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PROGRAMUL PRIMARULUI PENTRU MANDATUL 2012-2016 

 
Pentru mandatul 2012-2016 programul Primarului municipiului Aiud cuprinde: 
• Asfaltarea străzilor din cartierul Hepat în perioada 2012-2014; 
• Finalizarea până în 2014 a proiectului finanțat de UE, prin Programul Operațional 

Sectorial Mediu, privind extinderea cu 9,920 km a rețelelor de alimentare cu apă, 
modernizarea canalizării pe o lungime de 6,009 km și extinderea rețelelor de 
canalizare cu 13,866 km; 

• Canalizare pluvială și asfaltare de străzi în Zona Gheorghe Doja; 
• Implementarea cu succes a proiectului “Reabilitarea structurală și reparaţii capitale la 

Colegiul Naţional Bethlen Gabor” – proiect în valoare de 7,7 milioane euro, finanţat de 
UE, prin Programul Operaţional Regional, cu contribuție din partea Primăriei și a 
Consiliului Local Aiud; 

• Derularea lucrărilor de  restaurare a Cetății Aiudului (consolidarea zidurilor și a 
obiectivelor istorice), prin Programul Cultural Pilot 2011-2012, lansat de Ministerul 
Culturii și câștigat în 2011 de Primăria Aiud; 

• Asfaltarea  străzilor Avram Iancu, Moților și a tuturor strazilor incluse în proiectul de 
extindere și modernizare rețele de apă și canalizare din Aiud și Aiudul de Sus;  

• Amenajarea și modernizarea Parcului Municipal prin obținerea fondurilor 
guvernamentale necesare, construirea unui teren de sport multifuncțional și a unei 
piste de skateboard; 

• Finalizarea lucrărilor de izolare termică la Spitalul Municipal la unitățile de învățământ 
de pe raza municipiului Aiud; 

• Construcția stațiilor de epurare și a rețelei de canalizare în localitățile Ciumbrud și 
Sîncrai; 

• Continuarea lucrărilor de regularizare a Văii Aiudului – proiect derulat în colaborare cu 
Apele Române; 

• Finalizarea lucrărilor de asfaltare și modernizare în zona  Str. Stadionului (inclusiv a 
podului peste Valea Aiudului); 

• Finalizarea lucrărilor de modernizare a Pieței Agroalimentare - proiect integrat; 
• Finalizarea construcției Căminului Cultural din Sîncrai și a lucrărilor de modernizare a 

Căminului Cultural din Ciumbrud; 
• Asigurarea apei potabile pentru localitățile Gîrbova de Jos, Măgina, Păgida; 
• Asfaltarea prin program guvernamental a DC 10 (Ciumbrud - Păgida – Gîmbaș – Aiud) 

și a DC 79 (DN 1 - Gîrbova de Jos – Gîrbovița - Gîrbova de Sus);  
• Construcția până la sfârșitul anului 2012 a postului de transformare pentru zona Str. 

Abrudului; 
• Punerea în funcțiune a  Stației de Pompare a Apei Potabile pe Str. Ștefan cel Mare 

pentru asigurarea presiunii corespunzătoare; 
• Finalizarea în 2012 a proiectului „Ecologizare şi lucrări de infrastructură în Budu”, 

incluzând asfaltarea Str. Gorunului și Dorului; 
• Finalizarea lucrărilor la “Baza Sportivă Aiudel”, realizată în proporție de 55%; 
• Implementarea proiectelor de dezvoltare a Municipiului Aiud în cadrul Polului de 

Dezvoltare Aiud-Ocna Mureș – ADI „Alba de Jos” -  pentru modernizarea 
infrastructurii, a serviciilor publice, optimizarea Sănătății și a Învățământului, 
dezvoltarea turismului, a zonelor de agrement, precum și a economiei locale cu 
atragerea investitorilor și, implicit, crearea de locuri de muncă 
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ATRIBUȚIILE PRIMARULUI 

Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice locale, 
activitatea sa fiind reglementată prin Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată. 

Relaţia dintre primar, în calitate de autoritate executivă a administraţiei publice 
locale, şi Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate legislativă a administraţiei publice 
locale, se defineşte prin modul de desfăşurare a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale 
Consiliului Local, ale cărei date le stabileşte primarul, convocând în acelaşi timp, 
consilierii locali la şedinţele astfel stabilite, prin intermediul secretarului de municipiu cu 
atribuţii stabilite de lege în acest sens. Primarul are dreptul de a iniţia proiecte de 
hotărâre, participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de 
vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii, fără a avea drept de vot. 

Primarul este punctul de vârf al top-managementului administraţiei publice locale 
şi al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local, pe care îl conduce şi îl 
controlează. 

Primarul reprezintă comuna, oraşul sau municipiul în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. 

Primarul este reprezentant al statului în localitatea în care a fost ales, prin 
exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi 
revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin 
lege. În această calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita Instituţiei 
Prefectului şi implicit serviciilor deconcentrate, subordonate acesteia, ajutorul în cazuri 
ce nu pot fi soluţionate exclusiv prin intermediul aparatului propriu de specialitate. 

Din punct de vedere economico-financiar, primarul întocmeşte proiectul 
bugetului local şi contul de încheiere al exerciţiului bugetarşi le supune aprobării 
Consiliului Local. De asemenea, verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea 
sumelor din bugetul local şi comunică cele constatate Consiliului Local, exercită funcţia 
de ordonator principal de credite şi răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor 
care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei, oraşului sau municipiului. 

Din punctul de vedere social, sanitar şi de protecţie, primarul ia măsuri 
pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest 
scop poate mobiliza populaţia, agenţi economici şi instituţiile publice din localitate, 
acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi de 
intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. În acelaşi context, ia măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, controlează igiena şi 
salubritatea localurilor publice şi a produselor alimentare puse în vânzare pentru 
populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, ia măsuri pentru controlul depozitării 
deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, asigurarea igienizării malurilor 
cursurilor de apă de pe raza localităţii, precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a 
podeţelor în scopul scurgerii apelor mari. În aceeaşi măsură, primarul are atribuţia de 
repartizare a locuinţelor sociale în baza Hotărârii Consiliului Local şi cea de 
supraveghere a înfăptuirii măsurilor de asistenţă şi ajutor social. 

Din punct de vedere edilitar şi gospodăresc, primarul ia măsuri pentru 
elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune aprobării consiliului local 
asigurând respectarea prevederilor acestuia, precum şi ale planurilor urbanistice 
zonale. Organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate, asigură întreţinerea 
şi reabilitarea drumurilor publice, proprietatea localităţii, instalarea semnelor de 
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circulaţie rutieră, desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal, conform legii şi 
exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de 
distracţii luând măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora.  

Din perspectiva politico-administrativă, primarul asigură respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale cetăţeneşti, a prevederilor Constituţiei, precum şi 
punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 
ordonanţelor guvernamentale. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin 
pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor ministeriale şi ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean.  

Referitor la relaţia cu Consiliul Local, primarul asigură aducerea la îndeplinire a 
Hotărârilor Consiliului Local. De asemenea, primarul poate propune Consiliului Local 
consultarea populaţiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes 
deosebit şi ia măsurile pentru organizarea acestei consultări, în baza Hotărârii 
Consiliului şi a condiţiilor prevăzute de lege.  

Anual sau ori de câte ori este nevoie, primarul prezintă Consiliului Local informări 
privind starea economică şi socială a localităţii şi modul de îndeplinire a hotărârilor 
Consiliului Local. 

Asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul organelor 
competente şi ia măsurile legale privind desfăşurarea adunărilor publice ori măsuri de 
interzicere sau suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice 
care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea 
publică. 

Primarul este conducătorul aparatului propriu de specialitate, a cărui 
organigramă o supune spre aprobare Consiliului Local, alături de statul de funcţii, 
numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu 
de specialitate. Primarul numeşte şi eliberează din funcţie, conform legii, personalul din 
aparatul propriu, propune Consiliului Local numirea şi eliberarea din funcţie, în condiţiile 
legii, a conducătorilor regiilor autonome, a instituţiilor şi serviciilor publice. 

Conduce serviciile publice locale, emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în 
competenţa sa prin lege, exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor care revin 
localităţii, în calitate de persoană juridică. 

Modul în care textul legii defineşte atribuţiile primarului denotă rolul şi funcţia 
acestuia în cadrul comunităţii. Atributele primarului care derivă din atribuţiile sale, stabilite 
prin legea organică sunt reprezentarea şi conducerea/manageriatul, în concluzie 
coordonare, monitorizare, control al activităţilor derulate prin intermediul aparatului propriu 
de specialitate. 
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AUDIT PUBLIC INTERN 

 
Compartimentul Audit Public Intern al Primăriei Municipiului Aiud, funcţionează în 

directa subordine a primarului Municipiului Aiud. 
Acest nivel de subordonare este în acord cu cerinţele normativelor în vigoare, 

asigurându-se astfel nivelul de independenţă necesar desfăşurării activităţii de audit intern, 
permiţând o evaluare obiectivă a disfuncţionalităţilor constatate şi formularea de 
recomandări adecvate în vederea soluţionării acestora în mod economic şi eficace.  

Prin H.C.L. nr. 182/ 26.09.2012 privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a 
organigramei aparatului de specialitate al primarului Municipiului Aiud, începând cu 
01.10.2012, structura de audit intern din cadrul instituţiei este dimensionată la două funcţii 
publice de auditor,  funcţii publice ocupate la 31.12.2014. 
 Activitatea de audit intern se exercită atât la nivelul aparatului de specialitate al 
primarului cât şi pentru structurile subordonate (cu personalitate juridică sau fără, instituţii 
de învăţământ, sanitare) pentru fondurile publice alocate din bugetul local, derulându-se 
astfel prin intermediul compartimentului un volum foarte mare de activităţi. 

La nivelul ordonatorilor terţiari de credite  nu este organizată activitatea de audit 
public intern, această activitate fiind organizată la nivelul ordonatorului principal de credite 
şi pentru ordonatorii terţiari, aşadar se exercită la nivelul tuturor entităţilor publice 
subordonate prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Primăriei 
Municipiului Aiud – aparatul de specialitate al primarului. 
 Ordonatori terţiari de credite la care Compartimentul Audit Public Intern exercită 
activitatea de audit intern: 

- Spitalul Municipal Aiud,  
- Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud,  
- Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud,  
- Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud,  
- Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud,  
- Colegiul Tehnic Aiud,  
- Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud (Mun. Aiud),  
- Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud , 
- Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud. 
- Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Aiud; 
- Grădiniţa cu program prelungit „Primii Paşi”, Aiud. 

Obiectul de activitate al compartimentului 
Activitatea de audit public intern în cadrul Primăriei municipiului Aiud în anul 2014 

este reglementată din punct de vedere normativ, metodologic şi procedural prin 
următoarele:  

- Legea nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, republicată şi actualizată; 
- OMFP nr. 1086/ 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern, 
- OMFP nr. 252/ 2004 privind aprobarea Codului privind conduita etică a 

auditorului, 
- Normele metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit public 

intern în cadrul Primăriei Municipiului Aiud, actualizate, Avizate favorabil de 
DGRFP Braşov – cu adresa nr. 141/ 25.06.2014 şi aprobate de primar, 
împreună cu Carta auditului public intern organizat la nivelul Primăriei 
municipiului Aiud. 

- Procedurile operaţionale aprobate. 
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Obiectivele specifice (SMART) ale compartimentului, conform OMFP nr. 946/ 2005 
republicat şi actualizat, pentru îndeplinirea cărora s-au derulat activităţile auditorului în 
anul 2014, sunt: 

1. Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a 
sistemelor de management şi control prin realizarea 100% a planului de 
audit şi a misiunilor solicitate de conducerea instituţiei 

2. Oferirea de consiliere managementului şi angajaţilor instituţiei în vederea 
îmbunătăţirii sistemelor de management şi control, conform prevederilor 
OMFP nr. 946/ 2005 republicat şi actualizat 

3. Creşterea calităţii activităţii de audit intern prin perfecţionarea continuă a 
auditorului, atât prin studiu individual, cât şi prin participarea la cursuri de 
perfecţionare în vederea dobândirii de noi cunoştinţe şi abilităţi 

4. Îmbunătăţirea imaginii auditului în cadrul instituţiei, printr-o abordare 
proactivă, schimbarea atitudinii, relaţii interpersonale cu colegii din cadrul 
instituţiei, prin dobândirea unei autorităţi personale şi profesionale. 

Sinteza activităţii pe anul 2014 
Domeniile/ activităţile planificate pentru auditare în anul 2014 au fost: 

- procesul bugetar; 
- achiziţii publice, 
- activităţi specifice – activitatea Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud. 

Gradul de îndeplinire a activităţilor planificate - misiuni de audit şi alte activităţi – 
este de 100%. 

Misiunile de audit realizate în anul 2014: 
- Modul de fundamentare şi utilizare a fondurilor publice de care a beneficiat 

Colegiul Tehnic Aiud, ordonator terţiar de credite al UATM 
- Modul de utilizare a fondurilor publice alocate din bugetul local al Municipiului 

Aiud, ordonatorului terţiar de credite - Spitalul Municipal Aiud 
- Activitatea de achiziţii publice la Primăria Municipiului  Aiud 
- Activitatea Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud 

 
Pentru misiunile de audit realizate în anul 2014, s-au urmărit periodic recomandările 

formulate de auditor, prin întocmirea Fişelor de Urmărire a Recomandărilor, astfel că, 
există şi recomandări neimplementate de către unele dintre structurile auditate, fapt 
raportat ordonatorului principal de credite. 
 

Indicatori I1) PI1) NI1) Observații2) 

Numărul total de recomandări formulate în 
cadrul misiunilor de audit intern realizate în 
anul 2014, din care: 

35 10 9 9 

• Misiuni de audit privind procesul bugetar  17 3 2 2 
• Misiuni de audit privind achiziţiile publice 1 1 -  
• Misiuni de audit privind funcţiile specifice 

entităţii 
17 6 7 7 

1) I - implementate, PI – parţial implementate, NI – neimplementate 

2) Se va menţiona care este numărul recomandărilor neimplementate, dar care se află în 
termen   
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În anul 2014 au existat şi cazuri de raportare a iregularităţilor. 

Indicatori Număr Valoare 
prejudiciu 

Impact 
calitativ 1) Observații2) 

Numărul şi valoarea totală a 
iregularităţilor identificate în cadrul 
misiunilor de audit intern realizate 
în anul 2014, din care: 

1 - 
Documente 
deteriorate 

sau pierdute 
confirmat 

• Misiuni de audit privind 
procesul bugetar  

- - - - 

• Misiuni de audit privind 
achiziţiile publice 

- - - - 

• Misiuni de audit privind 
funcţiile specifice entităţii 1 - 

Documente 
deteriorate 

sau pierdute 
confirmat 

1) Se va menţiona tipul de impact potenţial al acestor iregularităţi identificate  
2) Se va menţiona dacă aceste iregularităţi s-au confirmat în cursul anului 2014 

 
Nu au existat recomandări formulate de auditor, care să nu fie însuşite de către 

primarul Municipiului Aiud. 
Misiunile de audit desfăşurate în cursul anului 2014, finalizate prin rapoarte de 

audit, au asigurat creşterea gradului de control deţinut asupra operaţiunilor ce se 
desfăşoară în cadrul instituţiei. De asemenea, au constituit un îndrumar pentru 
îmbunătăţirea calităţii operaţiunilor ce se desfăşoară, ajutând structurile auditate  să îşi 
atingă obiectivele printr-o evaluare şi o abordare sistematică şi metodică a riscurilor. 
 Activitatea de consiliere la nivelul instituţiei s-a desfăşurat sub forma de consiliere 
informală pentru dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial, aşa cum rezultă şi 
din procesele – verbale ale şedinţelor Comisiei de Monitorizare, constituită conform OMFP 
nr. 946/ 2005 republicat şi actualizat. 
Alte activităţi importante realizate în anul 2014: 
- Elaborarea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activităţii de audit 

public intern în cadrul Primăriei Municipiului Aiud, au fost actualizate în anul 2014 şi  
Avizate favorabil de DGRFP Braşov – cu adresa nr. 141/ 25.06.2014 (înregistrată la 
registratura instituţiei cu nr. 9436/ 04.07.2014) şi aprobate de primar. 

- Carta auditului public intern organizat la nivelul Primăriei municipiului Aiud a fost 
elaborată şi aprobată prin Dispoziţia nr. 16/26.01.2009 şi a fost actualizată cu 
modificările legislative prevăzute în HG nr. 1086/11.12.2013 şi aprobată de primar cu 
numărul 9820/14.07.2014. Carta auditului intern se comunică împreună cu Notificarea, 
fiecărei structuri auditate, cu ocazia realizării misiunilor de audit public intern. 

- Revizuirea şi reeditarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice 
compartimentului: 

• PO.API.001 Planificarea anuală a activităţii de audit public intern; 
• PO.API.002 Misiunea de audit de regularitate/ conformitate – Etapa de 

pregătire a misiunii de audit public intern; 
• PO.API.003 Misiunea de audit de regularitate/ conformitate – Etapa de 

intervenţie la faţa locului; 
• PO.API.004 Misiunea de audit de regularitate/ conformitate – Etapa de 

raportare a rezultatelor misiunii de audit public intern; 
• PO.API.005 Misiunea de audit de regularitate/ conformitate – Etapa de 

urmărire a recomandărilor misiunii de audit public intern; 
• PO.API.006 Activitatea de consiliere – Misiunea de consiliere formalizată; 
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• PO.API.007 Supervizarea misiunii de audit intern; 
• PO.API.008 Planificarea multianuală a activităţii de audit intern. 

- Elaborarea şi aprobarea Planului anual de audit public intern pentru anul 2015. 
 

Indicatorii de performanţă cantitativi şi calitativi – asociaţi obiectivelor specifice 
activităţii de audit public intern pentru anul 2014 

 
Nr. 
crt. OBIECTIV SPECIFIC INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 

CANTITATIVI ŞI CALITATIVI 
1. Furnizarea de asigurări 

managementului superior privind 
buna funcţionare a sistemelor de 
management şi control prin 
realizarea 100% a planului de audit 
şi a misiunilor solicitate de 
conducerea instituţiei 

Gradul de realizare a Planului anual de audit 
intern = (număr misiuni efectuate/ total misiuni 
planificate) x 100 
Gradul de implementare a recomandărilor 
formulate în rapoartele de audit = (număr 
recomandări implementate/ total recomandări 
formulate) x 100 
Rapoarte de activitate/ total fond de timp 
Planul multianual de audit intern 
Planul anual de audit intern 

2. Oferirea de consiliere 
managementului şi angajaţilor 
instituţiei în vederea îmbunătăţirii 
sistemelor de management şi control 

Numărul de acţiuni de consiliere informală 
realizate/ an 
Numărul soluţiilor de audit formulate/ Total 
solicitări 

3. Creşterea calităţii activităţii de audit 
intern prin perfecţionarea continuă a 
auditorului, atât prin studiu individual, 
cât şi prin participarea la cursuri de 
perfecţionare în vederea dobândirii 
de noi cunoştinţe şi abilităţi 

Numărul de zile de formare profesională / an 
raportat la numărul minim de  zile obligatorii/ an 
Proceduri operaţionale elaborate şi aprobate/ 
total activităţi procedurabile 
Norme proprii actualizate cu cadrul normativ în 
vigoare 

4. Îmbunătăţirea imaginii auditului în 
cadrul instituţiei, printr-o atitudine 
proactivă, schimbarea atitudinii, 
relaţii interpersonale cu colegii din 
cadrul instituţiei, prin dobândirea 
unei autorităţi personale şi 
profesionale  

Numărul de întâlniri informale pe diferite teme cu  
angajaţii instituţiei realizate/ total solicitări 
Numărul soluţiilor de audit formulate/ Total 
solicitări 

 
Obiective majore pentru anul 2015 
Obiectivele majore ale Compartimentului Audit Public Intern al Primăriei  

Municipiului Aiud pentru anul 2015, vizează următoarele:  
- Realizarea misiunilor de audit, conform planificării, cuprinse în Planul de audit 

pentru anul 2015; 
- Misiuni cu caracter excepţional pe domenii de activitate cu risc ridicat şi care nu au 

fost cuprinde în plan, la solicitarea ordonatorului principal de credite; 
- Îmbunătăţirea activităţii de conducere şi control a managementului, conform OMFP 

nr. 946/ 2005, republicat; 
- Perfecţionarea continuă a personalului angrenat în activitatea de audit intern,prin 

studiu individual, colaborare cu auditorii din alte instituţii locale, participarea la 
seminarii sau cursul de pregătire profesională în măsura în care bugetul alocat o 
permite; 

- Elaborarea Planului multianual de audit intern pentru perioada 2015 – 2017. 
 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 10 din 139 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 
Activitatea Direcţiei Economice s-a desfăşurat în următoarele compartimente : 
- compartiment Buget - Contabilitate; 
- compartiment Financiar ; 
- compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Juridice; 
- compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Fizice; 
- compartiment Executare Silită şi Încasarea Veniturilor. 

 
Direcţia Economică dispune de 19 posturi în statul de funcţii din care: 
- director executiv – 1 post ocupat; 
- compartiment Buget Contabilitate - 4 posturi, din care 3 ocupate; 
- compartiment  Financiar  – 3 posturi, din care 3 ocupate; 
- compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Juridice – 4 posturi, din care 3 

ocupate; 
- compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Fizice – 3 posturi, din care 2 

ocupate; 
- compartiment Executare Silită şi Încasarea Veniturilor – 4 posturi, din care 2 

ocupate. 
Din totalul posturilor existente au fost ocupate 14. 
 
Având în vedere atribuţiile de serviciu şi obiectivele stabilite pe anul 2014 Direcţia 

Economică a realizat următoarele activităţi : 
- a fundamentat, estimat, propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a 

concretizat astfel: 
mii lei  

Denumire indicatori Cod Buget 
2014 

Încasări/Plăţi 
2014 

Bugetul local 
- venituri 
- cheltuieli 

02  
47863,14 
50572,38 

 
34297,49 
34113,88 

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii 

- venituri 
- cheltuieli 

10 22664,94 
22942,46 

21262,88 
21318,51 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 
- venituri 
- cheltuieli 

08 0 
78,48 

0 
48,93 

 
          -   excedentul la finele anului 2013  este folosit ca sursă de finanţare a cheltuielilor in 
anul 2015 astfel: 

• excedentul bugetului local în sumă de 2709,24 mii lei; 
• excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii în sumă de 277,52 mii lei; 
• excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile în sumă de 78,48 

mii lei. 
 

- în vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare, a propus spre 
aprobare bugetul inițial și rectificarea bugetului astfel:  



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 11 din 139 

 

 
 

- a verificat, analizat şi centralizat fundamentarea şi propunerile de rectificare a 
bugetelor pentru instituţiile şi serviciile cu finanţare din bugetul local; 

- a supus spre aprobare Consiliului Local utilizarea excedentului rezultat la sfârşitul 
anului 2013 în anul 2014 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii; 

- a propus spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului 
Municipiului Aiud pe anul 2013; 

- a înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite situaţia lunară a plăţilor 
planificate pentru municipiul Aiud şi pentru instituţiile finanţate din bugetul local 
conform OMF 2281/2009, care se depun la Trezoreria Aiud; 

- deschiderea/retragerea de credite bugetare pentru activitatea proprie și pentru 
ordonatorii terţiari din subordine; 

- evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, contabilitatea analitica a acestora pe 
titluri, articole şi aliniate în cadrul fiecărui subcapitol al bugetului aprobat; 

- s-au înregistrat suplimentările sau diminuările de credite bugetare ca urmare a 
rectificărilor;  

- s-a efectuat analiza contabilă a operaţiunilor economice şi financiare pe baza 
documentelor justificative; 

- s-a stabilit natura operaţiilor care urmează să se înregistreze în contabilitate; 
- s-a efectuat dubla înregistrare în conturile corespondente şi s-a ţinut evidenţa 

sintetică şi analitică a operaţiunilor care au fost efectuate; 
- s-a condus evidenţa contabilă la toate activităţile care aparţin unităţii administrativ 

teritoriale; 
- s-a organizat contabilitatea operaţiunilor privind constatarea şi încasarea 

veniturilor bugetare; 
- s-au întocmit şi s-au verificat lunar fişele bugetare pe conturi de cheltuieli, 

balanţele de verificare sintetice şi analitice, fişele de cont; 

Nr. crt. Nr. HCL/dispoziţie Data 
1 HCL nr. 23 03.02.2014 
2 Dispoziția nr. 39 26.02.2014 
3 Dispoziția nr. 63 17.03.2014 
4 HCL nr. 52 28.03.2014 
5 Dispoziția nr. 129 07.05.2014 
6 HCL nr. 90 28.05.2014 
7 Dispoziția nr. 150 16.06.2014 
8 HCL nr.116 25.06.2014 
9 HCL nr.133 23.07.2014 
10 Dispoziția nr.198 04.08.2014 
11 HCL nr.150 27.08.2014 
12 HCL nr.164 03.09.2014 
13 HCL nr. 172 24.09.2014 
14 HCL nr. 187 06.10.2014 
15 HCL nr. 194 29.10.2014 
16 HCL nr. 217 06.11.2014 
17 HCL nr. 219 26.11.2014 
18 HCL nr. 240 09.12.2014 
19 HCL nr. 249 17.12.2014 
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- s-a organizat şi s-a asigurat urmărirea execuţiei bugetare pe toate activităţile 
finanţate din bugetul local precum şi activităţile finanţate din surse extrabugetare; 

- s-a urmărit şi s-a verificat lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli; 
- s-a întocmit lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru 

activităţile primăriei, precum şi a instituţiilor care se finanţează din bugetul local, 
care se depune la AJFP Alba până în data de 10 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind contul de execuţie al bugetului instituţiei 
finanţate din venituri proprii şi subvenţii – venituri (Anexa 9 ) şi situaţia privind 
contul de execuţie al bugetului instituţiei finanţate din venituri proprii şi subvenţii – 
cheltuieli (Anexa 7), pentru activităţile Primăriei şi a instituţiilor subordonate 
(unităţile de învăţământ, Spital, Centrul Cultural, SPAPL ), care se depun la AJFP 
Alba până în data de 10 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind datele din bilanţ pentru activităţile Primăriei şi 
instituţiilor subordonate (unităţile de învăţământ, Spital, Centrul Cultural, SPAPL ), 
care se depun la AJFP Alba până în data de 10 a fiecărei luni; 

-  situaţia plăţilor restante pentru activităţile Primăriei şi instituţiilor subordonate 
(unităţile de învăţământ, Spital, Centrul Cultural, SPAPL), care se depun la AJFP 
Alba până în data de 5 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit bilanţul anual şi situaţiile financiare pentru anul 2013 şi s-au depus la 
AJFP Alba în data de 03.02.2014; 

- trimestrial s-a întocmit bilanţul contabil al Primăriei şi situaţiile financiare care se 
depun în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referință la AJFP 
Alba însoţite de raport de analiză; 

- s-au întocmit 4124 ordine de plată pentru cheltuieli de personal, cheltuieli 
materiale, transferuri şi cheltuieli de capital; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără 
garanția statului de unitatea administrativ-teritorială; 

- s-au întocmit lunar statele de plată pentru salariaţii Primăriei, centralizatoare 
pentru fiecare activitate în parte, fluturaşi pentru fiecare angajat; 

- s-au eliberat adeverinţe pentru angajaţii primăriei; 
- s-a întocmit lunar declaraţia 112 privind cheltuielile de personal care se depune 

până la data de 25 a fiecărei luni; 
- s-a întocmit lunar cercetarea statistică S1-Lunar  ”Ancheta asupra câștigurilor 

salariale”, situație care se depune la Direcția Județeană de Statistică până la data 
de 15 a fiecărei luni; 

- s-a întocmit cercetarea statistică S3- Anual ”Costul forței de muncă în anul 2013”, 
situație care se depune la Direcția Județeană de Statistică până la data de 31 a 
lunii ianuarie a fiecărui an pentru anul anterior; 

- s-a întocmit cercetarea statistică referitoare la cheltuielile efectuate pentru 
deplasările oficiale în anul 2013; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind necesarul de sume pentru plata cheltuielilor de 
personal şi medicamente pentru medicii şcolari şi asistenţii medicali comunitari, 
până la 15 a fiecărei luni şi s-a depus la DSP Alba; 

- s-a efectuat controlul financiar preventiv pentru toate documentele, conform 
cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu; 

- elaborarea, implementarea şi revizuirea procedurilor de lucru din cadrul 
serviciului; 

- s-a efectuat plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru perioada 
noiembrie 2013 – martie 2014; 
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- încasările impozitelor şi taxelor locale, ale Pieţei, muzeelor s-au depus zilnic la 
Trezoreria Aiud, s-au întocmit chitanţe colectoare şi registre de casă pentru 
acestea; 

- s-a efectuat, ori de câte ori este necesar, plăţi de casă pentru diverse cheltuieli; 
- s-au întocmit, ori de câte ori a fost necesar, diverse situaţii cerute de AJFP Alba, 

DSP Alba, Camera de Conturi Alba şi alte instituţii; 
- arhivarea documentelor elaborate de către Direcţia Economică; 
- realizarea şi întreţinerea relaţiilor cu Trezoreria şi cu băncile. 
 
Obiectivele propuse pentru anul 2015: 
 
- respectarea principiilor şi realizarea unor politici contabile care să reflecte cât mai 

fidel elementele patrimoniale ale instituţiei la realizarea dărilor de seamă 
trimestriale; 

- prezentarea indicatorilor privind execuţia bugetară lunară a serviciilor implicate în 
gestionarea creditelor bugetare pentru o urmărire şi o realizare cât mai 
performantă a obiectivelor Direcţiei;  

- urmărirea realizării Bugetului de venituri şi cheltuieli pe capitole, articole şi 
alineate, precum şi realizarea rectificărilor bugetare ale anului în curs; 

- îmbunătăţirea manualului de proceduri ale direcției, cu actualizarea la zi, conform 
legislaţiei în vigoare; 

- propunem modificarea structurii organizatorice a Direcţiei Economice, prin  
înfiinţarea unui serviciu pentru venituri şi a unui serviciu pentru cheltuieli.  

 
Considerăm că activitatea desfăşurată în anul 2014 a atins parametrii propuşi, având 

în vedere numărul redus de personal. 
 
Finanţele publice locale reprezintă totalitatea resurselor financiare ale unităţii 

administrativ teritoriale, constituite din impozite, taxe şi alte venituri fiscale, nefiscale, taxe 
speciale, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi sunt utilizate pentru 
realizarea unor obiective ale unităţii administrativ teritoriale. 

Rolul impozitelor şi taxelor locale este acela de a asigura resursele necesare pentru 
acoperirea cheltuielilor publice bugetare, în vederea funcţionării structurilor organizatorice 
corespunzătoare. 

         În cadrul Direcţiei Economice sunt stabilite impozitele şi taxele locale datorate de 
persoane fizice şi juridice cu domiciliul în municipiul Aiud, de natura impozitului pe clădiri şi 
terenuri, a impozitului pe mijloacele de transport, a taxelor de firmă  şi publicitate, în 
conformitate cu prevederile Codului fiscal, precum şi a debitelor din amenzile privind 
circulaţia pe drumurile publice, scandal, prostituţie etc. 

S-a urmărit ca impozitele şi taxele locale să fie stabilite corect iar eventualele 
neconcordanţe să fie îndreptate, acest proces fiind unul de durată, necesitând un volum 
mare de activitate. 
            S-a ţinut evidenţa la zi a încasărilor din impozitele şi taxele locale, precum şi 
descărcarea debitelor în cazul plăţilor efectuate prin Trezorerie. 

S-a urmărit, în mod special, încasarea veniturilor proprii, care reprezintă o sursă 
principală a bugetului local din care se alimentează cheltuielile pentru realizarea obiectivelor 
municipiului Aiud.  

Pentru realizarea acestor obiective, este necesară o permanentă comunicare între 
compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, folosindu-se toate instrumentele 
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legale pentru recuperarea datoriilor de la contribuabilii care nu şi-au achitat obligaţiile faţă de 
bugetul local. 

Faptul că există debite neîncasate, demonstrează faptul că sunt în continuare 
contribuabili care nu reuşesc să-şi ducă la îndeplinire obligaţiile faţă de bugetul local. 

Deoarece activitatea de urmărire şi executare silită presupune măsuri ce afectează 
patrimoniul persoanei, în vederea unei înţelegeri cât mai bune a măsurilor aplicate, se oferă 
consiliere contribuabililor, precum şi alte informaţii utile cu ajutorul cărora se poate evita 
aplicarea executării silite. Consilierea oferită constă în indicarea dispoziţiilor legale aplicate în 
cazul în care nu se vor conforma somaţiei de plată şi arătarea modului de stingere a 
obligaţiilor de plată. 

Nivelul veniturilor pentru anul 2014 s-a stabilit în conformitate cu actele normative în 
vigoare, avându-se în vedere H.C.L. nr. 1/09.01.2013, prin care s-a stabilit nivelul impozitelor 
şi taxelor locale pe anul 2014, urmărindu-se încasarea acestora într-un procent cât mai 
ridicat.  

Realizările efective ale veniturilor proprii, a căror urmărire şi încasare s-a efectuat prin 
compartimentele Direcţiei Economice, sunt următoarele: 

 
                                                                                                                 - mii lei - 
Nr. 
Crt. Denumire venit Cod 

indicator 
Buget 
2014 

Realizat 
2014 % 

1 Impozit pe venit 0302 110,76 166,65 150,46 
2 Cote şi sume defalcate din 

impozitul pe venit 
0402 7637,00 8116,51 106,28 

3 Impozite şi taxe pe proprietate 0702 4880,00 3588,84 73,54 
4 Taxe pe servicii specifice 1502  0,22  
5 Taxe pe utilizarea bunurilor 1602 1240,00 1180,75 95,22 
6 Venituri din proprietate 3002 177,00 205,16 115,91 
7 Venituri din prestări de servicii 

şi alte activităţi 
3302 230,00 238,28 103,60 

8 Venituri din taxe administrative 3402 200,00 190,87 95,44 

9 Amenzi, penalităţi  3502 400,00 537,35 134,34 
10 Diverse venituri 3602 389,00 575,49 147,94 
11 Venituri din valorificarea unor 

bunuri 
3902 165,87 205,76 124,05 

12 Total venituri proprii  15429,63 15005,88 97,25 
 

Activitatea desfăşurată de către personalul din aceste compartimente este nu numai 
o activitate extrem de complexă, dar şi foarte amplă ca volum şi care are în vedere 
verificarea în teren a respectării legislaţiei în vigoare privind declararea bunurilor ce constituie 
baza impozabilă pentru calculul impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea obligaţiilor 
de plată datorate la bugetul local de către contribuabili. 

În anul 2014, activitatea acestor compartimente s-a concretizat în următoarele: 
- număr documente cu număr de înregistrare  prelucrate: 9852,  
- au fost emise certificate fiscale în număr de 3898; 
- au fost rezolvate un număr de 4348 cereri; 
- au fost prelucrate un număr de 1296 poziţii fiscale persoane fizice şi 

persoane juridice;  
- au fost efectuate controale pe teren pentru un număr de  203 persoane fizice 

şi juridice; 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 15 din 139 

- au fost emise 146 înştiinţări de plată,  897 somaţii şi titluri executorii, 346 
popriri, au fost instituite ipoteci pentru 2 societăţi si au fost transmise un 
număr de 120 cereri de înscrieri în lista creditorilor; 

- au fost primite 701 procese verbale de contravenţie (amenzi), din care un 
număr de  5 au fost restituite deoarece nu îndeplineau condiţiile stabilite prin 
legislaţia în vigoare; 

- s-au primit un număr de 802 de cereri de scutire de la plata impozitului, 
conform art. 250  şi art. 284 al. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal; 

- au fost efectuate un număr de 14 rapoarte de inspecţie fiscală; 
- au fost identificate 65 poziţii fiscale la care nu s-au întocmit declaraţiile 

speciale (pentru cei cu  mai multe clădiri); 
- au  fost deschise roluri fiscale noi după cum urmează: 385 poziţii fiscale noi – 

persoane fizice şi  37 poziţii fiscale noi – persoane juridice;  
- au fost corectate în patrimoniu un număr de 1830 persoane fizice şi 258 

persoane juridice; 
- au fost identificate un număr de 427 de persoane care nu şi-au declarat 

terenul în vederea impunerii; 
- au fost confruntate 1167 poziţii fiscale cu registrul agricol; 

Cu privire la evidenţa persoanelor juridice, întâmpinăm dificultăţi în ceea ce priveşte 
aprecierea valorilor de impunere ale clădirilor pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în sensul 
că se întocmesc, de către agenţii economici, rapoarte de evaluare prin care se diminuează 
valoarea impozabilă a unor clădiri. Aceasta conduce la diminuarea impozitului pe clădire, noi 
neavând competenţa necesară de a verifica realitatea datelor înscrise în rapoartele de 
evaluare. Ca urmare, propunem efectuarea unei verificări de către o persoană autorizată 
care să identifice eventualele nereguli şi apoi să cerem avizul ANEVAR, dacă este cazul. 

O problemă care rămâne în continuare, este aceea a proprietarilor care şi-au 
schimbat domiciliile şi nu au cerut transferul dosarelor autovehiculelor. 

Şi în cazul amenzilor, ne confruntăm cu greutăţi în identificarea contribuabililor 
sancţionaţi de către organele de poliţie, întrucât mulţi dintre ei şi-au înstrăinat locuinţele, fără 
a-şi perfecta actele de identitate conform noului domiciliu, fie locuiesc fără forme legale sau 
au părăsit ţara. De asemenea este dificil să recuperăm sumele datorate, deoarece fie nu au 
venituri, fie se sustrag de la plata acestora. 

Obiectivele pentru anul 2015 vor fi axate asupra aplicării tuturor formelor de 
executare silită prevăzute de lege, în scopul încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de 
contribuabilii rău platnici, identificarea contribuabililor insolvabili, verificarea actelor în 
vederea aplicării scutirilor de la plata impozitelor, a contribuabililor persoane fizice, 
intensificarea controalelor la agenţii economici, reglarea rolurilor în ceea ce priveşte 
terenurile aparţinând contribuabililor persoane fizice, pentru încadrarea acestora pe categorii 
de folosinţă. 

Personalul din cadrul acestor compartimente reprezintă unul din cele mai importante 
canale de interacţiune dintre administraţia publică locală şi cetăţenii municipiului şi alte 
persoane. 

Deşi conţinutul mesajului transmis către contribuabili nu este întotdeauna plăcut 
(plata impozitelor şi taxelor, imposibilitatea rezolvării favorabile a unor cereri, etc.) personalul 
din cadrul acestor compartimente reuşeşte asigurarea unui climat civilizat şi evitarea creării 
unei stări conflictuale cu contribuabilii. 

Formarea profesională şi educaţia sunt elemente esenţiale în dezvoltarea capitalului 
uman, care prin nivelul de cunoştinţe şi calificare prezintă un potenţial deosebit pentru 
bunăstarea personală, dar şi pentru angajatori care asigură valorificarea corespunzătoare a 
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acestora. Austeritatea bugetară s-a reflectat şi în domeniul resurselor bugetare alocate 
participării la cursurile de perfecţionare şi formare profesională a angajaţilor. 

 
SITUAŢIA 

INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETULUI  LOCAL – AN 2014 
 

VENITURI 
Nr. 
crt Denumire indicator Formula calcul Pro 

cent 
Suma 

lei 
Indica 

tor 
1 Gradul de încasare a 

veniturilor 
_Venituri totale încasate_ 
Venituri totale programate % 

34.297.494 
47.863.140 71,66 

2 Gradul de realizare a 
veniturilor proprii 

Venituri proprii încasate 
Venituri proprii programate % 15.005.883 

15.439.630 97,25 

3 Gradul de finanţare din 
venituri proprii 

Venituri proprii încasate 
Venituri totale încasate % 15.005.883 

34.297.494 43,75 

4 Gradul de autofinanţare Venituri proprii încasate(exclusiv 
cote) 

Venituri totale încasate 
% 

6.889.371 
34.297.494 20,09 

5 Venituri proprii încasate 
per capita 

Venituri proprii încasate 
Număr de locuitori % 15.005.883 

26.543 565,34 

6 Gradul de realizare a 
impozitelor pe proprietate 

 
Venituri din impozite pe 

proprietate încasate 
Venituri din impozite pe 
proprietate programate 

% 4.603.094 
6.010.000 76,59 

7 Gradul de dependenţă a 
bugetului local faţă de 

bugetul de stat 

 
Încasări din surse primite de la 

bugetul de stat 
Total încasări 

% 26.680.437 
34.297.494 

 
77,79 

 
CHELTUIELI 

Nr. 
crt. Denumire indicator Formula calcul Pro 

cent 
Suma 

lei 
Indica 

tor 
1 Rigiditatea cheltuielilor Plăţi aferente cheltuielilor de  

personal 
Total plăţi 

% 18.724.491 
34.113.884 

54,89 

2 Ponderea secţiunii de 
funcţionare 

Plăţi aferente secţiunii de 
funcţionare 
Total plăţi 

% 28.959.472 
34.113.884 

84,89 

3 Ponderea secţiunii de 
dezvoltare 

Plăţi aferente secţiunii de 
dezvoltare 
Total plăţi 

% 5.154.412 
34.113.884 

15,11 

4 Ponderea serviciului 
datoriei publice locale 

Serviciul datoriei publice locale 
Total plăţi 

% 1.502.304 
34.113.884 

4,40 

5 Deficitul secţiunii de 
funcţionare 

(plăţi efectuate + plăţi restante)- 
venituri încasate 

% -900.492  

6 Deficitul secţiunii de 
dezvoltare 

(plăţi efectuate + plăţi restante)- 
venituri încasate 

 716.882  
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DIRECȚIA TEHNICĂ 

 
ACHIZIȚII PUBLICE 

 
Primăria Municipiului Aiud a derulat în anul 2014 achiziţii publice în conformitate cu 

prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publice.  
 Comisia de evaluare a achiziţiilor publice constituită potrivit H.C.L. nr.154 din 
31.08.2012 și modificată potrivit H.C.L. nr.164 din 27.08.2013, şi-a desfăşurat activitatea 
de achiziţii publice, în conformitate cu prevederile O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică a 
avut ca punct de pornire atât programul de investiţii aprobat de către ordonatorul principal 
de credite conţinând obiective precise, precum şi referatele de necesitate aprobate de 
ordonator; toate achiziţiile au fost derulate funcţie de  necesitatea autorităţii contractante şi 
ţinându-se cont de limitările financiare ale acesteia. 
 Astfel, Comisia de evaluare specificată mai sus, potrivit atribuţiilor sale, a desfăşurat 
pe parcursul anului 2014, următoarele activităţi : 

- a organizat, derulat și atribuit un număr de 2 proceduri de atribuire “cerere 
de ofertă”, online integral  ; 

- a derulat un număr de 76 de achiziţii directe - din Catalogul Electronic 
deschis în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, toate celelalte achiziții 
directe au fost desfășurate off line; 

cu observaţia că în scopul  achiziţionării după caz a lucrărilor, serviciilor sau produselor  a 
fost verificată de fiecare dată respectarea preţurilor pieţei şi în cele mai multe situaţii s-a 
derulat o procedură de achiziţie electronică în condiţiile legii sau o cerere de oferte simplă.   
 Comisia de evaluare a achiziţiilor publice constituită potrivit H.C.L. nr.241 din 
09.12.2014, a organizat și derulat o procedură de atribuire „negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare”, pentru achiziția publică de servicii ”Diriginte de 
șantier” aferentă obiectivului de investiții ”Reabilitare structurală și reparații capitale la 
Colegiul Național Bethlen Gabor”. Atribuirea contractului de achiziție publică a avut loc în 
anul 2015.   
 Vom prezenta detaliat achiziţiile derulate, în Anexa nr.1 la prezentul raport, 
structurate pe categorii şi tipuri de proceduri. 
 
 

IMPLEMENTARE PROIECTE 
 

I. PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2014: 
 

TITLUL PROIECTULUI 1: Baia Publică Aiud -Lift pentru persoane cu 
dizabilităţi  

Baia publică Aiud este un obiectiv de investiţie realizat în urma parteneriatului între 
Municipiul Aiud, Asociaţia MESEMROM Geneva şi Instituţia Prefectului jud. Alba – Biroul 
Judeţean pentru Romi, care a fost aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2010. 
    Lucrările de construire au fost finalizate în decembrie 2011. 

Recepţia la terminarea lucrărilor a avut loc în data de 03.02.2012, conform 
procesului verbal nr.1777/03.02.2012. 
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Valoarea totală a investiţiei se ridică la suma de: 609.769,39 lei. 
Contribuţia Asociaţiei MESEMROM la realizarea proiectului „Baie Publică Aiud” 

este de 67.000 euro, adică 274.589,76 lei  
Contribuţia Municipiului Aiud este de 335.179,63 lei .  
La inaugurarea imobilului reabilitat au participat şi reprezentanţii Asociaţiei 

Mesemrom, care ne-au asigurat de sprijinul lor cu privire la achiziţionarea şi montarea unui 
lift pentru persoanele cu dizabilităţi la Baia publică Aiud. 

În data de 30.10.2012 am primit o informare cu privire la faptul că Asociaţia 
Mesemrom a virat Municipiului Aiud suma de 10918 euro echivalentul a 48.929 lei. 

Urmare a celor mai sus prezentate în luna noiembrie 2012 a avut loc rectificarea 
bugetului cu suma de 48,93 mii lei, urmând ca în decursul anului 2013 să fie demarată 
procedura de achiziţie a liftului pentru persoane cu dizabilităţi pentru Baie Publică Aiud.  

Contractul de furnizare are nr. 15892 din 19.11.2013 şi a fost încheiat între 
Municipiul Aiud şi furnizorul S.C. Ascensorul SRL din Alba Iulia. 

Perioada de finalizare a contractului de furnizare a fost prelungită până la data de  
24.02.2014. 

Recepţia platformei pentru persoane cu dizabilităţi a avut loc la data de 18.02.2014. 
De asemnenea la acea data  echipamentul montat  a fost verificat de către organismul de 
inspecţie abilitat şi s-a obţinut autorizaţia de funcţionare a platformei. 

Valoarea platformei pentru persoane cu dizabilităţi  de la baia publică este de 
46.924,38 lei, inclusiv TVA. 

Diferenţa de 2004,62 lei, ce a reprezentat „economie” ca urmnare a derulării 
achiziţiei platformei, a fost pusă la dispoziţia Asociaţiei MESEMROM, mai exact a fost 
virată în luna decembrie 2014 în contul Asociaţiei „Alternative Sociale Millenium”, conform 
solicitării Asociaţiei MESEMROM din 21 noiembrie 2014 , înregistrată la sediul Primăriei 
municipiului Aiud sub nr. 16636/25.11.2015. 

 
Campania europeană TrafficSnake Game (TSG)  
(în România sub denumirea „OSCAR, ŞARPELE HOINAR”) 
 

Campania europeană Traffic Snake Game (TSG), aflată la prima ediţie naţională, s-a 
lansat în România o dată cu începerea anului şcolar 2014 - 2015. Creată pentru a încuraja 
elevii, părinţii şi cadrele didactice să adopte moduri sustenabile pentru a se deplasa la 
şcoală, campania propune mersul pe jos, cu bicicleta, cu mijloacele de transport public sau 
folosirea în comun a aceleiaşi maşini, în defavoarea deplasărilor cu autoturismul personal. 
În paralel, campanii similare sunt organizate în alte 17 ţări europene: Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Olanda, 
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Ungaria. 

În România, campania Traffic Snake Game s-a derulat sub denumirea „OSCAR, 
ŞARPELE HOINAR” şi a debutat în cadrul Săptămânii Europene a Mobilităţii. Jocul efectiv, 
adresat şcolilor primare, s-a desfăşurat în perioada 22 septembrie - 3 octombrie 2014. La o 
lună după finalizarea activităţilor, a fost efectuată o evaluare post - campanie pentru a se 
observa dacă TSG a generat schimbarea de comportament al elevilor. Ulterior, toate datele 
au fost colectate, analizate şi înregistrate pe site-ul oficial al campaniei de către Asociaţia 
„Oraşe Energie România”, coordonatorul naţional TSG. În urma analizei, s-a constatat că 
rezultatele obţinute sunt excepţionale şi motivează organizarea ediţiilor viitoare ale 
campaniei. 

Campania „OSCAR, ŞARPELE HOINAR”  în Românias-a desfăşurat în13 oraşe: 
Aiud, Alba Iulia, Bistriţa, Braşov, Făgăraş, Focşani, Giurgiu, Iaşi, Mizil, Moineşti, Odorheiu 
Secuiesc, Râmnicu Vâlcea şi Săcele. La nivel naţional, în campanie au participat peste 
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7.800 de elevi din 56 şcoli primare. În perioada derulării campaniei, elevii au obţinut 
economii de peste 57.000 km care ar fi fost parcurşi cu autoturismul personal şi reducerea 
cu peste 9.800 kg a emisiilor de CO2. 

Campania „OSCAR, ŞARPELE HOINAR”  în Aiud 
Prin intermediul Primăriei Municipiului Aiud, coordonator al Campaniei la nivel local 

„OSCAR, ŞARPELE HOINAR” a ajuns în două şcoli primare – Şcoala Gimnazială “Axente 
Sever” şi Şcoala Gimnazială “Ovidiu Hulea” , implicând un număr de 819 elevi, care au 
obţinut economii de peste 10.000 km care ar fi fost parcurşi cu autoturismul personal şi 
reducerea cu peste 1.800 kg a emisiilor de CO2. 
 
 
II. PROIECTE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE:  
 
 TITLUL PROIECTULUI  1:Reabilitarea structurala si reparaţii capitale la 
Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” – AB-II-m-A-000171 - din Aiud, jud. Alba –este ]n 
curs de implementare conform contractului de finanţare nr. 1086/16.11.2010. Proiectul 
este finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea 
si echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii 
pentru formare profesionala continua. 
  Obiectivele proiectului: Obiectivul general al proiectului constă în creşterea 
calităţii procesului de predare/învăţare, precum si a celorlalte servicii educaţionale in 
cadrul Colegiului Naţional Bethlen Gabor, contribuind astfel la adaptarea competentelor 
dobândite in sistemul educaţional, respectiv local la cele europene. 
 Obiectivul general al proiectului se realizează prin obiective specifice, care constau 
in: 

- Asigurarea unei infrastructuri de calitate; 
- Accesul elevilor la educaţie de calitate adaptate la nevoile si cerinţele pieţei 

europene; 
- Facilitarea accesului elevilor din zonele rurale la educaţie prin îmbunătăţirea 

structurii de cazare; 
- Introducerea tehnologiei informaţionale pe scara înalta; 
- Crearea condiţiilor de baza pentru procesul de Formare Profesionala Continua;  
- Creşterea gradului de ocupare a forţei de munca – viitoare – prin îmbunătăţirea 

gradului si calităţii pregătirii oferite.  
Contractul de finanţare a fost semnat în 16.11.2010, începând astfel, din data de 

17.11.2010, perioada de implementare a proiectului. 
Până în prezent, au fost finalizate toate achiziţiile publice planificate pentru prima 

etapă de achiziţii, fiind încheiate următoarele contracte: 
- Contract de audit nr. 2200/15.02.2011; 
- Contract de furnizare materiale de publicitate şi informare nr. 

3223/09.03.2011; 
- Contract de servicii de consultanţă în managementul proiectului nr. 6767 

/02.06.2011; 
- Contract de furnizare echipamente și utilaje tehnologice şi funcţionale nr. 

14557/ 28.12.2011; 
- Contract de lucrări nr. 8022/20.06.2012; 
- Contract de servicii de dirigenţie de şantier 9522/18.07.2012; 
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- Contract de servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada 
execuţiei nr. 10770/16.08.2012. 

Lucrările de reabilitare au fost începute în iulie 2012. În prezent se lucrează pe 
patru  fronturi de lucrări: 
- Clădirea C1 – Clădirea principală/Aripa de est 
- Clădirea C2 – Clădirea principală/Aripa de Sud (Internatul de băieţi) 
- Clădirea C4 – Internatul (Internatul de fete)  
- Reţele exterioare  
În cadrul activităţilor de informare şi publicitate au fost realizate următoarele: 

- Publicarea comunicatului de presă privind începerea proiectului în ziarul 
Informaţia de Alba, în data de 30 mai 2011; 

- Publicarea materialului descriptiv privind lansarea proiectului pe pagina de 
web al Consiliului Local al Municipiului Aiud (aiud.ro); 

- Publicarea materialului descriptiv privind lansarea proiectului pe pagina de 
web al Colegiului Naţional Bethlen Gabor (bethlengabor.ro); 

- Montarea panoului publicitar provizoriu la intrarea în Colegiul Naţional Bethlen 
Gabor. 

Pe parcursul implementării proiectului au fost pregătite şi depuse 16 rapoarte de 
progres trimestriale, respectiv 11 cereri de rambursare. 

Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanţare este 
16.11.2015.  

Stadiul fizic al lucrărilor executate în cadrul proiectului: 

1.  AMENAJAREA MEDIULUI                                                         0% 
2. CERCETARE ARHEOLOGICA                                                 70% 
       S-a executat cercetare arheologica în curtea interioara si perimetral dren cu excepţia 
faţadei sud a Corpului C2. 
3. CORP C1 – CLADIREA PRINCIPALA – ARIPA EST          aprox   25% 
3.1   INSTALATII ELECTRICE                                                         30% 
          Montat tup IPEY, HFXP diferite diametre, conductori FY zona A 
3.2   INSTALATII PARATRAZNET                                                      0% 
3.3   INSTALATII CURENTI SLABI – INCENDIU                             15% 
          Montat tub izolant si cablu de semnalizare Zona A 
3.4   INSTALATII AVERTIZARE EFRACTIE                                     25% 
Montat tub izolant si cablu de semnalizare Zona A 
3.5   INSTALATII TV CIRCUIT INCHIS                                             25% 
Montat tub izolant si cablu coaxial si energie  Zona A 
3.6   INSTALATII DE VOCE-DATE                                                    45% 
Montat tub izolant si cablu de semnalizare Zona A 
3.7   INSTALATII CURENTI SLABI - AVERT.EFRACTIE (SP.C)        0% 
3.8   INSTALATII ELECTRICE (SP.COM)                                           0% 
3.9   LUCRARI STRUCTURA 2                                                          40% 
Executare dren  perimetral (fără porţiune faţada vest), desfacere tencuieli exterioare, 
interioare, demolări (ziduri, sape etc ), completări zidărie, refacere rosturi, desfacere 
învelitoare, înlocuire elemente de şarpantă deteriorate, consolidare şarpantă conform 
dispoziţiilor de şantier, tratament ignifug, antiseptic, refacere coşuri de fum.        
3.10 FINISAJE INTERIOARE                                                              10% 
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Demolare ziduri, desfacere pardoseli, umplutura pardoseli, executare tencuieli pereţi si 
tavane, executare glet, montat grinzi pardoseala si OSB (duşumea oarba) Zona A, 
pardoseala din granit pe holuri. 
3.11 FINISAJE EXTERIOARE                                                             35% 
Desfaceri tencuieli, montare - demontare schela metalica, reparaţii tencuieli exterioare, 
reparaţii profile, executare învelitoare, executare jgheaburi. 
3.12 INSTALATII MONTAJ CT                                                           100% 
         Montat centrala termica împreună cu echipamentele aferente. 
3.13 CANAL EVACUARE GAZE ARSE                                              100% 
          Montat tubulatura de ventilaţie, ramificaţii, reducţii. 
3.14 INSTAL. HIDRAULICE SI POMPARE                                            0% 
3.15 INSTALATII TERMICE INTERIOARE                                           30% 
Demontare radiatoare, dezafectare instalaţie veche, montat ţeava PEXAL, reducţii, coturi, 
fitinguri, etc. 
3.16 INSTALATII SANITARE                                                                50% 
Demontare instalaţii sanitare vechi, montat ţeava PEXAL, coturi, reducţii, fitinguri, coliere, 
transporturi. 
4. CORP C2 - CLADIREA PRINCIPALA - ARIPA SUD       90% 
 (INTERNATUL DE BĂIEȚI)   
4.1   INSTALATII ELECTRICE                                                                 95% 
Montat tup IPEY, HFXP diferite diametre, conductori FY, montat doze centralizatoare, 
prize, comutatoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice 
4.2   INSTALATII PARATRAZNET                                                            0% 
4.3   INSTALATII CURENTI SLABI – INCENDIU                                     30% 
  Montat tub izolant si cablu de semnalizare. 
4.4   INSTALATII AVERTIZARE EFRACTIE                                            50%  
Montat tub izolant si cablu de semnalizare. 
4.5   INSTALATII TV CIRCUIT INCHIS                                                    70% 
Montat tub izolant si cablu coaxial si energie   
4.6   INSTALATII DE VOCE - DATE                                                        85% 
Montat tub izolant si cablu de semnalizare, doze, prize. 
4.7   ARHITECTURA                                                                    90% 
Demolare ziduri, desfacere pardoseli, umplutură pardoseli, executare tencuieli  pereţi şi 
tavane, executare glet, montat grinzi pardoseala şi OSB (duşumea oarba) montare 
parchet, pardoseala din granit pe holuri şi casa scării, montat ferestre, montat uşi, montat 
jgheaburi şi burlane, executat zugrăveli. 
4.8   STRUCTURA                                                                                  75% 
Executare dren  perimetral (fără porţiune faţadă  sud), desfacere tencuieli exterioare, 
interioare, demolări (ziduri, şape, etc ), completări zidărie, refacere rosturi, desfacere 
învelitoare, înlocuire elemente de şarpantă deteriorate, consolidare şarpantă conform 
dispoziţiilor de şantier, tratament ignifug, antiseptic, refacere coşuri de fum, executare 
podină de lemn.  
4.9   INSTALATII SANITARE                                                               100% 
Demontare instalaţii sanitare vechi, montat ţeavă PEXAL, coturi, reducţii, fitinguri, coliere, 
baterii, robineţi, lavoare, pisoare, etajere, portprosop, duşuri, oglinzi, cuiere, săpuniere, 
transporturi, etc.             
4.10 INSTALATII TERMICE INTERIOARE                                              100% 
Demontare radiatoare, dezafectare instalaţie veche, montat ţeava PEXAL, reducţii, coturi, 
fitinguri, montat radiatoare, cap termostatic. 
4.11 INSTALATII MONTAJ CT                                                                 100%  
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 Montat centrala termica  împreună cu echipamentele aferente. 
4.12 CANAL EVACUARE GAZE ARSE                                                    100% 
  Montat tubulatura de ventilaţie, ramificaţii, reducţii. 
4.13 INSTALATIE DE VENTILATIE                                                           100% 
Montat  tub termoizolant, teuri, coturi, reducţii, ventilator axial. 
 
5. CORP 3 – SCOALA PRIMARA                                                95% 
5.1 INSTALATII ELECTRICE                                                                   100% 
Montat tub IPEY, HFXP diferite diametre, conductori FY, montat doze centralizatoare, 
prize, comutatoare, corpuri de iluminat, tablouri electrice.                                                                        
5.2   INSTALATII SEMNALIZARE INCENDIU                                            30% 
Montat tub izolant si cablu de semnalizare. 
5.3   INSTAL. TV CIRCUIT INCHIS                                                            62% 
Montat tub izolant si cablu coaxial si energie.   
5.4   INSTALATII DE  VOCE- DATE                                                           90% 
Montat tub izolant şi cablu de semnalizare, doze, prize 
5.5   LUCRARI STRUCTURA                                                                    100% 
Executare dren, desfacere tencuieli exterioare, interioare, demolări (ziduri, sape etc), 
completări zidărie, refacere rosturi, desfacere învelitoare, înlocuire elemente de şarpanta 
deteriorate, consolidare şarpantă conform dispoziţiilor de şantier, tratament ignifug, 
antiseptic, refacere coşuri de fum.    
5.6   INSTALATII TERMICE INTERIOARE                                                 100% 
Demontare radiatoare, dezafectare instalaţie veche, montat ţeava PEXAL, reducţii, coturi, 
fitinguri, montat radiatoare, cap termostatic. 
5.7   INSTALATII MONTAJ CT       100% 
Montat centrala termică  împreună cu echipamentele aferente. 
5.8   CANAL EVACUARE GAZE ARSE      100% 
 
 Montat tubulatura de ventilaţie, ramificaţii, reducţii. 
5.9   INSTALATII SANITARE       100% 
Demontare instalaţii sanitare vechi, montat ţeavă PEXAL, coturi, reducţii, fitinguri, coliere, 
baterii, robineţi, lavoare, pisoare, etajere, portprosop, duşuri, oglinzi, cuiere, săpuniere, 
transporturi, etc. 
5.10 ARHITECTURA                                                                                      85% 
 Demolare ziduri, desfacere pardoseli, umplutura pardoseli, executare tencuieli  
pereţi si tavane, executare glet, montat grinzi pardoseala si OSB (duşumea oarbă) 
montare parchet, pardoseala din granit pe holuri şi casa scării, montat ferestre, montat uşi, 
montat jgheaburi şi burlane, executat zugrăveli, executare podină de lemn. 
 
6. CORP C4 – INTERNATUL (INTERNATUL DE FETE)                                  40% 
6.1   INSTALATII ELECTRICE                                                                          0% 
6.2   INSTALATIE PARATRAZNET                                                                  0% 
6.3   INSTALATIE SEMNALIZARE INCENDIU                                                 0% 
6.4   INSTALATIE SEMNALIZARE EFRACTIE                                                 0% 
6.5   INSTALATII TV CIRCUIT INCHIS                                                             0% 
6.6   INSTALATII DE VOCE-DATE                                                                    0% 
6.7   ARHITECTURA                                                             40% 
         Desfacere tencuieli exterioare, refacere tencuieli exterioare, montat schela refacere 
învelitoare ţiglă, refacere prize, profile trase pe loc. 
6.8   STRUCTURA                                                                                            70% 
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Executare dren perimetral, executare subzidiri, executare scări din beton, demolare ziduri 
completări zidărie, reţeseri, înlocuire elemente de şarpantă, ignifugare. 
6.9   INSTALATII SANITARE                                                                             0% 
6.10 INSTALATII TERMICE INTERIOARE                                                        0% 
6.11 INSTALATII MONTAJ CT                                                                          0% 
6.12 CANAL EVACUARE GAZE ARSE                                                             0% 
 
7. AMENAJARE CURTE  INTERIOARA 
7.1   AMENAJARE CURTE  INTERIOARA                                                       21% 
Săpătură de pământ, strat de piatră spartă.  
Predarea planului definitiv cu sistematizarea verticala. 
 
INSTALATII GAZE  NATURALE 
8.1  TERASAMENTE                                                                                      100% 
8.2  MONTAJ CONDUCTE                                                                             100% 
8.3  INSTALATIE DE UTILIZARE GAZ METAN                                                10% 
 
RETELE  EXTERIOARE 
9.1  CANALIZARE PLUVIALA STRADALA PRIN RIGOLA                                 0% 
9.2  CANALIZARE PLUVIALA STRADALA ST. POMP. DREN                           0% 
9.3  CANALIZARE PLUVIALA  INCINTA PRIN RIGOLE                                     0% 
9.4  CANALIZARE  MENAJ  DE INCINTA                                                          70% 
Săpături manuale, executare cămine, montare ţeavă PVC, executare umpluturi. 
9.5  BRANSAMENT APA-CUZA -15 M                                                               50% 
     Săpătură manuală cămin, turnare beton cămin, echipare cămin, conducte, apometru, 
     ţeavă, coturi, reducţii, umpluturi. 
9.6  CONDUCTA APĂ DE INCINTA                                                                 100% 
Săpătură manuală, montare ţeavă PVC, executare cămin, racorduri, reducţii, umpluturi, 
robineţi. 
9.7  INSTALATII ELECTRICE                                                                           21% 
Săpătură manuală, umpluturi, montat tub IPEY diferite diametre, prize, cutie metalică. 
9.8  INSTALATII ELECTRICE (RETELE EXTERIOARE)                                  0% 
9.9 ILUMINAT FATADE EXTERIOARE                                                             0% 
 
ORGANIZARE 
10.1 ORGANIZARE DE SANTIER                                                                  32% 
Săpătură de pământ, împrăştiere sort. 
STADIU FIZIC APROXIMATIV  la data de 31.12.2014: 75 % 
 

 
           TITLUL PROIECTULUI 2: „Centru de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii 
de risc – Sfântul Nicolae” 
 

Cererea de finanţare a fost depusă laMINISTERUL MUNICII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE în luna martie 2012, în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de 
prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”. 

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile către 
Municipiul Aiud, în sumă de 80.000 Euro, la care se adaugă valoarea taxelor şi impozitelor 
aferente. 

Contractul de finanţare are nr. 114  şi a fost semnat în data de 06.11.2013. 
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Perioada de implementare a proiectului a fost prelungită de la 12 luni la 17 luni, 
conform actului adiţional nr. 1  la contractul de finanţare, mai exact până la data de 
31.05.2015.  

În data de 15.12.2014 a avut loc şedinţa CTE pentru avizarea documentaţiei DALI 
aferentă obiectivului de investiţie.  

Din corespondenţa avută cu MMFPSPV rezultă că perioada de implementare a 
proiectului se va prelungi. 

Bugetul total al subproiectului , este de 164.898 Euro, din care: 
Credit extern BDCE - 66.144 Euro 
Finanţare din contribuţia Guvernului României - 13.856 Euro 
Contribuţie proprie, în bani - 2.789 Euro  
Valoarea taxelor şi impozitelor aferente - 19.809 Euro 
Contribuţie proprie în natură (teren şi clădire)  - 62.300 Euro 
Obiectivele subproiectului: 

- reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor la nivelul Municipiului 
Aiud; 

- promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
- reducerea factorilor de risc ce pot influenţa familiile vulnerabile şi copii proveniţi 

din acestea; 
- întărirea parteneriatului public-privat pentru susţinerea serviciilor destinate 

protecţiei copilului. 
Rezultate aşteptate: 

- 1 centru amenajat şi dotat; 
- 1 spaţiu de joacă şi de relaxare amenajat în curtea Centrului; 
- 15 copii menţinuţi în familie; 
- 15 copii cu un nivel de viaţă crescut; 
- 15 cazuri evaluate; 
- 15 planuri de servicii întocmite; 
- 1 echipă multidisciplinară formată; 
- 1 asistent social şi 2 educatori specializaţi care vor beneficia de cursuri de 

formare profesională continuă; 
- cel puţin 5 noi servicii oferite în comunitate; 
- 1 parteneriat public-privat dezvoltat; 
- cel puţin 5 articole apărute în mass-media locală; 
- 2 conferinţe de presă realizate cu ocazia deschiderii şi inaugurării Centrului; 
- materiale publicitare (pliante, afişe, etc); 
- cel puţin 6 acte de donaţii/sponsorizare încheiate pe an; 
- cel puţin 3 contracte de voluntariat încheiate pe an. 
 

Partener în cadrul subproiectului: Asociaţia Filantropia Ortodoxă – Filiala Aiud 
 
TITLUL PROIECTULUI 3: „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială 
„Axente Sever” Aiud 
 

Municipiul Aiud în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Axente Sever Aiud 
implementează proiectul “Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială 
Axente Sever Aiud”, finanţat prin Programul Operaţional Regional. Valoarea totală a 
proiectului este de 515.574,73 lei, din care 186.928,37 lei reprezintă finanţare 
nerambursabilă.   



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 25 din 139 

Contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Aiud în numele şi pe seama 
parteneriatului,  presupune  achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.814,87 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala 
Gimnazială „Axente Sever”. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de 
educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterea 
participării populaţiei şcolare la procesul educaţional. 

Obiectivele specifice vizează eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala 
Gimnazială „Axente Sever”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşa şi constau în: 

- îmbunătăţirea calităţii infrastructurii Şcolii Gimnaziale Axente Sever Aiud, 
Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşei; 
- creşterea gradului de confort al elevilor Şcolii Gimnaziale Axente Sever, 
precum şi al preşcolarilor din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 şi 
Creşei; 
- îmbunătăţirea randamentului energetic la Şcoala Gimnazială Axente Sever 
Aiud, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 şi Creşa; 
- reducerea costurilor cu utilităţile în cele 3 unităţi. 

 
 
III. PROIECTE PENTRU CARE S-A DEPUS CERERE DE FINANŢARE ÎN ANUL 2014: 
 
 TITLUL PROIECTULUI 1: „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala 
Gimnazială „Axente Sever” Aiud'' 
 

Analizând oportunitatea de finanţare, conform apelului publicat de AMPOR pentru 
domeniul major de intervenţie 3.4. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă, s-a constatat eligibilitatea finanţării investiţiei     „Eficientizarea 
sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială „Axente Sever” , Grădiniţa cu Program 
Prelungit nr. 2, Creşă'', mai exact cheltuielile aferente Şcolii Gimnaziale Axente Sever prin 
Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI 3.4. 

Prin HCL nr. 64 din 28.03.2014 s-a aprobat proiectul „Eficientizarea sistemului de 
încălzire la Şcoala Gimnazială „Axente Sever” în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a 
infrastructurii pentru formare profesională continuă, precum şi acordul de parteneriat între 
UAT Municipiul Aiud - lider de proiect şi Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud în 
vederea implementării în comun a proiectului. 

Astfel, cererea de finanţare pentru proiectul menţionat a fost depusă la ADR Centru 
cu nr. C/79/3/3.4/1048/27.03.2014. 

Proiectul a fost acceptat la finanţare, fiind semnat contractul de finanţare pentru 
implementarea proiectului nr. C/79/3/3.4/1048/27.03.2015 cod SMIS 52925 la sediul ADR 
Centru în data de 05.11.2014 

Valoarea totală a proiectului este de 515.574,73 lei, din care valoarea eligibilă este 
de 186.928,37 lei. 

Contribuţia proprie în proiect a UAT Municipiul Aiud în numele şi pe seama 
parteneriatului,  presupune  achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.814,87 lei, 
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reprezentând cofinanţarea proiectului „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala 
Gimnazială „Axente Sever”. 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Eficientizarea sistemului de încălzire la Şcoala Gimnazială „Axente Sever” 
Aiud, pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul 
propriu al UAT Municipiul Aiud. 

 
TITLUL PROIECTULUI 2:„DOTARE SALA DE OPERATIE”  
 

Spitalul Municipal Aiud, în parteneriat cu, Casa de Asigurări de Sănătate Alba, 
Direcţia de Sănătate Publică Alba şi UAT - Municipiul Aiud, a depus o cerere de 
finanţare pentru proiectul „DOTARE SALA DE OPERATIE” în cadrul  programului 
raifeisencomunităţi - domeniul servicii sociale şi de sănătate . 
 Scopul proiectului: Modernizarea sectiei Obstetrică-Ginecologie prin 
achiziţionarea unei lampi scialitice moderne si performante.  
 Evaluarea proiectului consta în aprecierea proiectului de către juriul finanţatorului, 
care se finaliza cu o notă ce reprezenta 50% din nota finală, iar prin voturile acordate 
proiectului de către cetăţeni se primea o notă ce reprezenta 50% din nota finală. 

Proiectul a fost votat de 467 de cetăţeni, iar nota obţinută ca urmare a voturilor 
acestora a fost 1,1. Nota primită de la juriu a fost 8.05. Cu nota finală de 4,58 proiectul 
„Dotare sala de operaţie”a fost respins la finanţare deoarece numărul de voturi acordate 
proiectului pe site-ul programului de către cetăţenii municipiului Aiud a fost prea mic. 

 

URBANISM, CADASTRU, PEISAGISTICA 

 Numărul total de documente elaborate in anul 2014 au fost 1441, din care: 
- Autorizaţii de construire: total 156, din care 118 pentru construcţii de locuinţe, social 

culturale, comerciale, industriale, agricole, anexe gospodăreşti, extinderi, etc. si 47 
pentru lucrări de branşamente, racorduri utilităţi; 

- Autorizaţii de desfiinţare: total 6; 
- Certificate de urbanism: total 248, din care 80 pentru construcţii locuinte şi 168 

pentru alte scopuri (imobiliare, branşamente etc.); 
- Acorduri pentru lucrări de construcţii care nu necesită autorizaţii de construire 

(reparaţii, finisaje, modificări nestructurale etc.) în total 41; 
- Raportări statistice lunare, anuale; 12; 
- Rapoarte necesare aprobarii de catre Consiliul Local al PUD total 2; PUZ total: 5 
- Răspunsuri la sesizările cetatenilor:54 
- Adeverinţe specifice compartimentului urbanism un total de 917, din care: 

• adeverintei garare autovehicule: 68 
• adeverinte pentru obtinerea actului de identitate: 424 
• adeverinte pentru notar: 125 
• adeverinte pentru Registrul Comertului, Finante: 71 
• adeverinte pentru Gaz si Electrica: 229. 

 
FOND LOCATIV 

 
Activitatea în acest sector are mai multe aspecte pe care le urmărim şi anume: 

controlul în teren, întocmirea contractelor şi actelor adiţionale, consilierea cetăţenilor, 
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soluţionarea cererilor şi petiţiilor care au ca obiect vânzarea de locuinţe, reparaţii 
necesare, diverse cereri. Succint în acest domeniu situaţia este următoarea: 

Probleme soluţionate : 
- Contracte de închiriere încheiate     5 buc 
- Contracte de vânzare-cumpărare  L.85/1992    0 buc 
- Contracte de vânzare-cumpărare  L.112/1995    1 buc 
- Adeverinţe (numere topografice, diverse)     75 buc 
- Acte  adiţionale privind prelungirea contractelor de închiriere 40 buc 
- Somaţii privind achitarea datoriilor restante la chirie pentru chiriaşii cu 

apartamente la bloc în număr de 13;  
 Comisia de repartiţie a locuinţelor în  urma evaluării dosarelor a  întocmit o nouă 
listă de priorităţi, aprobată prin HCLnr.84 /24.04.2014 cuprinzând  25 de solicitanţi admişi,  
conform punctajelor obţinute în vederea repartizării unei locuinţe libere din fondul locativ. 

Din cele 5 contracte de închiriere, 4 au fost repartizate persoanelor evacuate din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari.          
 

Probleme nesoluţionate : 
- Cereri pentru locuinţe A.N.L                                                           2 buc 
- Petiţii pentru închiriere de locuinţe sociale    14 buc 

 
 

TRANSPORT 
 

Activitatea în  domeniu este reglementată de lege  pentru compartimentele care 
monitorizează acest sector. 
    1. În perioada  analizată în cadrul serviciul de transport în regim de taxi s-au realizat 
următoarele: 

- Autorizarea unui număr de 7 transportatori noi pentru executarea serviciului 
public de transport în regim de taxi; 

- Atribuirea şi eliberarea unui număr de 11 autorizaţii taxi, fiind atribuite 60 de 
autorizaţii taxi  din cele 116 aprobate  a se atribuii pe raza Municipiului Aiud, 
conform H.C.L nr.233/2010;   

- Anularea unui nr. de 3  autorizaţii taxi; 
- Anularea unui nr. de 3 autorizaţii  de transport, pentru executarea serviciului 

public de transport în regim de taxi; 
- Reînoirea unui contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de 

transport în regim de taxi după 5 ani, conform Legii nr38/2003;  
 
          2. În cadrul serviciului de transport public local de călători, lunar se efectuează 
următoarele activităţi : 

- eliberarea în primele cinci zile lucrătoarea din lună, a legitimaţiilor - anexe la 
legitimaţiile de călătorie pentru categoriile sociale care beneficiază de 
facilităţi la transportul public local de călători - 225 buc; 

- efectuarea  decontului către  SC TRANS LOCAL 2006 privind facilităţile 
aprobate prin HCL nr. 24/2013; 

       La începutul anului şcolar 2014 – 2015 au fost validate şi eliberate legitimaţii de 
călătorie pentru  un număr de  - 501  elevi; 
        În cursul anului au fost eliberate  legitimaţii de călătorie noi - 20 buc;  
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     Conform Hotărârii nr.263/2011, accesul autovehiculelor cu capacitate mai mare de 3,5 
to, în scopul aprovizionării -  în zona centrală a municipiului Aiud se face pa baza 
autorizaţiilor speciale - fiind eliberate 7 autorizaţii. 

- Eliberarea Certificatului de înregistrare pentru  8 mopede ; 
- Eliberarea Certificatului de radiere pentru 9 mopede; 
- Eliberarea Certificatului de înregistrare pentru 28 utilaje şi tractoare agricole; 
- Eliberarea Certificatului de radiere pentru 3 utilaje şi tractoare. 

 
 

PATRIMONIU 
 

 Compartimentul cu atribuţii în valorificarea patrimoniului Municipiului Aiud a pus în 
aplicare o parte din hotărârile emise de către consiliul local a căror obiect este vânzarea 
unor  bunuri imobile din patrimoniul privat al Municipiului Aiud. 
 Parcele de teren care au fost valorificate prin vânzare sunt următoarele: 

1. teren situat în Aiudul de Sus, str. Vâlcele, nr. 1A, identificat prin CF nr. 71738 
Aiud, nr. top. 2520/2, cu suprafaţa de 452 m2. Prețul de vânzare a fost de 
7062,048 euro. 

2. - teren cu suprafaţa de 1463 m2 situat în Aiud, str. Gării, nr. 11, înscris în CF nr. 
79767 Aiud, nr. top./cad. 79767, proprietar Municipiul Aiud - domeniul privat. 
Prețul de vânzare a fost de   20482 euro  

3. teren situat în Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 57, jud. Alba, înscris în CF 
nr.77726 Aiud, nr. cad/top. 77726 în suprafaţă de 99 mp., imobil proprietatea 
privată a Municipiului Aiud. Prețul de vânzare a fost de  4340 euro. 

4. parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Aiud,  situate în Aiud, str. 
Sergent Haţegan, între blocurile C1, C2, C3 şi C5, către proprietarii construcţiilor 
– garaje auto, amplasate pe acestea. Prețul total rezultat din  vânzare a fost de 
3292 euro. 

 
STRATEGII DE INFORMATIZARE 

 
Activităţile din anul 2014 care s-au derulat în cadrul compartimentului  

Strategii de Informatizare: 
- implementarea proiectului ”Refacere și extindere sistem cablare structurată date / 

voce la sediul Primăriei Municipiului Aiud”; 
- implementarea proiectului ”Sistem de supraveghere video interior-exterior la 

sediul Primăriei municipiului Aiud”; 
-  asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem naţional electronic de plată online a 

taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar” (SNEP) prin care se asigură 
efectuarea plăţilor prin două metode: plata fără autentificare şi plata cu 
autentificare pe baza credenţialelor primite de la sediul primăriei. 

 (https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe): 
- asigurarea sustenabilităţii proiectului „Infrastructură pentru Servicii Publice 

Electronice şi e-Administraţie”; 
- asigurarea continuităţii soluţiei antivirus în scopul protecţiei datelor şi  

corespondenţei electronice; 
- administrarea şi întreţinerea reţelei de calculatoare existente la sediul clădirii 

Primăriei municipiului Aiud, a reţelei de calculatoare existente la sediul Serviciului 
Public de Asistenţă Socială şi a infrastructurii existente la Serviciul Public 
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Administraţia Patrimoniului Local, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 
Persoanelor, Administraţia Pieţei; 

- administrarea şi întreţinerea tehnicii de calcul din dotare (servere, calculatoare 
desktop, calculatoare portabile, imprimante şi echipamente multifuncţionale; 

- întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor existente la nivelul Primăriei; 
- arhivarea şi salvarea datelor pe suport magnetic şi optic; 
- întocmirea unor foi de calcul complexe pentru servicii; 
- îndrumarea personalului în introducerea datelor în aplicaţiile pentru buget şi 

angajamente; 
- instalarea şi configurarea echipamentelor existente; 
- actualizarea datelor pe pagina de internet a Primăriei municipiului Aiud furnizate 

de compartimentele de specialitate, acolo unde nu există posibilitatea actualizării 
de către persoanele care gestionează aceste date; 

- administrarea proiectului Portal intranet, extranet şi internet al Primăriei 
municipiului Aiud; 

- administrarea echipamentelor şi aplicaţiilor Infochioşc; 
- întocmirea de legitimaţii pentru personalul Primăriei şi legitimaţii pentru transport 

local; 
- întocmirea de diplome pentru cetăţenii de onoare şi diplome de merit; 
- întocmirea de modele pentru autorizaţii de acces a autovehiculelor în zona 

centrală, piaţă şi micro; 
- inventarierea mijloacelor fixe; 
- instruirea angajaţilor din primărie în exploatarea şi întreţinerea tehnicii de calcul 

precum şi în introducerea, controlul şi validarea datelor. 
 

SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 

 Serviciul Poliţia Locală Aiud îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 155/2010 
legea poliţiei locale, a H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de 
organizare şi funcţionare a poliţiei locale şi ale HCL nr. 9/31.01.2011 privind înfiinţarea 
Serviciului Poliţia Locală Aiud. 
 Activitatea poliţiştilor locali se desfăşoară în scopul exercitării atribuţiilor privind 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 
publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor.  
Personalul din cadrul Serviciului Poliţia Locală Aiud este investit cu exerciţiul autorităţii 
publice, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limitele 
competenţelor stabilite de lege.  
Serviciul Poliţia Locală şi-a desfăşurat activitatea pe raza municipiului Aiud şi a localităţilor 
componente şi aparţinătoare. 
În anul 2014, poliţiştii locali din cadrul Serviciul Poliţia Locală Aiud au întreprins 
numeroase acţiuni în sfera lor de competenţă după cum urmează: 

- patrulări pe raza municipiului Aiud şi în localităţile componente şi aparţinătoare  
pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice. 

- asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unităţilor de învăţământ, Colegiul 
Tehnic şi Şcoala Gimnazială „Axente Sever”, conform Protocolului încheiat între 
Serviciul Poliţia Locală şi Poliţia Municipiului Aiud. 

- s-a asigurat ordinea şi liniştea publică cu ocazia desfăşurării manifestărilor 
social-culturale şi sportive. În acest sens, s-a asigurarea buna desfăşurare a 
următoarelor evenimente: 
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• 28.06.2014 Ziua Rozelor – ediţia a XIII a; 
• 06-11.08.2014 Festivalul Internaţional de Folclor - ediţia a IV a 
• 17.08.2014 Noaptea „Inter Art”; 
• 19.09.2014 Cupa Aiudului la cros – ediţia a II a; 
• 12-18.12.2014 Târgul de Crăciun  

- În cursul anului 2014, la solicitarea SPCLEP din cadrul Primăriei municipiului 
Aiud, s-au înmânat aproximativ 350 de invitaţii persoanelor de pe raza 
municipiului şi a localităţilor componente şi aparţinătoare ale căror acte de 
identitate erau expirate; 

- s-a urmărit depistarea şi sancţionarea persoanelor care au parcat autovehicule 
pe trotuare şi zonele verzi dar şi a celor care au blocat căile de acces în 
instituţiile publice, şcoli, etc.; 

- s-a colaborat cu Poliţia Municipiului Aiud la acţiuni comune privind: 
• oprirea, staţionarea sau parcarea autovehiculelor în zonele cu restricţii; 
• fluidizarea traficului rutier cu ocazia devierii traficului pe rute ocolitoare; 
• respectarea regulilor de circulaţie de către mopedişti, biciclişti şi atelaje 

cu tracţiune animală; 
- s-a verificat modul în care se desfăşoară activitatea de comerţ în Piaţa 

agroalimentară în fiecare zi şi în Târgul de animale în fiecare zi de joi a 
săptămânii; 

- s-a acţionat zilnic pentru depistarea şi sancţionarea persoanelor care distrug 
domeniul public, a celor care depozitează gunoi menajer, deşeuri, moloz, etc. în 
locuri neautorizate, prin patrulare; 

- au fost somate persoane fizice şi juridice, cu privire la efectuarea curăţeniei de 
primăvară pe terenurile în apropierea clădirilor pe care le au ca proprietate sau 
închiriere; 

- au fost de asemenea efectuate acţiuni de pază la sediul Primăriei municipiului 
Aiud, si ocazional, la anumite obiective de interes public (instituţii subordonate 
Consiliului Local sau  investiţii în curs de execuţie). 

Rezultatul acestor activităţi s-a concretizat prin întocmirea unui număr de 146 
procese verbale de constatare a contravenţiei după cum urmează: 

- 53 % din procese, sunt sancţiuni cu avertisment scris astfel: 
• 69 avertismente pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.254/2005; 
• 2 avertismente pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.80/2012; 
• 3 avertismente pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.63/2012; 
• 4 avertismente pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.61/1991; 

   Total = 78 avertismente scrise. 
- 47 % din procese, sunt sancţiuni cu amendă, valoarea lor fiind de 23.100 lei 

astfel: 
• 2 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.233/2008; 
• 45 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.254/2005; 
• 3 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.50/2007; 
• 3 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr.80/2012; 
• 12 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.61/1991; 
• 3 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991; 

Total = 68 sancţiuni cu amendă. 
Pe linie de mediu au fost somate un număr de 105 persoane fizice şi juridice, şi au 

fost aplicate 15 sancţiuni contravenţionale cu amendă, valoarea lor fiind de 2800 lei.    
 De asemenea au fost organizate următoarele evenimente: 
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- în data de 05.04.2014 a fost organizată împreună cu RoREC acţiunea „Locul 
deşeurilor nu este în casă”, acţiune de colectare a DEEE-urilor din municipiul 
Aiud şi localităţile componente şi aparţinătoare; 

- În perioada 16-22.09.2014 s-a organizat o serie de acţiuni pentru celebrarea 
săptămânii mobilităţii europene. 

- în data de 04.10.2014 a fost organizată împreună cu RoREC a doua acţiune 
„Locul deşeurilor nu este în casă”, acţiune de colectare a DEEE-urilor din 
municipiul Aiud şi localităţile componente şi aparţinătoare. 

 De asemenea, instruirea permanentă a personalului este obligatorie, pentru 
înţelegerea şi aplicarea prevederilor legale, în mod corect. De aceea personalul Poliţiei 
Locale a fost convocat la instructaje care s-au efectuat la sediul Poliţiei Locale, şi au avut 
la bază legislaţia specifică domeniului de activitate.  
Cu toate aceasta, se poate constata că poliţiştii locali au înţeles că, în calitate de 
reprezentanţi ai legii, trebuie să constituie ei înşişi modele de corectitudine şi moralitate, 
iar din verificările efectuate nu au fost identificate până în prezent situaţii legate de 
preocupări incompatibile cu calitatea de poliţist, abateri de la normele legale, sau acte de 
corupţie.  
          Totodată, considerăm că numai cu dovadă de spirit civic şi din partea cetăţenilor 
municipiului nostru, putem să ne desfăşurăm activitatea în bune condiţii şi cu rezultate 
performante.      
 

 OBIECTIVE  PENTRU  ANUL 2015 
- Îmbunătățirea continuă a procesului de pregătire profesională în conformitate cu 

cerinţele impuse de legile şi regulamentele care guvernează activitatea de ordine publică 
şi pază astfel încât poliţistul local să poată interveni în orice împrejurare și să respecte cu 
ocazia masurilor luate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. În acest scop în 
cursul anului 2014 se vor desfășura instruirile periodice cu personalul Serviciului Poliția 
Locală, conform tematicii de pregătire profesională, respectiv perfecționarea polițiștilor 
locali de la structura ordine publicăși circulație în cadrul instituțiilor de specialitate ale 
Ministerului Administrației si Internelor.  

- Asigurarea suportului logistic conceput astfel încât să răspundă cerințelor 
operaționale, aspect care rezidă în satisfacerea normelor de înzestrare cu uniforme, 
mijloace de autoapărare, mijloace de deplasare şi patrulare, mijloace de comunicare, etc. 

- Reducerea timpului de reacţie la producerea unui eveniment sau la solicitarea 
cetăţenilor; 

- Creşterea eficientei în prevenirea şi combaterea faptelor antisociale printr-o 
acoperire mai judicioasă a locurilor şi zonelor date în responsabilitate; 

- Stoparea executării lucrărilor de construcţii fără autorizaţie de construire precum şi 
urmărirea respectării proiectului autorizat şi a condiţiilor impuse prin autorizaţiile de 
construire/desfiinţare, acţiune concretizată prin efectuarea de controale în teren; 
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SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC 

COMPARTIMENTUL JURIDIC 
 

Serviciul Administraţie Publică Locală, Compartimentul Juridic asigură activitatea 
serviciilor publice de interes local, precum şi legătura dintre cetăţeni şi autorităţile publice 
locale, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. În activitatea lor, 
compartimentele componente ale serviciului, întocmesc rapoarte şi referate, acte 
administrative preparatorii care stau la baza emiterii actului juridic.  

La nivelul  anului 2014, s-au întocmit astfel de rapoarte şi referate de specialitate în 
vederea adoptării sau emiterii, după caz, a actelor administrative.  

S-a asigurat pregătirea, întocmirea actelor şi documentaţiilor care au fost depuse la 
dosarele cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care Consiliul Local Aiud, 
Primăria Aiud sau Primarul municipiului au avut calitatea de parte în litigiu. Au fost 
înregistrate în total un număr de 337 adrese, citaţii, comunicări, citaţii pentru procedura  
afişării şi solicitări de acte din partea instanţelor de judecată.  

Au fost eliberate un număr de 16 adeverinţe în legătură cu terenuri în vederea 
certificării  faptului dacă aceste au făcut sau nu obiectul Legii Fondului funciar.     

S-au încheiat un număr de 9 contracte de vânzare - cumpărare autentice, având ca 
obiect imobile - terenuri. 

Au fost date un număr de 7 declaraţii autentificate în vederea radierii ipotecii înscrise 
în favoarea autorităţii publice locale asupra unor imobile. 

În cursul anului 2014 Compartimentul Juridic şi Compartimentul Pregătire, Elaborare 
Documente Consiliul Local a participat la întocmirea proiectelor de hotărâri, dispoziţii, 
regulamente sau instrucţiuni, precum şi a oricăror acte cu caracter normativ care sunt în 
legătură cu Consiliul Local, ale conducerii executivului; la ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor Consiliului Local sub coordonarea primarului, viceprimarului şi secretarului, în 
colaborare cu celelalte compartimente ale Primăriei municipiului Aiud; a executat lucrările 
privind pregătirea, convocarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local; a executat 
lucrări privind întocmirea proiectelor de hotărâri şi a asigurat tehnoredactarea acestora; a 
verificat din punct de vedere formal, proiectele de hotărâri supuse dezbaterii Consiliului 
Local şi le-a transmis secretarului municipiului pentru viza de legalitate; a convocat 
consilierii şi delegaţii săteşti la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local, 
precum şi la şedinţele de lucru ale comisiilor de specialitate; a transmis în termenul legal 
actele normative emise de primar şi consiliul local, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba; a adus la cunoştinţă publică hotărârile cu 
caracter normative şi a comunicat persoanelor hotărârile cu caracter individual; a asigurat 
operarea evidenţei de registratură pe calculator şi repartizarea acesteia pe compartimente. 

Notificările adresate în temeiul Legii 10/2001, rămase nesoluţionate/soluţionate 
parţial, au fost analizate fiind emisă o dispoziţie de respingere, iar pentru celelalte au fost 
solicitate acte doveditoare în completarea acestora, potrivit prevederilor Legii 165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

 
COMPARTIMENT ELABORARE  DOCUMENTE CONSILIUL LOCAL 

 

În conformitate cu art. 40 alin. (1) – (8) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local Aiud a fost 
convocat prin Dispoziţii ale Primarului în 12 şedinţe ordinare şi 7 extraordinare, adoptând 
269 hotărâri.  
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Menţionăm faptul că din totalul hotărârilor, 88 hotărâri au un caracter normativ,  au 
făcut referire la patrimoniul unităţii administrativ teritoriale, una a avut ca obiect  stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale. Prin hotărârea nr. 23 din 03.02.2014 s-a aprobat bugetul local 
al municipiului Aiud, iar un nr. de 10 hotărâri au adus rectificări şi modificări asupra 
bugetului local. Un număr de 21 hotărâri au fost contestate de Instituţia Prefectului, prin 
procedura prealabilă prevăzută în Legea Contenciosului Administrativ, acestea fiind 
soluţionate pe calea procedurii prealabile. 

Dorim să precizăm faptul că hotărârile Consiliului Local, referatele de specialitate 
care au stat la baza întocmirii acestora cât şi documentaţiile care constituie anexe, pot fi 
consultate accesând site-ul Primăriei, pe adresa www.aiud.ro, la secţiunea Şedinţe ale 
Consiliului Local.  

În cursul anului 2014, Primarul Municipiului Aiud a emis un număr de 1672 
dispoziţii, din care un număr de 369 dispoziții au fost emise la solicitarea compartimentelor 
din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, iar un număr de 1303 la solicitarea Serviciului Public 
de Asistență Socială, au fost comunicate în termenul legal Instituţiei Prefectului precum şi 
compartimentelor şi persoanelor interesate.  

Atât pentru şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local, precum şi 
pentru şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, Compartimentul de 
Elaborare Documente Consiliul Local a asigurat secretariatul prin: tehnoredactarea  
proiectelor de hotărâre şi a hotărârilor, întocmirea, după caz, a rapoartelor de specialitate 
şi tehnoredactarea lor, tehnoredactarea rapoartelor de avizare, a convocatoarelor cu 
ordinea de zi, a dispoziţiilor de convocare.  

S-a asigurat multiplicarea şi transmiterea materialelor cuprinse pe ordinea de zi 
către consilierii locali, Instituţia Prefectului şi reprezentanţii localităţilor componente şi 
aparţinătoare.  

S-a adus la cunoştinţa cetăţenilor ordinea de zi şi hotărârile, prin afişarea acestora 
pe site-ul Primăriei, la afişierul din sediul Primăriei şi prin mass-media locală. 

S-a asigurat comunicarea hotărârilor Consiliului Local către autorităţile abilitate 
(Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean) precum şi instituţiilor şi persoanelor interesate.  
În urma derulării şedinţelor Consiliului Local, s-a întocmit şi tehnoredactat procesul verbal 
al şedinţei, minuta şedinţei.   

Prin registratura generală a Primăriei, au fost înregistrate un număr de 18389 
documente care au fost direcţionate la Secretarul municipiului Aiud şi repartizate 
compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului. 

 
AGRICOL 

 
Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Aiud i-au fost repartizate, 

în cursul anului 2014, un număr total de 195 de cereri. 
La toate cele 195 de cereri s-a trimis răspuns, exceptând cazurile în care petenţii nu 

şi-au trecut adresa de domiciliu sau situaţiile în care răspunsurile le-au fost înmânate 
direct.  
 În cursul anului 2014, în cadrul compartimentului Agricol au fost eliberate un număr 
de 131 certificate de producător şi 4361 adeverinţe din registrul agricol. 

Au fost completate un număr total de 5034 poziţii în registrele agricole pentru anul 
2014, din care un nr. De 4328 poziţii pentru persoanele cu domiciliul în Municipiul Aiud şi 
localităţile componente şi aparţinătoare, un număr de 533 poziţii pentru persoanele cu 
domiciliul în alte localităţi, 76 poziţii pentru persoane juridice de pe raza Municipiului Aiud 
şi localităţile componente şi aparţinătoare şi 97 poziţii pentru persoane juridice cu sediul în 
alte localităţi. S-au completat situaţiile statistice privind terenuri agricole, utilaje agricole, 
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mişcarea animalelor, producţii vegetale şi animaliere, s-au întocmit documentaţiile 
necesare pentru subvenţii, pentru înfiinţarea exploataţiilor agricole, precum şi pentru 
obţinerea sprijinului pe suprafaţă de la APIA. 

Au fost înregistrate un număr de 646 contracte de arendă. 
Au fost identificaţi proprietarii terenurilor aflate pe traseul obiectivului de investiţii 

Autostrada Sebeş – Turda pentru un număr de 805 loturi 
În ceea ce priveşte activitatea comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, nu au 

fost întocmite fişe definitive de punere în posesie în vederea întocmirii titlurilor de 
proprietate, activitatea fiind stopată de implementarea prevederilor Legii nr. 165/2013  
referitoare la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Au fost întocmite cele 10 anexe referitoare la inventarierea terenurilor conform 
prevederilor Legii nr. 165/2013. 

S-a transmis un număr de 12 propuneri către comisia judeţeană Alba în vederea 
emiterii de hotărâri.  

S-au efectuat remăsurători în teren în cazuri de litigii, s-au făcut constatări de 
pagube, s-au făcut identificări şi măsurători în teren în vederea stabilirii proprietăţilor, s-au 
efectuat schiţe de parcelare şi alte documentaţii în vederea stabilirii dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu vegetaţie forestieră în vederea 
întocmirii titlurilor de proprietate rămase neîntocmite. 

S-au transmis către Comisia judeţeană Alba pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, contestaţiile formulate împotriva unor hotărâri şi 
răspunsuri la cererile cetăţenilor. 

S-a participat la şedinţele săptămânale de lucru ale comisiei locale de aplicare a 
legilor fondului funciar. 

S-au furnizat informaţii privitoare la parcele, suprafeţe agricole, deţinători de 
terenuri, precum şi despre beneficiarii legilor privitoare la reconstituirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor. 

S-au eliberat schiţe de parcelare şi listele cuprinzând proprietarii de terenuri, 
necesare întocmirii documentaţiilor de înscriere a terenurilor în Cartea Funciară. 

 

BIROU RESURSE UMANE, CONTROL INTERN 

Biroul Resurse Umane, Control Intern funcţionează în subordinea directă a 
Primarului Municipiului Aiud, domnul Mihai Horaţiu Josan.  
 Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Biroului Resurse 
Umane, Control Intern este gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice, 
precum şi dezvoltarea sistemului de control intern /managerial în cadrul instituţiei.  
 În cursul anului 2014, la nivelul Biroului Resurse Umane, Control Intern, au fost 
desfăşurate următoarele activităţi: 

- în lunile ianuarie şi iulie s-au predat către Administraţia Judeţeană a  Finanţelor 
Publice Alba, situaţiile statistice „Date informative privind fondul de salarii şi situaţia 
posturilor ocupate şi vacante”, existente la sfârşitul lunii decembrie 2013 şi la 
sfârşitul semestrului I 2014; 

- lunar, s-au întocmit şi s-au comunicat către Direcţia Generală de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului Alba, situaţiile privind asistenţii personali şi persoanele cu 
handicap grav; 
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- în lunile ianuarie şi iulie, s-au comunicat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi 
Protecţia Copilului Alba, rapoartele statistice semestriale N72 privind numărul 
asistenţilor personali, a indemnizaţiilor acordate în baza Ordinului 794/380/2002 şi 
fondurile acordate pentru plata acestora; 

- s-au întocmit şi s-au transmis Direcţiei Regionale de Statistică Alba, situaţiile  
statistice privind ancheta locurilor de muncă vacante (trimestrial), ancheta salariilor 
în luna octombrie 2014, precum şi costul forţei de muncă în anul 2013; 

- s-a efectuat actualizarea lunară a statelor de funcţii şi a statelor de personal, ori de 
câte ori au intervenit modificări privind componentele definitorii ale acestora: 
structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, 
drepturile salariale  lunare  sau noi angajări în cadrul instituţiei; 

- ca urmare a propunerilor privind programele de instruire cuprinse în rapoartele de 
evaluare ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, s-a întocmit şi s-a 
transmis către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, planul anual de 
perfecţionare profesională; 

- întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi 
ale dosarelor personale ale personalului contractual. 

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a HG nr. 611/2008 pentru 
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare, au fost promovaţi în grad profesional imediat 
superior celui deţinut un număr de 5 funcţionari publici.  
 În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, au fost promovaţi în grad sau trepte profesionale imediat superioare un 
număr de 3 persoane. 
 De asemenea, au fost organizate concursuri de recrutare pentru ocuparea unor 
funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Aiud, Serviciului Poliţia Locală şi Serviciului Public de Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud. 

Compartimentul Resurse Umane, a asigurat întocmirea formalităţilor privind 
promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici, precum şi 
scoaterea la concurs a unor funcţii publice de execuţie vacante, şi anume: 

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 
înscriere, supravegherea candidaţilor în timpul probei scrise şi a probei  
interviu; 

- întocmirea fişelor individuale pentru membrii comisiei de concurs; 
- întocmirea raportului final al concursului; 
- demersurile privind numirea în noile funcţii publice. 

În conformitate cu prevederile H.G nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit 
şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la sfârşitul 
anului 2014, s - a făcut programarea concediilor de odihnă a salariaţilor, pentru anul 2015, 
în vederea aprobării de către primar. 
           În Registrul de evidenţă a concediilor de odihnă, în anul 2014, s-au înregistrat un 
număr de 695 de cereri de concediu de odihnă ale salariaţilor, aprobate de către şeful 
ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia. În condicile de prezenţă, au fost 
operate, informaţiile obţinute în baza cererilor pentru concediu de odihnă, pentru concediu 
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fără plată, certificate medicale, concediu pentru evenimente deosebite, etc. Astfel, lunar, s-
au verificat şi s-au avizat, un număr de 21 foi de prezenţă colectivă (pontaje 
centralizatoare) pe direcţie/serviciu/birou/compartiment. 

La nivelul Biroului Resurse Umane, Control Intern au fost întocmite documentaţiile 
de specialitate şi au fost promovate 14 proiecte de Hotărâri de Consiliu Local, având ca 
obiect: 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului Centrului Cultural „LIVIU REBREANU”  Aiud din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Aiud; 

- constituirea  comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 
evaluarea anuală a managementului Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud; 

- modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,  începând cu data de 01.03.2014; 

- modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 01.05.2014; 

- modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Municipale „Liviu 
Rebreanu” Aiud, începând cu data de 01.08.2014; 

- modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Aiud, începând cu data de 01.08.2014; 

- modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului 
Aiud şi al Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Aiud, începând cu 01.09.2014;  

- modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Aiud , începând cu data de 01.10.2014; 

- aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Aiud şi a serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local Aiud pentru anul 2015; 

- modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Asistenţă 
Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 
01.12.2014; 

- modificarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public de Asistenţă 
Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, începând cu data de 
01.01.2015; 

- modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Aiud, începând cu data de 01.01.2015; 

- modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie şi Ştiinţele Naturii din 
subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud,începând cu data de 01.01.2015; 

- propunerea de acordare a calificativului de evaluare pentru anul 2014,  
 Secretarului Municipiului Aiud, conform art. 107 alin.(2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008  
În cursul anului 2014, au fost întocmite de către Biroul Resurse Umane, Control 

Intern, un număr de 225 dispoziţii şi 175 acte adiţionale la contractul individual de muncă, 
având ca obiect: 

- încadrarea în funcţia de asistent personal; 
- modificări salariale datorate creşterii salariului minim brut pe ţară; 
- încetarea raportului de muncă/raportului de serviciu; 
- suspendarea raporturilor de muncă/ raporturilor de serviciu; 
- încetarea suspendării raportului de serviciu/ raportului de muncă şi reluarea 

activităţii; 
- modificarea raportului de serviciu; 
- constituirea comisiilor de concurs/examen; 
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- numirea în funcţii publice/funcţii contractuale; 
- avansarea personalului încadrat în funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă; 
- promovarea în gradul profesional imediat superior atât a funcţionarilor publici cât şi 

a personalului contractual; 
- numirea consilierului etic în cadrul Primăriei Municipiului Aiud; 
- numirea secretarului comisiei de implementare a controlului intern; 
 În conformitate cu prevederile 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, s-au primit şi s-au înregistrat, un 
număr de 94 de declaraţii de avere, precum şi un număr de 93 de declaraţii de interese. 
Conform termenelor legale, în condiţiile legii, s-au transmis Agenţiei Naţionale de 
Integritate, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese. De 
asemenea, potrivit prevederilor legale în vigoare, declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese, au fost scanate şi afişate pe pagina de internet a instituţiei. La depunerea 
declaraţiilor, s-au eliberat un număr de 187 de dovezi de primire a acestora. 

Prin intermediul Portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici, al REVISAL – registrul general de evidenţă al salariaţilor şi al programului SICO 
(salarii) a fost asigurată şi gestionarea electronică a funcţiilor publice, respectiv a funcţiilor 
contractuale, prin înregistrarea în timp real şi în termenul legal a tuturor modificărilor 
intervenite în structura funcţiilor din cadrul instituţiei. 

Referitor la activitatea de control Intern, în cursul anului 2014: 
- a fost efectuată operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/ 

managerial al Primăriei Municipiului Aiud pentru anul 2013; 
- au fost întocmite situaţii semestriale/anuale, privind Stadiul implementării şi 

dezvoltării SCI/M la nivelul entităţilor publice, care se transmit entităţilor publice 
ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea; 

- a fost întocmit: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial a 
UAT municipiului Aiud pe anul 2014; 

- au fost întocmite proceduri de sistem şi operaţionale pentru unele activităţi 
procedurabile; 

- s-a întrunit în şedinţe de lucruComisia pentru coordonarea şi îndrumarea 
metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al structurilor din cadrul 
Primăriei municipiului Aiud şi a structurilor subordonate Consiliului Local, în vederea 
analizării şi implementării standardelor de management parţial implementate; 

- a fost supus analizei Comisiei, standardul 11 Managementul riscului în vederea 
identificării şi evaluării principalelor riscuri, proprii activităţilor compartimentelor 
instituţiei; 

- s-a efectuat îndrumarea metodologică şi supravegherea implementării SCI/M. 
 

BIROU COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

Biroul Comunicare şi Relaţii Publice gestionează sistemul de comunicare intern şi 
extern al instituţiei, asigurând relaţia administraţiei publice locale cu comunitatea. În 
concordanţă cu Declaraţia Primarului privind Politica în domeniul Calităţii, comunicarea 
directă şi mediată are ca obiectiv coparticiparea, respectiv implicarea cetăţenilor în 
administraţia publică locală.  
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COMPARTIMENT COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 
 

Activitatea compartimentului vizează promovarea imaginii Primăriei Municipiului 
Aiud şi priveşte în primul rând informarea cetăţenilor despre atribuţiile sale, limitele de 
competenţă, politicile, strategiile şi programele proprii, respectiv crearea unei imagini 
obiective asupra autorităţii publice. 

În anul 2014, în cadrul comunicării mass-media, Biroul Comunicare şi Relaţii 
Publice a transmis spre publicare/difuzare toate anunţurile de interes public, precum şi 
comunicate de presă având ca subiect Hotărârile Consiliului Local, investiţiile, bugetul şi 
acţiunile derulate de către autoritatea locală. În acest sens, au fost elaborate comunicate 
de presă şi au fost transmise anunţuri cu privire la toate licitaţiile publice derulate de 
Primăria Municipiului Aiud, atât la postul de radio „Eveniment” Aiud, cât şi la presa 
judeţeană. De asemenea, a fost realizată, săptămânal, o emisiune la postul  de radio 
„Eveniment” Aiud, la care au participat şeful Biroului Comunicare şi Relaţii Publice şi alţi 
invitaţi din cadrul administraţiei publice locale. 

Promovarea vinului şi viticulturii a fost asigurată prin intermedierea relaţiei cu 
producătorii de vin,  Asociaţia Vinificatorilor din Aiud şi Asociaţia „Ţara Vinului” înfiinţată la 
nivel de judeţ. 

Biroul Comunicare şi Relaţii Publice a gestionat desfăşurarea în condiţii optime a 
evenimentelor cuprinse în calendarul adoptat în acest sens de către Consiliul Local al 
Municipiului Aiud în anul 2014, respectiv „O jumătate de secol împreună” care avut loc în 
luna ianuarie, concursul de eseuri „Primăria şi comunitatea numită Aiud”  care a avut loc în 
luna iunie, „Târgul de Crăciun”  care a avut loc în luna decembrie, cel mai important fiind 
„Festivalul Internaţional de Folclor”, ediţia a IV-a, care a avut loc în perioada 06 – 11 
august. 

Compartimentul Comunicare Internă şi Externă din cadrul biroului a gestionat 
primirea delegaţiilor străine în Municipiul Aiud şi a asigurat păstrarea contactului şi a 
relaţiilor de bună colaborare cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite. 

  
CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI 

 
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni este responsabil cu activitatea de informare, 

consiliere şi îndrumare a cetăţenilor în scopul soluţionării prompte a problemelor lor, dar şi 
al eficientizării activităţii aparatului propriu de specialitate, prin concentrarea activităţii de 
informare în cadrul Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni. 

Informaţiile furnizate în anul 2014 de către funcţionarii CIC se referă la toate 
domeniile de activitate ale autorităţii locale: urbanism, tehnic, taxe şi impozite locale, 
juridic, agricol etc. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni preia cererile pentru eliberarea 
diverselor adeverinţe (certificate fiscale, adeverinţe de venit agricol etc.), care urmează 
circuitul întocmirii şi semnării lor de către persoanele împuternicite şi le înmânează apoi 
solicitanţilor. 

Prin Registratura generală a Primăriei Municipiului Aiud au fost înregistrate un 
număr de 18389documente (din care 15 petiţii şi 10 cereri formulate în baza Legii nr. 
544/2001.   

Conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale 
şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Aiud, aprobat prin HCL nr. 210/2011 şi modificat prin 
HCL nr. 80/2012, au fost eliberate 99acorduri şi autorizaţii de funcţionare, din care 96 
pentru puncte de lucru nou înfiinţate şi 3 prelungiri pentru autorizaţii eliberate în anii 
anteriori. 
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În anul 2014, Biroul Comunicare şi Relaţii Publice a furnizat informaţii cu privire la 
licitaţiile publice şi orice alte informaţii de interes public, fiind totodată responsabil şi de 
aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, asigurând stabilirea 
termenelor de răspuns, întocmirea răspunsurilor şi monitorizarea modului de soluţionare a 
petiţiilor. 

Modul de soluţionare a petiţiilor a fost prezentat semestrial în şedinţele Consiliului 
Local al Municipiului Aiud din lunile iulie 2014, respectiv  ianuarie 2015, iar raportul cu 
privire la stadiul implementării Legii nr. 544/2001, în luna ianuarie 2015. 

În ceea ce priveşte Strategia Locală de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, în anul 
2014, expertul local pe probleme de romi, a colaborat cu compartimentele de specialitate 
din cadrul Primăriei municipiului Aiud în situaţiile legate de problema îmbunătăţirii situaţiei 
şi integrării romilor, prin furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor solicitate. De 
asemenea, a colaborat şi cu Instituţia Prefectului în vederea monitorizării gradului de 
implementare în judeţul Alba  a Planului Judeţean de Măsuri privind cetăţenii români 
aparţinând etniei rome, elaborat de către Biroul Judeţean pentru Romi, comunicând date 
referitoare la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi măsurilor realizate semestrial. Totodată, a 
asigurat aplicarea programelor şi proiectelor din planul de implementare a Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
conform H.G. 1221/ 2011, a acordat consiliere şi a rezolvat, în limita competenţelor 
stabilite de conducerea instituţiei, problemele cetăţenilor de etnie romă. 

În anul 2014, Biroul Comunicare şi Relaţii Publice a elaborat Raportul Primarului 
privind activitatea pe anul 2013, Raportul Viceprimarului privind activitatea pe anul 2013, 
precum şi rapoartele de informare cu privire la aplicarea O.G. nr. 27/2002 şi a Legii nr. 
544/2001. 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

COMPARTIMENTUL DE STARE CIVILĂ 
Compartimentul de Stare civilă are ca atribuţii principale întocmirea actelor de stare 

civilă, eliberarea certificatelor de stare civilă, operarea şi comunicarea menţiunilor 
referitoare la schimbarea statutului civil al persoanelor.  
 În  cursul anului 2014 s-au înregistrat : 
 Acte de stare civilă : 

-  Acte de Naştere……………………………………….. ……………..295 
           -  Acte de Căsătorie……………………………………………………..138 
           -  Acte de Deces…………………………………………………………305 

    Total…………………………………………………………………….           738   
De pe actele de stare civilă au fost întocmite şi eliberate Certificate de Stare civilă 

după cum urmează : 
- Certificate de Naştere .................................................................... 622 
- Certificate de Căsătorie ............................................................ …. 226  
- Certificate de Deces………………………………….... …………….. 358 

   Total …………………………………………………………………… 1206 
Acte întocmite ca urmare a unor modificãri intervenite în statutul civil al persoanelor: 

Au fost operate în actele de stare civilă: 
- Sentinţe de divorţ ............................................................................ 35 
- Certificate de divorţ la notar…………………………………………….13 
- Certificate de divorţ la primărie…………………………………………  2 
- Renunţări la cetăţenia română ...................................................... … 0 
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- Comunicări  de căsătorii încheiate în străinătate  ………………........ 1 
- Comunicări de decese din străinătate…………………………………   4 
- Schimbare de nume, prenume pe cale administrativă…... ………….  4 
- Înscriere schimbare de nume/prenume prin DEPABD ……………      0  
- Sentinţe de încuviinţare a purtării numelui…………………………….. 0 
- Sentinţe de contestare a paternităţii……………………………………. 0 
- Înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate……………….. 2 
- Înscrierea menţiunii de deces în străinătate....................................... 1 
- Sentinţe de stabilire a paternităţii………….……………….................. 0 
- Sentinţe de punere sub interdicţie .....................................................  6 
- Declaraţii de recunoaştere a paternităţii şi încuviinţare a purtării            

numelui…………………………………………………………………….  10 
- Declaraţii de recunoaştere a paternităţii făcute la notar ....................   0 
- Sentinţe de tăgada paternităţii ........................................................... 2 
- Ortografiere nume/prenume în limba maternă………………………… 2 

S-au mai întocmit : 
- Cereri pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24) ….  232 
- Transcrieri ale actelor de stare civilă întocmite în străinătate: -                          
                      -   Naşteri…………………………………………………..  40 

-   Căsătorii………………………………………………..   6 
-    Decese………………………………………………….   5 

           Total…………………………………………………………………..51 
- Buletine statistice întocmite:  
                                 - Naşteri………………………………................. 295 
            - Căsătorii…………………………………………138 

           - Decese………..…………………………………305 
 -  Divorţ ............................................................   13 

           Total …………………………………………………………………751 
- Adeverinţe de înhumare………………………………………………..308 
- Comunicări de modificări privind statutul civil al copiilor sub 14 ani…24 
- Comunicări de naştere pentru luarea în evidenţa populaţiei………  295 
- Extrase pentru uz oficial……………………………………………….. 945 
- Anexa  9  .........................................................................................  49 
- Rectificări efectuate prin dispoziţia primarului…………………… …  14  
- Rectificări  C.N. P.   .........................................................................    3 
- Recunoaşteri, înscrieri hotărâri străine…………………………………  0 
- Comunicări menţiuni - primite………………………………………….444 

                 - emise de pe actele proprii…………………..1291 
                 - operate exemplarul I ………………………  1228 

              - comunicate la exemplarul II………………   1228 
    - comunicate la alte primării .......................     507 

Compartimentul de stare civilă a soluţionat corespondenţa cu alte instituţii, 
persoane juridice şi persoane fizice,  a întocmit lunar, trimestrial şi semestrial situaţiile 
privind activitatea de stare civilă, iar în cadrul programului de relaţii cu publicul a acordat 
consultanţă cetăţenilor şi i-a îndrumat pe aceştia în vederea rezolvării problemelor lor. 
  

COMPARTIMENTUL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 
 Compartimentul de evidenţă a persoanelor are ca atribuţii principale actualizarea 
Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi eliberarea actelor de identitate 
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cetăţenilor români cu domiciliul în municipiul Aiud şi cele 8 comune arondate: Mirăslău, 
Rădeşti, Lopadea Nouă, Hopîrta, Livezile, Rimetea, Rîmeţ, Ponor, precum şi celor care 
execută pedepse privative de libertate în Penitenciarul Aiud. 

În cursul anului 2014 compartimentul de evidenţă a persoanelor a desfăşurat 
următoarele activităţi: 

Persoane luate în evidenţă: ……………………………………………………247 
Cărţi de identitate eliberate: ……………………………………………………3428 
Cărţi de identitate provizorii eliberate:……….……………………………….  381 
Vize de reşedinţă aplicate……………………………………………………...513 
Persoane verificate în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor……  784 
Formularul E 401 privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor 

familiale……………………………………………..………….. ………………            48 
Cereri de furnizări date soluţionate……………………………………           229 
Alte activităţi desfăşurate: întocmirea situaţiilor lunare, trimestriale, semestriale şi 

anuale cu activităţile desfăşurate, actualizarea bazei de date locală, relaţii cu publicul, 
corespondenţă cu persoane fizice şi instituţii publice, activitate de arhivare a 
documentelor. 
 Serviciul public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor colaborează cu primarul 
municipiului Aiud pentru actualizarea listelor electorale permanente, astfel în anul 2014 a 
fost actualizat Sistemul Informatic Registrul Electoral şi au fost desfășurate activităţi 
ocazionate de desfăşurarea alegerilor pentru Alegerile Europarlamentare şi pentru 
alegerea Preşedintelui României. 

 

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL 

 Activitatea desfăşurată de Serviciul Public în  anul 2014 poate fi structurată în două 
direcţii principale: 

1. Activitatea de reparaţii curente şi întreţinere a infrastructurii locale; 
2. Activitatea de dezvoltare şi modernizare urbană a localităţii prin investiţii. 

Principalele acţiuni desfăşurate în  anul 2014 pe cele două direcţii se prezintă astfel : 
I. REPARATII CURENTE, ÎNTREŢINERE: 

- Reparaţiile curente pe străzile modernizate din municipiul Aiud –au constat în 
plombări cu BA16 pe o suprafaţă de 2424,83 mp.(pe străzile I.Maniu, Băilor, Ion 
Creanga, T.Vladimirescu, M.Viteazu, Băilor, Ax.Sever, Morii, Ec.Varga, 
Transilvaniei, A. Iancu), turnare covor asfaltic BA16 pe o suprafaţă 1976,42 mp. 
(pe străzile T.Tudoran, cartier Micro III, Băilor, Sg.Haţegan,), frezare/tăiere 
mecanică asfalt degradat pe o suprafaţă de 1071,40 mp.(pe străzile I.Maniu, 
S.Bărnuţiu, T.Vladimirescu, Ion Creanga, C. Vodă), aducere la cotă capace 
cămine pentru utilităţi 6 buc.(str.Băilor, Horea, Ax.Sever), montat capace de 
cămin noi 19 buc.(str.Horea, M.Viteazu, Unirii, Ax,Sever, I.Maniu, C. Vodă), 
aşternere strat suport BAD25 pe o suprafaţă de 900 mp.  montare borduri din 
beton, refacere strat fundaţie drum etc. Valoarea totala a lucrărilor de reparaţii este 
de 250.030,03 lei inclusiv TVA. Lucrările de reparaţii curente pe străzile 
modernizate din Municipiul Aiud s-au finalizat în luna decembrie 2014. 

 
- În cadrul lucrărilor de întreţinere s-au executat şi lucrări de marcaje rutiere. Astfel 

s-au efectuat marcaje longitudinale pe o suprafaţă de 3100 mp, marcaje rutiere 
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transversale pe o suprafaţă de 557,4 mp,  marcaje rutiere diverse (statii de autobus, 
oprire interzisă, parcare etc) pe o suprafaţă de 1150 mp. şi marcaje rutiere treceri 
de pietoni covor alb-roşu pe o suprafaţă de 403,9 mp. 

- Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 96.960,45 lei  (inclusiv TVA). 
- S-au executat lucrări de bordurare cu borduri carosabile pe str. Băilor pe o 

suprafaţă de 373 m şi pe str.Unirii pe o suprafaţă de 140 m. şi s-a realizat o rigolă 
de scurgere ape pluviale cu elemente de rigolă tip scafă pe o lungime de 235 m.  
Valoarea totală a acestor lucrări este de 42809,20 lei inclusiv TVA. Lucrările s-au 
finalizat în luna noiembrie 2014. 

- Lucrări de reparaţii la drumuri nemodernizate în localităţile componente şi 
aparţinătoare, care au constat în refacerea profilului drumului cu autogrederul: 
în localităţile  Gârbova de Jos, Gârboviţa, Gârbova de Sus, Gâmbaş, Păgida, 
Ciumbrud, Sâncrai, în Aiud  drumul de la Herja, str. N.Bălcescu, str. Plugarilor, 
str.Ostaşilor şi prelungire zona Monolit – pasaj CFR, cartier Hepat,  pe str. Tribun 
Tudoran spre barieră - drumul spre Bufa – str.Hotar, în Aiudul de Sus pe străzile 
Păltiniş, Păşunii, Gorunului, Valea Aiudului- drumul spre Sloboda, străzile Iazului şi 
Grădinii, precum şi  completarea cu piatră spartă şi balast în locurile unde a fost 
necesar. 

- Decolmatarea canalelor de scurgere a apelor pluviale: s-au efectuat lucrări de 
săpături şi amenajare  în zona Liceului Agricol Ciumbrud, decolmatări prin profilare 
şanţuri şi nivelat teren de fotbal  în localitatea Sâncrai,  decolmatare canal  Valea 
Aiudului zona pod Sloboda, Valea Aiudului–pod strand, str. Gorunului,  

- str. Câmpului, str.Hotar, cartier Gh. Doja, lucrări de săpătură şi taluzare şanturi, 
decolmatare canale de scurgere zona Lukoil Aiud,  str. Abrudului zona locuintelor 
sociale Aiudul de Sus. 

- De asemenea s-au executat lucrări de nivelare pământ  cu buldozerul pe str. Hotar 
la locuinţele sociale. 

- Valoarea totală a lucrărilor executate pentru întreţinerea drumurilor nemodernizate, 
decolmatare canale, reprofilare şi nivelare drumuri  în anul 2014 este de 301.246 lei 
inclusiv TVA. 

- S-au executat lucrări de reabilitare a sistemului  de încălzire a serelor, lucrări care 
au constat în montarea unui număr de 37 radiatoare noi şi sistemul de conducte tur-
retur care asigură circuitul agentului termic. Valoarea totală a lucrărilor  este de 
39590 lei inclusiv TVA. Lucrările au fost finalizate la sfârşitul lunii septembrie 2014.  

- De asemenea s-au executat lucrări de refacere a acoperişului la imobilul-hală de 
depozitare de pe str. Ec. Varga pe o suprafaţă totală de 567 mp. şi lucrări de 
reabilitare platforme din beton armat, pentru a asigura circulaţia echipamentelor de 
descărcat materiale. Valoarea totală a acestor lucrări  este de 139235,88 lei inclusiv 
TVA. Lucrările au fost finalizate la sfârşitul lunii decembrie 2014. 

- - Întreţinerea locurilor de joacă pentru copii din zona cartierelor de                   
locuinţe (str.Horea, str.Grădinii, str.Ion Creangă, cartier Micro III, str.Sergent 
Haţegan, str.Băilor, Parcul Municipal).   

- Lucrări de întreţinere a iluminatului public în Municipiul Aiud si localităţile 
componente şi aparţinătoare, precum şi asigurarea iluminatului de sărbători. 

- Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi prin  pregătirea materialului dendrologic 
în sere şi achiziţionarea de material floricol, arbori şi arbuşti ornamentali, lucrări de 
formare şi tăiere a coroanei pomilor ornamentali,  care au caracter de regularitate şi 
se desfăşoară permanent pe parcursul anului calendaristic. 
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II. INVESTIŢII 
 
 Realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute pentru anul 2014 a avut la bază 
programul multianual de investiţii care face parte integrantă din Strategia de dezvoltare a 
Municipiului Aiud. 
 În cadrul programului de investiţii prevăzut pentru anul 2014 au fost cuprinse: 
a)Cheltuieli pentru obiective de investiţii contractate în cursul anului 2014 (obiective 
de investiţi noi): 

- Reabilitare infrastructură de drumuri cartier Hepat – str.Lucian Blaga, 
Fenichel Samuel(parţial), Petre Ţuţea(parţial), Aprily Lajos(paţial). Lucrarea a 
început în luna septembrie 2014, conform contractului de lucrări nr. 2332 din 
09.09.2014 şi are drept scop modernizarea sistemului rutier şi a sistemului de 
colectare şi dirijare a apelor pluviale. Valoarea contractată a lucrărilor de construcţii 
şi montaj este de 511489,78 lei (exclusiv TVA). Lucrarea este în curs de execuţie 
cu termen de finalizare în luna aprilie 2015. 

- Sistem de semaforizare intersecţie str. T. Vladimirescu-Ştefan cel Mare- I. 
Creanga. Lucrarea a început în luna iulie 2014, conform contractului de lucrări 
nr.1901/23.07.2014, având ca obiect actualizarea documentaţiei tehnice şi execuţia 
lucrărilor cu scopul de a fluidiza circulaţia în zonă, pentru evitarea pericolelor 
producerii unor accidente şi asigurarea integrităţii corporale a pietonilor. Valoarea 
totală a acestor lucrări este de 177.081 lei incusiv TVA. Lucrarea a fost finalizată în 
luna noiembrie 2014. 

- Modernizare alei şi trotuare cartier locuinţe str. Transilvaniei. Lucrarea a 
început în luna aprilie 2014 conform contractului de lucrări nr.1041/28.04.2014. 
Lucrările de reabilitare au constat în asfaltarea părţii carosabile, refacerea 
trotuarelor, realizarea de spaţii verzi, colectarea şi evacuarea apelor pluviale din 
zona circulabilă, lucrări care asigură  funcţionalitatea şi continuitatea fluxurilor auto 
în condiţii meteorologice şi de trafic. Valoarea  totală a lucrărilor este de 1209948,9 
lei inclusiv TVA. Lucrarea a fost finalizată în luna noiembrie 2014. 

 
b)Alte cheltuieli de investiţii cuprinde:  

- studii şi proiecte pentru obiectivele de investiţii  puse în practică în  anul 2014 
şi 2015:   

• Actualizare PT-Reabilitre infrastructură de drumuri cartier Hepat 
• DALI+PT Modernizare str.Avram Iancu şi str. Moţilor. 
Valoarea totală a acestor lucrări este de 88.550 lei inclusiv TVA. 

 
- dotări independente : 

• Dotări autoutilitară – achiziţie autoutilitară în sistem leasing, se plătesc rate 
lunare în valoare de 335 euro/lună,  până în anul 2019. 

• Dotări armă tranchilizante – 3088,50 lei inclusiv TVA  
• Dotări program informatic  - 38084,12 lei inclusiv TVA. 

 

BIROU ADMINISTRAŢIA PIEŢEI 

 Obiectivele Biroului Administraţia Pieţei pentru anul 2014 au fost:  
a) crearea şi dezvoltarea unui cadru administrativ reglementat de desfăşurare a 

activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă care să asigure 
libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi încurajarea liberei iniţiative; 
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b) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în 
vigoare; 

c) asigurarea liberului acces la informaţii, consultarea cetăţenilor şi protejarea 
intereselor consumatorilor; 

d) asigurarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul comercializării produselor şi 
a serviciilor de piaţă 

e) administrarea în condiţii de rentabilitate şi eficienţă economică a patrimoniului 
afectat şi asigurarea integrităţii acestuia; 

f) gestionarea eficientă a fondurilor publice prin realizarea veniturilor prevăzute în 
buget şi efectuarea cheltuielilor în strictă corelare cu gradul de colectare a 
veniturilor; 

g) prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia angajaţilor la locul de muncă. 
 
 Prezentul raport conţine informaţii privitoare la următoarele dimensiuni şi 
caracteristici ale activităţilor desfăşurate în Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea 
Aiud, pentru atingerea obiectivelor stabilite: 
 
 1.VENITURI 
 1.1 Veniturile totale au avut prevederi bugetare de 368.000 lei, încasările realizate 
fiind de 401.900 lei. 
 1.2Veniturile din prestări de servicii provin din taxele de închiriere sau utilizare 
ocazională a locurilor de vânzare, de închiriere a mijloacelor de măsurare, de acces în 
târgul de animale. 
 Pentru această categorie de venituri prevederile au fost de 308.000 lei, iar 
încasările realizate de 341.704 lei. 
 1.3 Veniturile din închirieri au avut prevederi bugetare de 60.000 lei, iar încasări 
realizate de 60.196 lei. 
 Veniturile din concesionarea unor bunuri din patrimoniul municipiului, care se 
încasează de către administraţia pieţei dar se fac venituri la bugetul local, au avut încasări 
realizate de 4.604 lei. 
 
 2.CHELTUIELI 
 Cheltuielile totale au avut prevederi bugetare de 403.790 lei (inclusiv parte din 
excedentul anului precedent), cheltuielile totale efectuate au fost de 287.844 lei. 
 
 3. EXCEDENTUL BUGETARal anului 2014 a fost de 149.845 lei. 

 
 4. INVESTIŢII 
 - 
 
 5. ACHIZIŢII DE BUNURI, SERVICII ŞI LUCRĂRI 
 5.1 Reparaţii carosabil în Piaţa Dr. Constantin Hagea 
 Valoare achiziţie = 35.096,31 lei. 
 Lucrarea s-a impus deoarece partea carosabilă a aleilor din Piaţa Dr. Constantin 
Hagea era denivelată, cu gropi, porţiuni din pavaj fiind degradate. Lucrările de reparaţii ale 
carosabilului au avut în vedere menţinerea acestuia în condiţii tehnice corespunzătoare 
desfăşurării continue, confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale. 
 A fost montat pavaj în suprafaţă de 417 mp, cu stratul suport aferent şi a fost 
construită o rigolă din beton vibropresat în lungime de 64 m. 
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 5.2 Reparaţii centrale termice, instalaţii de încălzire şi de apă în piaţa 
agroalimentară 
 Valoare achiziţie = 5755,21 lei. 
 Lucrarea a fost necesară în vederea menţinerii instalaţiilor de încălzire şi de apă din 
sediul administraţiei pieţei şi din hala de lapte şi produse lactate în condiţii tehnice 
corespunzătoare exploatării în siguranţă a acestora 
 5.3 Achiziţie cuşti de expoziţie pentru păsări şi animale mici, 90 buc. 
 Valoare achiziţie = 6.300 lei. 
 Cuştile sunt realizate din plasă de sârmă zincată şi sunt prevăzute cu sistem de 
închidere. 
 În conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1), lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 
348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, sectoarele distincte pentru vânzarea 
păsărilor şi a animalelor din piaţă trebuie dotate corespunzator cu cuşti, ţarcuri, etc. 
 5.4 Achiziţie mese din plastic pentru piaţă, 30 buc. 
 Valoare achiziţie = 3.300 lei. 
 Mesele se amplasează pe locurile de vânzare delimitate pe trotuarele limitrofe halei 
agroalimentare. 
 Mesele au rezistenţa necesară pentru a suporta greutatea produselor, au 
dimensiunile de 135 x 82 x 75 cm, sunt uşoare şi au picioarele demontabile, calităţi care 
facilitează depozitarea şi amplasarea acestora. 
 5.5 Achiziţionarea serviciilor de dezinsecţie şi deratizare periodice pentru  
Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea 
 Serviciile de dezinsecţie şi deratizare au fost prestate în baza unui contract de 
prestări servicii încheiat între achizitor şi prestator. Existenţa contractului este una din 
condiţiile de funcţionare autorizată a pieţei. 
 5.6 Achiziţionarea serviciilor sanitare veterinare pentru Târgul de Animale 
Aiud 
 Serviciile sanitare veterinare (asistenţa medical-veterinară, certificarea sanitar-
veterinară, controlul certificării, redactarea documentelor de mişcare pentru animalele 
supuse activităţii de identificare şi înregistrare, care îşi schimbă destinaţia şi destinatarul în 
urma vânzării, completarea registrului de mişcare a animalelor vii, precum şi alte servicii 
prevăzute de legislaţia specifică) sunt prestate de un medic veterinar de liberă practică, în 
baza unui contract, în conformitate cu prevederile Ordinele A.N.S.V.S.A. nr. 45/2010, nr. 
67/2012 şi nr. 40/2010. 
  
 6. ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE EFECTUATE 
 6.1 Organizarea desfăşurării licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea 
locurilor de vânzare din hala agroalimentară, asigurarea publicităţii evenimentului 
 Acţiune efectuată în vederea realizării obiectivului “crearea şi dezvoltarea unui 
cadru administrativ reglementat de desfăşurare a activităţilor de comercializare a 
produselor şi serviciilor de piaţă care să asigure libertatea comerţului, protecţia 
concurenţei loiale şi încurajarea liberei iniţiative” 
 6.2 Alte activităţi: 

- participarea la elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii privind buna 
funcţionare a administraţiei pieţei şi eficientizarea activităţii acesteia; 

- ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului cu 
privire la activitatea administraţiei pieţei; 

- asigurarea reparării şi întreţinerii instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe sau obiecte de 
inventar; 
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- contribuirea la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare achiziţionării bunurilor, 
lucrărilor şi serviciilor; 

- asigurarea aprovizionării cu materiale de întreţinere, curăţenie şi dezinfecţie, 
precum şi cu alte bunuri necesare funcţionării pieţei; 

- elaborarea sau asigurarea elaborării documentaţiilor necesare obţinerii avizelor şi 
autorizaţiilor necesare funcţionării pieţei în condiţiile legii; 

- organizarea şi efectuarea de acţiuni de control privind respectarea legislaţiei 
privitoare la desfacerea produselor şi deţinerea documentelor care atestă calitatea 
de producător agricol sau comerciant; 

- asigurarea salubrizării pieţei şi a târgului de animale, igienizării şi dezinfecţiei halei 
de lactate şi grupurilor sanitare publice; 

- repararea şi verificarea metrologică a cântarelor destinate închirierii către 
producătorii agricoli; 

- asigurarea şi verificarea evidenţei solicitărilor locurilor de vânzare şi asigurarea 
atribuirii acestora producătorilor agricoli şi comercianţilor în ordinea solicitărilor; 

- soluţionarea în termenul legal a actelor repartizate biroului. 
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 
292/2011 Legea asistenţei sociale, a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului  
cadru de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială şi ale HCL nr. 
32/27.03.2003 privind înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială. 
 SPAS Aiud este subordonat Consiliului Local Aiud. Este alcătuit din nouă 
compartimente: Asistenţă socială, Beneficii sociale, Autoritate tutelară, Asistenţă medicală, 
Creşă, Baia publică, Economie socială, Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Aiud şi Asistenţi personali.  

Activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială constă în acordarea de beneficii 
sociale, consiliere şi informare în domeniu pentru toate categoriile de persoane. Situaţia 
beneficiilor sociale în anul 2014 a fost următoarea: 

- în anul 2014 au intrat în plată la ajutor social 59 dosare noi şi au încetat 32 dosare. 
- s-a acordat lunar ajutor social din bugetul de stat prin AJPIS Alba, în baza Legii 

416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, pentru un număr de cca. 220 
persoane singure sau familii, în cuantum de cca. 40000 lei/lună.  

- au fost reevaluate dosarele de ajutor social la interval de 6 luni şi s-au întocmit cca. 
500 anchete sociale.   

- s-a acordat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor 
social pentru toată perioada sezonului rece (ianuarie-martie 2014 şi noiembrie 2014 
- martie  2015) în cuantum de cca. 55000 lei, sume provenite de la bugetul local şi 
bugetul de stat. 

- în anul 2014 s-au acordat un număr de 2 ajutoare de urgenţă, sume alocate din 
bugetul local; 
S-au îndeplinit toate operaţiunile necesare pentru obţinerea următoarelor drepturi:  

- alocaţii de stat (239 dosare); anchete sociale pentru reevaluarea minorilor din 
unităţile de asistenţă socială sau copiii aflaţi în plasament familial (109 anchete 
sociale); planuri de servicii (50);   

- alocaţia pentru susţinerea familiei conform Legii 277/2010 (51 dosare noi 
înregistrate în anul 2014; dosare respinse 3; 55 dosare încetate; toate dosarele 
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sunt reevaluate la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, (se întocmeşte 
ancheta socială verificându-se componenţa familiei, situaţia materială, adeverinţele 
de venit se actualizează la interval de 3 luni etc.);  

- pentru dosarele alocaţiei de susţinere s-au întocmit în anul 2014 un număr de 430 
anchete sociale. 

- concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani respectiv 
3 ani pentru copilul cu handicap; stimulent pentru creşterea copilului până la vârsta 
de 2 ani respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap; indemnizaţie pentru creşterea 
copilului cu handicap 3-7 ani, (140 dosare); 

- dosare locuinţe sociale (12 cereri înregistrate în anul 2014), întocmit dosare, 
anchete sociale şi lista de priorităţi;  

- întocmire dosare, programare persoane adulte pentru Comisia de Evaluare a 
Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Alba, anchete sociale pentru persoanele cu 
handicap necesare la comisie (cca. 500);  întocmire dosare, programare copii cu 
handicap pentru Comisia pentru Protecţia Copilului Alba, anchete sociale pentru 
copiii cu handicap necesare la comisie (cca. 400).  

- În anul 2014 s-au preluat un număr de 43dosare noi pentru acordarea indemnizaţie 
lunare pentru persoanele cu handicap grav, care au optat pentru această 
indemnizaţie, în total sunt în plată 89 persoane cu handicap grav beneficiare de 
indemnizaţie. Tot prin acordarea indemnizaţiei lunare au putut să-şi efectueze 
concediul de odihnă asistenţii personali (73). 

- au încetat un număr de 14 indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap 
- s-au redactat 2 dispoziţii comune privind modificarea cuantumului indemnizaţiei de 

handicap (ianuarie şi iulie 2014) 
- prin compartimentul de autoritate tutelară s-au îndeplinit următoarele activităţi: 

instituire curatelă pentru minori (6), anchete sociale în vederea încredinţării 
minorilor în urma divorţului, reîncredinţare, stabilire ore vizită (52), reprezentare 
minori în faţa organelor de cercetare penală, anchete sociale pentru scutire 
prestaţie tabulară (6), anchete sociale pentru instituirea curatelei, la solicitarea 
instanţei de judecată (20), s-au redactat 28 procese-verbale afişare de 
sentinţe/încheieri judecătoreşti, . 

- s-au întocmit 109anchete sociale pentru reevaluarea minorilor din centrele de 
asistenţă socială, minorii aflaţi în plasament familial, minorii aflaţi în plasament la 
AMP şi un număr de  50planuri de servicii tot pentru aceşti copii, privind serviciile 
acordate. S-au trimis un număr de 2 sesizări către DGASPC Alba, cazuri minori 
lipsiţi de grija părintească, abandonaţi etc. 
 

CREŞA AIUD 
-  prin HCL nr. 159/31 iulie 2013 s-a suplimentat numărul de locuri pentru creşă de la 

30 la 50 locuri şi s-a extins cu spaţiul la etajul clădirii, lucrările de amenajare fiind 
suportate din bugetul local; 

-  în anul 2014 s-au mai achiziţionat obiecte de inventar, pentru creşă în vederea  
asigurării condiţiilor optime desfăşurării activităţii conform standardelor în vigoare ( 
veselă din inox, aspirator, perdele, dulapuri vestiar personal), achiziţionate cu bani 
din bugetul local. 

- s-au efectuat reparaţii la instalaţia electrică de la subsolul clădirii, lucrări efectuate 
din bugetul Municipiului Aiud;   

- s-a reorganizat creşa în două grupe de vârste, 1-2 ani şi 2-3 ani; 
- în cursul anului 2014 s-au înscris la creşă un număr de 42 copii; 
- în anul 2014 au frecventat creşa 5166 copii, media fiind de cca.30 copii/zi; 
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- funcţionează ca un serviciu cu program de lucru zilnic, între orele 06:00 – 18:00, de 
luni până vineri, în sistem public,  
Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în: 

- servicii de îngrijire şi supraveghere; 
- programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 

particularităţilor copiilor; 
- supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor; 
- servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la 

momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate 
medicală, după caz; 

- asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare; 
- colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizarea unei relaţii de 

parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului; 
- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea 

copilului de părinţii săi. 
 

BAIA PUBLICĂ AIUD 
- este o structură de sprijin şi intervenţie al cărei obiect de activitate vizează 

sprijinirea familiilor şi persoanelor din Municipiul Aiud, care din lipsă de utilităţi nu pot 
păstra o igienă proprie adecvată devenind vulnerabili din punct de medico/social, 
precum şi pentru orice alte persoane care doresc să beneficieze de serviciile oferite 
la Baia publică.  

- în anul 2014 au solicitat serviciile de spălare rufe şi igienă întreţinere personală un 
număr de 519 persoane fizice şi 186 beneficiari VMG; 

- total încasări în anul 2014  10.288 lei 
       Serviciile prestate prin intermediul băii publice constau în: 

- servicii de baie publică/igienă întreţinere corporală; 
- servicii de curăţare a produselor din textile (spălătorie rufe); 
- servicii de uscare rufe spălate; 

 
CENTRU SOCIAL MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI AIUD 

-  În cadrul centrului,  din dorinţa de a le oferi o şansă copiilor cu  handicap grav, 
scutirea părinţilor de anumite cheltuieli, precum şi faptul că autorităţile locale au 
obligaţia de a lua măsurile necesare pentru protecţia copiilor cu dizabilităţi multiple, 
s-a procedat la încheierea unui contract de prestări servicii de logopedie pentru 
copiii cu handicap grav, pentru perioada ianuarie-decembrie 2014, în valoare totală 
de 16800 lei, contract încheiat între Municipiul Aiud şi Cabinet individual de 
logopedie Balogh Csilla Katalin. 

- Copiii cu dizabilităţi multiple au mai beneficiat şi de servicii de kinetoterapie şi 
gimnastică medicală  

- Tot în cadrul centrului  îşi desfăşoară cursurile şcolare două clase speciale pentru 
copii cu dizabilităţi, aparţinând Şcolii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud.  
 

     Alte activităţi 
- toate prestaţiile acordate de SPAS se bazează pe ancheta socială, ceea ce 

presupune  deplasare în teren, aproape zilnic în Aiud şi localităţile aparţinătoare, iar 
lipsa mijlocului de transport pentru deplasare în teren ne pune în situaţia de a 
întârzia soluţionarea anumitor cazuri.  
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- tot în cadrul SPAS Aiud, pentru sezonul rece 2014-2015 (noiembrie 2014 - martie 
2015), s-a asigurat primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
subvenţiei la încălzirea cu gaze naturale pentru 455 familii sau persoane singure. 

-  s-a asigurat primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru 81familii sau persoane 
singure pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2015.  

- s-a asigurat primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pentru 3familii sau 
persoane singure pentru perioada noiembrie 2014 - martie 2015.  

- s-au redactat 3 dispoziţii individuale pentru acordarea subvenţiei la energie 
electrică. 

- s-au redactat 4 dispoziţii comune pentru acordarea subvenţiei la lemne şi gaze 
naturale. 

- în urma Contractului de acordare a serviciilor socio-medicale pentru persoane 
vârstnice la domiciliu, încheiat între Primăria municipiului Aiud şi Caritas - Centrul 
de Îngrijiri Medicale şi Asistenţă Socială la Domiciliu, Punct de lucru Aiud, s-a 
acordat lunar de la bugetul local suma de 4000 lei, pentru prestarea serviciilor 
medicale, achiziţionarea de materiale sanitare, tratament, îngrijiri medicale, pachete 
alimente etc. unui număr de cca. 80-86 persoane din municipiul Aiud şi localităţile 
componente şi aparţinătoare. 

- au  primit răspuns favorabil sau nefavorabil, în termenul prevăzut de lege, un număr 
de 45 cereri şi petiţii adresate sau repartizate spre soluţionare Serviciului Public de 
Asistenţă Socială.  

- permanent asigurăm consiliere şi informare pe probleme sociale, juridice (autoritate 
tutelară), medicale etc. 

- s-au efectuat demersurile necesare pentru internarea în unităţi de asistenţă socială 
pentru un număr de 5 persoane fără aparţinători. Din bugetul local s-a achitat o 
parte din contribuţia datorată unităţii. 

- S-au efectuat demersurile necesare pentru înhumarea unui număr de 3 persoane 
fără aparţinători  

- tot în cadrul SPAS se certifică cererile titularilor pentru acordarea tarifului social 
pentru consumatorii de energie electrică.  

- începând cu luna decembrie 2014 prin SPAS s-au distribuit ajutoare comunitare din 
partea UE, Programul POAD 2014, pentru 4 categorii de persoane: pensionari cu 
pensie până în 400 lei, şomeri cu indemnizaţia  până în 400 lei şi şomeri 
neindemnizaţi, persoane cu handicap grav şi accentuat, beneficiari de venit minim 
garantat. La nivel de municipiul Aiud şi localităţile aparţinătoare s-au distribuit 
ajutoare pentru un număr de 2650 persoane.  

- compartimentul de Asistenţă medicală  asigură  prin cabinetele medicale şcolare 
consultaţii şi servicii medicale primare elevilor, şcolarilor şi preşcolarilor din şcolile şi 
grădiniţele arondate. 

- asistenţii medicali comunitari îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediului CSMPD şi 
a constat în: campanii de informare şi educare efectuate în şcoli, instituţii publice,  
în comunităţile cu nivel educaţional scăzut, nivel economic sub pragul sărăciei, au  
distribuit materiale informative cu privire la metodele contraceptive şi boli cu 
transmitere sexuală, educaţie pentru sănătate şi promovarea sănătăţii în 
comunitate, măsurarea funcţiilor vitale, reactualizarea evidenţei persoanelor 
asistate, informarea persoanelor privind problemele medico-sociale etc. 
Totodată, datorită faptului că întreaga noastră activitate se bazează pe informaţii 

venite de la cetăţeni, în special pe solicitările celor aflaţi în nevoie, orice sursă de alte 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 50 din 139 

informaţii ne este extrem de utilă, deoarece adesea, din cauza neştiinţei, a jenei, a 
timidităţii, mulţi dintre cei ce se află realmente în situaţii dificile, nu apelează la serviciile 
noastre. Astfel, în dorinţa de a veni în întâmpinarea acestor situaţii, am dori de a face 
cunoscut cetăţenilor faptul că se pot adresa instituţiei noastre atunci când se află în 
nevoie, sau află despre un semen că este în dificultate. 

 

CENTRUL CULTURAL „LIVIU REBREANU” 

a. Centrul Cultural L. Rebreanu Aiud, instituţie publică de cultură, fondată prin HCL 
Aiud nr. 46/26.08.2004, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu obiectivele prevăzute 
în regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat şi modificat prin HCL nr. 
170/29.09.2010. este una dintre cele mai importante instituţii de profil din ţară care 
desfăşoară activităţi culturale, artistice şi de educaţie la nivel local, judeţean, naţional şi 
internaţional. 

 
a.1 Nivel de reprezentativitate al institutiei la nivel local, naţional, internaţional: 

a. internaţional : prezentarea albumului fotografic „Aiudul de altădată”, a filmelor 
„Aiudul”  şi „Înmormântarea Fărşangului/Rimetea” (filme de promovare a turismului 
cultural); expoziţia internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen 
Gábor”, Gyomaendrod, Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria 
“Vidovszky Béla”, Gyomaendrőd, Ungaria, in cadul unui parteneriat cu oraşul înfrăţit 
cu Aiudul. Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzând expoziţie de artă plastică a 
tinerilor de la Şcoala de Arte din Gyomaendrod, concert de muzică susţinut de 
Orchestra de tineret, în colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria 

b. local, judeţen, naţional, conform proiectului expoziţii la Centrul Cultural Liviu 
Rebreanu, Galeriile Inter Art Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Târgul de 
carte Alba Iulia, Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia, Universitatea de Artă 
şi Design Cluj Napoca, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj Napoca. 

 
a.2 În parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba/Centrul de Cultură A. Bena, Fundaţia Inter-
Art Aiud, Consiliul Local/Primăria Municipiului Aiud, Biblioteca judeteana Lucian Blaga 
Alba au fost organizate principalele manifestări naţionale şi internaţionale în Europa, 
festivaluri de film, artă fotografică, umor etc. Partenerii şi colaboratorii Centrului Cultural 
Liviu Rebreanu pentru anul 2014 au fost: Asociaţia Echange Average & Partage Franţa, 
Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul de Istorie Aiud, Universitatea 1 Decembrie 
1918 Alba Iulia, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj Napoca, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba Iulia, Academia Popa’s Timişoara, 
Colegiul “Bethlen Gábor”, Gyomaendrod, Ungaria, galeria “Vidovszky Béla”, 
Gyomaendrőd, Ungaria, Colegiul Naţional Titu Maiorescu Aiud, Şcoala cu Clasele I-VIII 
Axente Sever, O. Hulea, Colegiul Tehnic Aiud s.a. Au fost realizate proiecte culturale şi în 
spaţii neconvenţionale: Piaţa Consiliul Europei, Huting Bar Aiud, Penitenciarul Aiud etc. 
Parteneri media a actului de cultură aiudean au fost: www.aiudonline.ro, www.aiud.ro, 
www.inter-art.ro., alba24.ro, radio Eveniment Aiud, ziarul „Unirea” Alba-Iulia, ziarul Apulum  
Alba-Iulia, Plaiu luminatu, abnews, ziarul de Aiud, TVR Cluj, TVR3, AlbaTVetc. 

 
a.3/a.4 Promovarea şi publicitatea pentru proiectele culturale şi pentru programele de 

formare profesională a fost realizată prin site-urile www.aiudonline.ro, www.aiud.ro, 
www.interart.ro, artavizuala21, www.gyomaendrod.hu,, revista de literatură “Aiudul literar”, 
site-uri de arte şi literatură, site-uri de comunicare şi socializare etc. toate aceste 
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colaborări, articole apărute în reviste de specialitate au avut ca obiectiv promovarea 
proiectelor şi manifestărilor Centrului Cultural L. Rebreanu în cele mai diverse medii 
culturale şi sociale. 

 
a.5  Apariţii în presa de specialitate: 

- naţională: 70 
- internaţională: 10 

 
a.6 Numărul de manifestări literare,  expoziţii, colocvii, festivaluri, activităţi culturale, 
spectacole, premiere, reprezentaţii organizate sau găzduite;  

- manifestări desfăşurate pe plan local şi naţional : 52 
- manifestari desfăşurate pe plan internaţional :  4 

Pe parcursul anului Centrul Cultural L. Rebreanu Aiud împreună cu partenerii şi 
colaboratorii săi a susţinut demersul cultural-artistic al artiştilor plastici, muzicienilor şi 
scriitorilor consacraţi dar şi a debutanţilor astfel începând cu luna ianuarie au fost 
organizate un număr de peste 30 de întâlniri culturale cum ar fi:  Seara  cultural artistică 
Tarogato, expoziţie de artă plastică, concert, în colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang 
Ungaria; Spectacol de dans sportiv, în colaborare cu Club top dance 2007, Aiud; Expoziţia 
Libertate şi artă fără frontiere, Aiud; Lansare de carte, Aurel Pantea, “Nimicitorul”, Aurel 
Pantea, “Blanca”; Festivalul Florilor de mai, Aiud; Expoziţie de pictură Natalia Bardi; 
Spectacol “Paşii Copilăriei”, Simpozion “Avram Iancu 190 de ani de la naştere”, în 
colaborare cu ASTRA Despărţământul Ovidiu Hulea Aiud,  lansare de carte, Aurel Pantea, 
“În urmă se sting toate luminile”, expoziţia de grafică Andrei Bako, lansare de carte 
“Şarpele trupului risipitor”;  expoziţia Inter-art şi Jacek, Muzeul Naţional de Istorie al 
Transilvaniei, Cluj Napoca. 

Parteneriate privind proiectele culturale internaţionale  au fost realizate cu Fundaţia 
Hallhato Hang Ungaria„. Parteneri interni în realizarea acestor manifestări : Fundaţia Inter-
Art Aiud, Primăria/Consiliul Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba.  

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.: Târgul de carte Alba 
Iulia, Festivalul internaţional Lucian Blaga Alba-Sebeş-Lancrăm,  concert, în colaborare cu 
Fundaţia Hallhato Hang, Ungaria etc 

În parteneriat cu Penitenciarul Aiud şi Fundaţia Inter-Art a fost organizată a III-a ediţie a 
Simpozionului de creaţie literară şi ilustraţie de carte, Liter-Art,  26-30 mai  2014. 

 
a.7 Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari, strategii de 
implementare şi disiminare a proiectelor şi programelor.   
- A fost realizata o cercetare privind percepţia culturală a persoanelor private de libertate, 
materializată prin publicarea volumului cuprinzand lucrarile realizate in programul 
desfasurat in Penitenciarul Aiud : Liter-art”, editia a III-a, Casa de Presă şi Editura Tribuna, 
Sibiu ISBN 978 973 7749 52 9.  
- A fost realizată o cercetare participativă privind proiectul „Vacanţa activă” cu titlul : 5 ore, 
5 lei, 5 programe culturale şi o cercetare privind implicarea elevilor din programul târgului 
de Crăciun, materializată prin Atelierele de Crăciun desfăşurate în debembrie la Centrul 
Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
- Au fost realizate  şi distribuite chestionare pentru programele de formare profesională. 
 
a.8/a.9 Spaţiile existente ale instituţie au fost utilizate astfel : 
- sala/scena de spectacole: spectacole de teatru, de opera, spectacole folclorice, 
spectacole aniversare, spectacole de colinde, spectacolele şcolare, spectacole de muzică 
folk – în acelaşi timp spaţiile au fost utilizate pentru repetiţiile ansamblului folcloric, 
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festivalul internaţional de folclor, expozitii, experimente de artă şi videopriecţii, lansări de 
carte etc. 
- sala de expoziţii este folosita în acelaşi timp ca şi sala de conferinţe, sală de formare 
profesională, videoproiecţii, lansări de carte, simpozioane etc. 
- sala de repetiţii este folosită de cercurile de chitară, pian, instrumente muzicala populare, 
muzică folk, dar şi pentru conferinţe, prezentări de produse, închiriere cabinete medicale 
ambulante etc. 
- o magazie a fost transformată în studiou de înregistrare pentru amsamblul folcloric şi 
pentru cercurile de artă. 
- birourile sunt folosite în scop administrativ, iar după masa ca sală de programe de 
formare profesională şi programe culturale. 
 

b.1/b.2  Au fost continuate următoarele manifestări de tradiţie ale Centrului Cultural L. 
Rebreanu: 
I.  Ceasul de taină al poeziei, Mihai Eminescu ediţia a XXIV-a, 15 ianuarie 2014 
Expoziţia Salonul de iarna Inter-Art, Recital muzică folk susţinut de Marius Moga, Recital 
de poezie susţinut de elevi ai Şcolii gimnaziale “Axente Sever” Aiud, Recital de pian 
susţinut de elevi ai Cercului de pian al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, Recital de 
muzică folk  susţinut de elevi ai Cercului de chitară al Centrului Cultural Liviu Rebreanu 
Aiud. 
II. Colocviile culturii maghiare din Transilvania, ediţia I, 21 februarie 2014 
Portrete literare: Aprily Lajos, prezentarea albumului “Serile Aprilz – 10 ani de activitate”, 
redactor de carte: prof. Bako Botond, prezentare de carte: O istorie a maghiarilor, editura 
Vilaghirnev, Cluj Napoca, expoziţia de fotografie “Aprily Lajos, Poeme vizual ilustrate”, 
proiecţie de film, “Înmormântarea Fărşangului” Lorincz Zoltan Jr., recital de pian, Kepeczi 
Roland. 
III. Festivalul internaţional de umor, ediţia a X-a, 25-26 aprilie 2014 
Caricatură în aer liber, Expoziţia de caricatiră veche, Expoziţia de caricatură Tonitza, 
expoziţia personal Nicolae Lengher, Salonul internaţional de caricatura, Expoziţia 
fotografică şi prezentare de filme, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Seara de 
teatru: Grupul Skepsis, Expoziţie personală de caricatură “Antropo-satire. Arte vizuale” 
Ştefan Popa Popa's. 
IV. Colocviile de literatură şi arte, ediţia a XXI-a, 20-21 iunie 2014 
Expoziţie de artă plastică Ana Pantea, Lansare de carte: Gelu Badea, “Prinţul minor: Radu 
Penciulescu – pedagogie şi creaţie”,  Prezentare de carte: Liter-Art – volum editat de 
Centrul Cultural L. Rebreanu, Fundaţea Inter-art, Penitenciarul Aiud,  “Ala-bala”, Ioan 
Bartiş, Aiudul literar – colecţia restituiri,  “Niciodată cuvintele...”, George Tei, “Muntele din 
mine”, George Tei, “Poem în lanţ”, Anca-Elena Şerpe, “Nimicitorul”, Aurel Pantea, 
“Vânătoare luminoasă cu fiare îngenunchiate”, Nicolae Komives.   
V. Concursul de eseuri „Iacob Buta”,  ediţia VI, 20 iunie 2014 
VI. Tabăra internaţională de creaţie pentru tineret inter-artinternational Youthartcamp, 
Aiud, ediţia a IX-a, 10 - 20.07.2014. in parteneriat cu Fundatia inter-art Aiud. Participanţi   
din: Polonia, Bulgaria, Ungaria, Franţa, România. Atelierele de creatie s-au desfasurat 
in cadrul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
VII. Festivalul internaţional de folclor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Aiud, 6-11 
august 2014, Au participat ansambluri folclorice din 7 tări: Serbia, Muntenegru, 
Spania, Grecia, Georgia, Ungaria, România.  Au participat un număr de aprox. 530 de 
artişti dansatori, solişti vocali şi instrumentişti. Din România au participat 13 
ansambluri folclorice. Au fost editate în colaborare cu primăria Municipiului Aiud 
cataloagele de prezentare a Festivalului Internaţional de Folclor, Ansamblului Folcloric 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 53 din 139 

Doina Aiudului şi a municipiului Aiud. S-au desfăşurat  în această perioadă spectacole 
în aer liber care au adunat seară de seară mii de oameni. 
VIII. Tabăra internaţională de artă plastică „Inter-Art”, in parteneriat cu Fundatia Inter-art 
Aiud, ediţia a XIX-a, 10-25 august 2014 . Atelierele de creaţie s-au desfăşurat în cadrul 
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
participanţi din: Belgia, Bulgaria, China, Croaţia, Egipt, Franţa, Germania, Grecia, 
Grenada, Haiti, Liban, Muntenegru, Maroc, Moldova, Polonia, Corea, Rusia, Serbia,  
Slovenia, Spania, Sudan, Tunisia, Ucraina, ,SUA, Ungaria, România;  
IX. Zilele culturale „Liviu Rebreanu”,  partea I, ediţia a XXIV-a, 05-06 septembrie 2014,  
Prezentare de carte Liter-Art – volum editat de Centrul Cultural L. Rebreanu, Fundaţia 
Inter-art, Penitenciarul Aiud,  “Ala-bala”, Ioan Bartiş, Cafeneaua literară: Anda Comşa, 
Teodor Laurean, Paul Morar, expoziţia documentară Familia Rebreanu.  Partea a II-a, 
ediţia a XXIV-a, 26-28 noiembrie 2014, Expoziţie de costume populare, prezentare de 
carte: Tiron Albani “Cum s-a făcut unirea”, “Ala-bala”, Ioan Bartiş, simpozionul Rebreanu şi 
Aiudul, ediţia a V-a, evocare literară: din dulapul cu minuni Livia Rebranu-Hulea. Texte 
inedite. 
X. Art aiud 14 festivalul internaţional de documentare artistice şi artă foto,   ediţia a X-a, 17 
- 18 octombrie 2014 Expoziţia de fotografie Dorel Găină, Expoziţia de fotografie Raluca 
Piteiu, lansare de carte: “Vremea musonului – 4 ani în India” Ovidiu Iancu, proiecţie de 
fotografii: “India: mirajul unei lumi debusolante”,   Expoziţia fotografică, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj Napoca,  Expoziţia de fotografie Feleko Karoly. 
XI. Bienala de grafică mică Inter-art, ediţia a V-a, 21 noiembrie 2014, expoziţii de grafică şi 
gravură. 
XII. O seară de muzică folk la Aiud, ediţia a XI-a, 21 noiembrie 2014.  
Au participat în recital: Cercul de chitară şi muzică folk al Centrului Cultural L. Rebreanu 
Aiud, Emilia şi Marius Moga, (Aiud), Ştefan Rareş Capată, (Sebeş), Lucian Borcea (Blaj), 
Adriana Jurcă, (Alba Iulia), Felicia Pop, (Alba Iulia), Raluca Cismaru (Sibiu), Daniel Opriţa, 
(Aiud),  Adi Mitescu, (Teiuş) Puiu Bretoiu, (Teiuş)  
XII. Concert de colinde, Târgul de crăciun, 12-18 decembrie 2014,  
Concert de colinde cu participarea: Ansamblul Folcloric “Doina Aiudului”, Ansamblul de 
copii “Doina Aiudului”, Ansamblul Folcloric Cununa Fărăului, Cercul de chitară şi muzică 
folk al Centrului Cultural L. Rebreanu Aiud,  cu participarea soliştilor: Marinela Baba, 
Adriana Oţel, Mădălina Măcinic, Teodora Zărnescu.  
Ateliere de creaţie pentru elevi, cu participarea elevilor de la şcolile şi liceele din Aiud 
finalizate printr-o expoziţie cu lucrările şi obiectele realizate.  
 
Pentru buna derulare a programului de management şi a proiectelor au fost realizate 
cercetări, studii şi documentări privind: 

- studierea impactului efectelor crizei economice asupra grupului ţintă ne-au 
determinat să menţinem pe parcursul anului 2014 o reducere cu 25%-50% a preţului unui 
curs de formare profesională 

- pentru regândirea spaţiului cultural comunitar şi identitar, având ca grup ţintă elevii 
şi modul în care îşi vor ocupa activ timpul liber pe perioada vacanţelor şcolare în 
municipiului Aiud am menţinut programele “Vacanţa activă’’ pentru cercurile: teatru de 
umbre, atelier de desen, pictură, fotografie, jocuri de scenă, muzică precum şi programul 
special de artă fotografică în limba maghiară. Pentru comunitatea rromă a continuat 
programul de integrare comunitară prin programele de muzică şi dans, precum şi prin 
programele de formare profesională. 

Am continuat proiectul de recuperare şi valorificare a unor repere culturale ale 
literaturii şi artei  prin editarea volumulor :  Ioan Bartiş – Ala bala, Colecţia Restituiri, Aiudul 
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literar nr.39, , antologia Liter Art, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, albumul „Aiudul de 
altădata” , Aiudul literar, nr. 40, volumul de poeme : Anda Comşa Chiş / În cealaltă parte a 
oraşului, editura Etnous, pliantele de prezentare în cadrul Festivalului Internaţional de 
Folclor etc. 

Parteneriate privind proiectele culturale internaţionale  au fost realizate cu Fundaţia 
Hallhato Hang, Ungaria. Parteneri interni în realizarea acestor manifestări : Fundaţia Inter-
Art Aiud, Primăria/Consiliul Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba. 

 
b.3 Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. :  prezentarea albumului 
fotografic„ Aiudul de altădata”, a filmelor „Aiudul”  şi „Înmormântarea Fărşangului/Rimetea” 
(filme de promovare a turismului cultural); expoziţia internaţională „In memoriam Eva 
Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, Gyomaendrod, Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-
Art la galeria “Vidovszky Béla”, Gyomaendrőd, Ungaria, in cadul unui parteneriat cu orasul 
infratit cu Aiudul.  
Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzând expoziţie de artă plastică a tinerilor de la 
Şcoala de Arte din Gyomaendrod, concert de muzică susţinut de Orchestra de tineret , în 
colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria 
 
b.4 În parteneriat cu Penitenciarul Aiud şi Fundaţia Inter-Art a fost organizată a III-a ediţie 
a Simpozionului de creaţie literară şi ilustraţie de carte, Liter-Art,  2014. Expoziţia Libertate 
şi artă fără frontiere, Aiud; Lansare de carte, Aurel Pantea, “Nimicitorul”, Aurel Pantea, 
“Blanca”; Festivalul Florilor de mai, Aiud; Expoziţie de pictură Natalia Bardi; Spectacol 
“Paşii Copilăriei”, Simpozion “Avram Iancu 190 de ani de la naştere”, în colaborare cu 
ASTRA Despărţământul Ovidiu Hulea Aiud,  lansare de carte, Aurel Pantea, “În urmă se 
sting toate luminile”, expoziţia de grafică Andrei Bako, lansare de carte “Şarpele trupului 
risipitor”;  expoziţia Inter-art şi Jacek, Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj 
Napoca etc. 

Prin activitatea cercurilor de pictură şi grafică (aflate şi în imobilul de pe strada Simion 
Bărnuţiu) Centrul Cultural L. Rebreanu a atras sponsorizări (în bani şi produse) pentru 
buna desfăşurare a activităţii culturale în cadrul unor manifestări precum: “O seară de 
muzică folk la Aiud”, Expoziţiile tradiţionale de Paşti, Concertul de colinde, Atelierele de 
creaţie artistică etc. 

Cercuri cultural-artistice: Cercul de chitară şi muzică folk , coordonator  profesor Marius 
Moga participanţi peste 25 de persoane; Cercul de icoane şi pictură religioasă, coordonat 
de domnul Alexandru Iuga  - desfiintat prin demisia coordonatorului  de la jumatatea 
anului, înlocuit cu cercul de desen, gravura şi pictură, coordonatori Mihaela Bako, Andrei 
Bako.; Cercului de pian şi claviaturi, coordonat de profesor Claudiu Cordea şi Bela Petru  
participanţi 15 persoane; Ansamblul folcloric Doina Aiudului, coregraf Nicolae Moldovan 
participanţi peste 100 de persoane;  

 
c. Organizarea/Sistemul organizaţional al institutiei 
c.1 Structura organizatorică de realizare a calendarului, a proiectelor culturale şi 
educative, a programelor de formare profesională a adulţilor este constituită din: 

- Compartimentul cultură, cuprinzând şi Ansamblul Folcloric Doina Aiudului, 
Compania de Teatru (de proiecte) 

- Compartimentul de formare profesională a adulţilor 
- Compartimentul personal, financiar contabil şi achiziţii publice, administraţie. 
- Compartimentul administrare cămine culturale şi proiecte UE 
Structura statului de funcţii şi a organigramei cuprindea un număr de 14 posturi 

cucontract de muncă pe durată nedeterminată, din care: 
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- Personal cu funcţii de conducere - 2: manager, contabil şef;  
- Personal cu funcţii de execuţie: 12 persoane;  
- Personal cu contract de colaborare - Compania de teatru: colaboratori pe bază de 

finanţare de proiect. 
 La începutul anului 2014 în evidenţele Centrului Cultural au figurat un număr de 14 

posturi iar la sfârşitul anului 2014 figurează acelaşi număr de posturi. 
       În afara celor menţionate mai sus, în evidenţe mai figurează şi persoane cu contracte 
de prestări servicii în baza legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe a 
dreptului de autor şi contracte de prestări servicii profesionale in temeiul OUG nr. 34/2006: 

- În cadrul Ansamblului Doina Aiudului am avut încheiate in anul 2014 13 contracte 
în baza legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe a dreptului 
de autor şi 3 contracte de prestări servicii profesionale in temeiul OUG nr. 
34/2006.  

- Pentru programele de formare profesională în cursul anului 2014 am avut 
încheiate contracte cu 6 lectori; 

- Pentru examenele în vederea absolvirii cursurilor de formare profesională am 
încheiat contracte, convenţii civile cu 12 persoane 

- Pentru prestări servicii profesionale de protecţia muncii şi medicina muncii am avut 
încheiate 2 contracte. 

 
c.2 Structura organizatorică a Centrului Cultural a suferit în anul 2014 două modificări 
după cum urmează: 

- prin HCL nr. 44/26.02.2014 se revocă HCL 237/27.11.2013 (prin care funcţia de 
conducere de Contabil şef se transforma în funcţia de conducere de Şef serviciu), 
având în organigramă funcţia de Contabil şef. 

- prin HCL nr 77/24.04.2014 se modifică Organigrama: 
- se formează compartimentul de ADMINISTRARE CĂMINE CULTURALE ŞI 

PROIECTE UE, 
- se transformă postul vacant de referent treapta IA studii M de la compartimentul 

Cultură - Ansamblul Folcloric Doina Aiudului în referent gradul I studii S în cadrul 
compartimentului de ADMINISTRARE CĂMINE CULTURALE ŞI PROIECTE UE, 

- se transferă postul de referent gradul IA studii S de la compartimentul Formare 
profesională şi postul de referent treapta IA studii M de la compartimentul cultură 
la compartimentul de Administrare cămine culturale şi proiecte UE.  

- prin HCL nr. 207/29.10.2014 privind modificarea Statului de funcţii, funcţia de 
execuţie de referent treapta IA studii M se se transformă în funcţia de execuţie de 
referent gradul I studii S.  

 
c.3 Consiliul de administraţie s-a întrunit în anul 2014 de 5 ori şi au fost date 5 hotărâri ale 
sale privind: februarie – modificarea organigramei şi a statului de funcţii; mai – rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli;  iulie - organizarea Festivalului internaţional de folclor şi 
deplasarea Ansamblului Folcloric Doina Aiudului în Ungaria şi Serbia; august – rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli; septembrie - rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
şi modificarea statului de funcţii; 

În anul 2014 managerul Centrului Cultural L.Rebreanu a dat 29 de decizii privind : 
reluarea activităţii dlui Moga Marius; majorarea slariului minim brut pe economie; 
constituirea comisiei de evaluare pentru achiziţii de lucrări şi servicii; modificarea 
încadrării; încetarea contractului de munca; modificarea programului cultural: înlocuirea 
festivalului Tres couts cu lansare de carte şi lectură publică; constituirea comisie pentru 
examenul de grad professional; reâncadrarea în functie contractuală; constituirea comisiei 
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de verificare  în teren a obiectivelor de investiţii; responabilii cu festivalul de folclor; 
peroana care înlocuieşte magerul în perioada în care lipseşte; atribuţiile şoferului pe 
perioada concediului de odihnă al acestuia; constituirea comisiilor de concurs şi de 
soluţionare a contestaţiilor; încetarea contractului individual de muncă; reâncadrarea dnei 
Han Ioana; constituirea comisiei de recepţie a materialelor; majorare salar minim pe 
economie; recuperare prejudiciu aferent deplasărilor în străinătate stabilite de Curtea de 
Conturi; înlocuirea managerului pe perioada spitalizării; modificare a gradului profesional 
dlui Andrei Bako; modificarea comisiei de concurs; încadrare în grad profesional superior 
dl. Zoltan Balog; încetarea relaţiei contractuale cu 3 membri ai ansamblului; decizie 
încadrare în functie contractuală a dlui Claudiu Cota; Încetarea contractului de muncă a 
dlui A. Iuga; constituire comisie recepţie la terminarea lucrărilor; comisie pentru 
inventarierea anuala; comisie de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor; creşterea 
nivelului salariului munim. 
Au avut loc la începutul anului 2014 evaluările personalului din instituţie. Nu au fost 
dispuse sancţiuni. Nu au fost acordate premii, prime.  
 
c.4 Nu au fost urmate cursuri de perfectionare in anul 2014.  
c.5 A fost efectuat un control de audit din partea Primariei si un control din partea Curtii de 
Conturi Alba Masuri luate in urma controalelor efectuate: 
Masura nr.4: Stabilirea intinderii prejudiciului reprezenatand : cheltuieli cu deplasarea in 
strainatate efectuate nelegal,precum si beneficiile nerealizate aferente platilor efectuate de 
entitate  cu asfel de cheltuieli. 
Raspuns: In timpul misiunii de audit financiar au fost luate urmatoarele masuri: 
-au fost determinate cheltuielile cu deplasarile in strainatate care au fost efectuate  in afara 
prevederilor legale impuse la art.II alin.(1) din OUG nr.26/2012 rezultand suma de 3959,40 
lei.  
A fost recuperata aceasta suma cu chitantele  urmatoare:  nr. 3238/13.12.2014 in valoare 
de 500 lei;  nr. 3239/15.12.2014 in valoare de 500 lei, nr.3241/19.12.2014 in valoare de 
819.80 lei; nr.3242/19.12.2014 in valoare de 1349,80 lei si nr. 3243/19.12.2014 in valoare 
de 819.80 lei. 
Au fost de asemenea recuperate  penaliati in valoare de 540 lei incasate astfel : cu chit. 
Nr.3246/22.12.2014-180 lei ; chit nr. 3248/22.12.2014 -180 lei si chit. Nr.3249/22.12.2014- 
180 lei. 
Masura nr.5: Stabilirea de catre ordonatorii de credite a intinderii prejudiciului adus 
bugetului entitatii prin efectuarea de plati la obiectivul de investitii „ Construire Sala de 
Festivitati Sancrai” si „Reabilitare Camin Cultural Ciumbrud” 
Raspuns: Cu privire la „Construire Sala de Festivitati Sancrai” s-a recuperat pe timpul 
controlului valoarea integrala a prejudiciului in valoare de  14.755,45 lei. 
Cu  privire  la „Reabilitare Camin Cultural Ciumbrud” s-au stabilit  majorari nejustificate ale 
cheltuielilor cu investitiile in valoare de 23.334,96 lei  astfel: 19.684,85 lei reprezentand 
lucrari achitate si neexecutate si 3.650,11 lei reprezentand  aplicarea unui coeficient 
pentru fondul de risc si accident eronat. 
Pana la aceasta data s-au recuperat urmatoarele sume:  
-3478 lei reprezentand garantie de buna executie  constituita de operatorul economic 
World Tech Grup SRL 
- 7528,19 lei de la operatorul economic SC Luca Construct SRL 
- pentru suma de 12.160,43 lei impreuna cu penalitatile aferente operatorul economic SC 
Luca Construct SRL reprezentat de dl. Luca Dumitru a emis un angajament de plata prin 
care se obliga sa achite aceste sume. 
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Stabilirea de către ordonatorii de credite a întinderii prejudiciului adus bugetului 
entităţii prin efectuarea de plaţi la obiectivul de investiţii „ Construire Sala de Festivitati 
Sîncrai” si „Reabilitare Cămin Cultural Ciumbrud” 

5.1   Raportat la recuperarea de sume pentru investiţia „Construire Sală de 
Festivitati Sîncrai”: 

5.1.1. Cu privire la cheltuielile de investiţii majorate nejustificat cu suma de 
15.284,77 lei: 

În ce priveşte  suma de 14.973,57 lei, din situaţii de lucrări s-au recuperat 
următoarele : 

-  9.274,92 lei  - suma a fost recuperată,  la data prezentei fiind executate lucrările 
reprezentând tencuieli mozaicate, conform notei de constatare  nr.651 din 01.09.2014; 

-  912,25 lei - suma a fost recuperată prin  diminuarea valorii aferente  din 
Contractul de lucrări nr. 13936/11.10.2013, conform Actului adiţional nr.2 înregistrat sub 
nr.8631/23.06.2014. 

Raportat la suma de  311,20 lei - reprezentând coeficient ITM plătit în mod eronat, 
în procent de 75%, menţionăm că valoarea aferentă a fost recuperată integral. 

- pentru recuperarea valorii de 4.786,40 lei - reprezentând fosă septică sustrasă de 
la amplasamentul investiţiei, Municipiul Aiud a depus plângere penală la Poliţia 
Municipiului Aiud, iar în prezent este deschis dosarul  penal nr. 1622/P/2013, dosar 
înaintat de către Poliţia municipiului Aiud spre soluţionare Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Aiud. Conform informaţiilor primite de la Poliţia municipiului Aiud, dosarul este 
în curs de soluţionare. De asemenea Municipiul Aiud s-a constituit ca parte civilă în dosar, 
pentru recuperarea sumelor aferente. 

5.1.2. Cu privire la cheltuielile de investiţii majorate nejustificat cu suma de 
14.755,45 lei, menţionăm că în perioada desfăşurării auditului s-a recuperat integral 
valoarea prejudiciului in valoare de  14.755,45 lei, după cu urmează: 

- Suma de 14.755,45 lei a fost diminuată din valoarea contractului de lucrări 
nr.13936/11.10.2013, conform Actului adiţional nr.2 înregistrat sub nr. 8631/23.06.2014 şi 
în acelaşi timp s-a stornat suma de 569,88 lei, conform facturii nr. 2357/24.06.2014  

5.2  Cu  privire  la „Reabilitare Cămin Cultural Ciumbrud” s-au stabilit  majorări 
nejustificate ale cheltuielilor cu investiţiile in valoare de 23.334,96 lei  astfel: valoarea de 
19.684,85 lei reprezentând lucrări achitate si neexecutate si suma de 3.650,11 lei, 
majorare rezultată din  aplicarea unui coeficient eronat pentru fondul de risc si accidente. 

Până la această dată s-au recuperat următoarele sume:  
- 3.478 lei - sumă recuperată prin reţinere din garanţia de bună execuţie  

constituită de operatorul economic World Tech Grup SRL, prin OP nr. 614 din data de 
29.10.2014; 

- 7.528,19 lei de la operatorul economic SC Luca Construct SRL, prin OP nr. 588 
din data de 30.09.2014 şi acordul nr. 966/17.12.2014 privind stingerea reciprocă a 
obligaţiilor de plată; 

- pentru suma de 12.160,43 lei împreuna cu penalităţile aferente: 
• operatorul economic SC Luca Construct SRL, aflat în insolvenţă, reprezentat 

de dl. Luca Dumitru, a emis un angajament de plată prin compensare din încasări pentru 
alte lucrări executate pentru Primăria municipiului Aiud, înregistrat la sediul primăriei 
respectiv Centrul Cultural Liviu Rebreanu sub nr. 16851/27.11.2014 respectiv 
893/28.11.2014, prin care se obligă să achite aceste sume; 

•  Logica Insolv IPURL reprezentată prin asociat coordonator Jibetean Ioan 
Dorin, administrator judiciar al SC Luca Construct SRL, a dat aviz favorabil pentru 
efectuarea operaţiunilor de compensare prin răspunsul nr. 1840/16.12.2014 înregistrat la 
sediul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” sub nr. 964/16.12.2014. 
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Stabilirea plăţilor de penalităţi pentru facturile care nu au fost achitate la termenul 
scadent precum si a beneficiilor nerealizate. 

Masura nr. 6. Stabilirea platilor de penalitati pentru facturile care nu au fost 
achitate la termenul scadent precum si a beneficiilor nerealizate: 
Raspuns: S-au stabilit  penalitati pentru facturile de utilitati  in valoare de 125 lei, suma ce 
a fost  recuperata pe perioada auditului . 
 
 
d. Situatia economico/financiara a institutiei: 
d.1 Analizand  ultimul buget de venituri si cheltuieli al Centrului Cultural,,Liviu Rebreanu,, 
pentru anul 2014 aprobat prin HCL, executia bugetara se prezinta astfel : 
 
BUGETUL DE VENITURI- executie 
                                                                                                             -LEI- 

Nr.  
Crt. 

Denumire  
indicator 

Prevederi 
bugetare 
pt.anul 
2014 

Realizari 
la 
31.12.2014 

Grad de 
realizare Observatii 

0 1 2 3 4=(3/2) 5 
1 VENITURI TOTALE 

din care: 
1257000 

 
1120940 89.18%  

2 
 

Venituri Proprii din 
care: 
 

97000 
 

120451 124.17%  

3 -venituri din chirii 5000 4140 82.8% Sumele sunt incasate 
pe baza contractelor de 
inchiriere ale salilor din 
cadrul Centrului 
Cultural si a caminelor 
cultural aflate in 
administrare. 

4 -venituri din cursuri 
de formare 
profesionala 

76000 70711 93.04%  

5 -venituri din activitati 
scolare 

4000 2700 67.5% Cursuri chitara, pian, 
pictura 

6 -penalitati  29075 %  
 -alte venituri din 

prestari servicii 
12000 13225 110.21% Sume atrase din 

colaborari cu alte 
institutii 

6 -sponsorizari 0 600 100% Sponsorizari facute cu 
destinatie –pentru 
eveniment 

7 Venituri din subventii 
din care : 

1160000 1000489 85.59%  

8 -subventii pentru 
functionare 

804000 692610 86.15%  

9 -subventii pentru 
dezvoltare 

356000 307879 86.48% Pentru Caminul 
Ciumbrud si Sîncrai 
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BUGETUL DE  CHELTUIELI- executie 
 
                                                                                                          - lei- 

Nr.  
Crt
. 

Denumire  
indicator 

Prevederi 
bugetare 
pt.anul 
2014 

Realizari 
La 
31.12.2014 

Grad de 
realizare Observatii 

0 1 2 3 4=(3/2) 5 
1 TOTAL CHELTUIELI 1257000 1120940 89.18 %  

 Total cheltuieli 
functionare 
(personal+bunuri si 
servicii) 

901000 813061 90.24%  

2 
 

Cheltuieli de personal 
din care: 

397000 352004 88.67%  

3 -salarii de baza 233000 232861 99.94%  

4 -indemniz unor pers 
din afara unitatii 

69800 
 

40889 58.58%  

5 -contributii 94200 78254 83.07%  
6 Bunuri si servicii 504000 461057 91.48%  
7 -furnituri birou 2100 2083 99.19%  
8 -materiale curatenie 200 199 99.5%  
9 -incalzit- iluminat 50000 49365 98.73%  
10 -apa,canal,salubritate 2000 1696 84.8%  
11 -carburanti-lubrefianti 2000 1642 82.1%  
12 -piese de schimb 1000 44 4.4%  
13 -posta telecomunicatii 5000 4586 91.72%  
14 -materiale si servicii 

cu caracter functional 
2000 427 21.35%  

15 -alte bunuri si servicii 
ptr intretinere si 
functionare 

82600 80032 96.89%  

16 -reparatii curente 13000 10641 81.85%  
17 -obiecte inventar 115400 114388 99.12%  
18 -deplasari interne 15000 12202 81.35%  
19 -deplasari in 

strainatate 
15000 14038 93.59%  

20 -pregatire 
profesionala 

- - -  

21 -protectia muncii 1200 1200 100%  
22 -reclama si publicitate 30000 15654 52.18%  
23 -protocol si 

reprezentare 
74000 69785 94.30%  

24 -prime de asigurare 
nonviata 

2000 1818 90.9%  

25 -alte bunuri si servicii 85000 81256 95.59%  
26 Cheltuieli de capital 

din care : 
356000 307879 86.48%  

27 -camin 
Ciumbrud(amenajare 

40000 24248 60.62%  
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acces,certif.energetic,
proiectare gaz) 

28 -camin Sincrai 283200 274631 96.97%  
29 -Alte cheltuieli de 

investitii  
32800 9000 27.43%  

 
 
 
d.2 Date comparative de cheltuieli(estimari si realizari) in perioada raportata: 
      - analizand executia bugetului de venituri si executia bugetului de cheltuieli de la 
punctul d.1 se observa in coloana 3 a fiecareia  dintre conturile de executie gradul de 
realizare  pentru anul 2014 in raport cu estimarile facute pentru aceasi perioada. 
De asemenea se face o expunere pentru proiectele realizate pe tipuri de proiecte:mici, 
medii si mari 
 
 
Nr.  
crt 

Programul Tipul 
 proiectului 

Denumire proiect Devizul 
estimat 

Deviz 
realizat 

Observatii 

1 2 3 4 5 6 7 
 Proiecte 

mici 1000-
3000 lei 

mic Timp liber si cultura 0 0 realizat 

  mic Ramanerea in 
societate 

0 0 realizat 

  mic Zilele culturale liviu 
Rebreanu 

2000 2000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Colocvile de literartura 
si arta 

3000 3000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Colocviile culturii 
maghiare 

1000 1000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Ceasul de taina a 
poeziei: Eminescu  

1000 1000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Expozitiile 
Internationale  de Arta 
plastica  Inter- Art la 
Gyomaendrod 
 

3000 3000 Realizat in 
parteneriat 
 

  mic LiterArt –editia III 1000 1000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Lectura publica cu 
participarea autorilor 

1500 1500 Realizat in 
parteneriat 

  mic Festival de datini si 
obiceiuri populare 

3000 3000 Realizat in 
parteneriat 

  mic Serile muzicii folk-
ed.X-a 

1000 1000 Realizat in 
parteneriat 

 Proiecte 
medii 
3001-
15.000 lei 

mediu Animatie culturala. 
Cercuri de cultura. 
Donatii. 

4000 3300 Realizat in 
parteneriat 

  mediu Tabara de Creatie 0 0 Realizat in 
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 pentru tineret Interart  parteneriat 
  mediu Festival internat de 

umor,arta fotografica 
2000 2000 Realizat in 

parteneriat 
  mediu Concert colinde 10000 10000 Realizat in 

parteneriat 
 Proiecte 

mari 
15001-
200000 lei 

mari Programe formare 
profesionala:  

76000 70711 Realizat in 
parteneriat 

  mari Festival international 
de Folclor 

198000 165000 Realizat in 
parteneriat 

  mari Tabara internationala 
de arta plastica 

0 0 Realizat in 
parteneriat 

       
 
 
 d.3 Analiza pentru anul 2014 
 -  analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei  
* veniturile proprii sunt in valoare de 120.451 lei 
*(cheltuieli de funcţionare- 143733 lei  şi cheltuielile  de personal ale Centrului 
Cultural(doar personalul centrului)266739 sunt in valoare de 410472 lei (120451+143733) 
    - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe 
categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, 
abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate – instituţia nu realizează venituri 
proprii din activitatea specifică instituţiei – cultură – publicul larg beneficiind de activităţi si 
manifestări culturale  organizate de institutia noastra ,în mod gratuit. In situatia in care 
exista solicitari din partea altor unitati de cultura pentru desfasurarea spectacolelor, salile 
sunt puse la dispozitie pe baza unui contract de inchiriere percepandu-se contravaloarea 
chiriei conform tarifelor de inchiriere aprobate prin HCL. 
    - analiza veniturilor realizate din activităţile  proprii ale instituţiei în raport cu  cheltuielile 
instituţiei: (120451/410472) 23.34% 
 
d.4 analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor: 

- raportând sursele atrase/veniturile proprii în totalul veniturilor încasate de la bugetul 
local pentru funcţionarea Centrului Cultural: (120451/692610)  17.39 % 

- raportând sursele atrase/veniturile proprii în totalul veniturilor inclusiv veniturile 
pentru dezvoltare : (120451/1000489) 12.04% 

-  
d.5analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

- raportând cheltuielile de personal (Ansamblul + Centrul Cultural) din totalul 
cheltuielilor:  (352004/1120940) 31.40% 

- raportând cheltuielile de personal ale Centrului Cultural în cadrul cheltuielilor de 
personal totale (273750/352004 ) 77.77% 

- raportând cheltuielile de personal (Ansamblul + Centrul Cultural) din totalul 
cheltuielilor de funcţionare (fără cheltuieli de investiţii): (352004/813061) 43.29% 

- raportând cheltuielile de personal ale Centrului Cultural din totalul cheltuielilor de 
funcţionare (fără cheltuieli de investiţii): (273750/813061) 33.66% 

 
d.6  -  analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total: (307879/1120940) =  
27.47% 
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d.7  -    analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie: 100% 
 
d.8 -Această structură de analiză comparativă a datelor care apare în proiectul de 
management se referă, în principal, la instituţiile de spectacol ( acolo unde pentru fiecare 
spectacol se stabilete un buget urmărindu-se apoi modul în care au fost utilizate sumele şi 
beneficiile realizate); în cazul bugetului Centrului Cultural Liviu Rebreanu  Aiud alături de 
cheltuielile de personal şi materiale sunt incluse, prin hotărâri ale Consiliului Local Aiud, şi 
sume pentru cheltuielile de personal, materiale şi deplasare în ţară şi străinătate ale 
Ansamblului Folcloric Doina Aiudului,festivalul de folclor, precum şi cheltuielile de capital 
(investiţii la caminele culturale aflate în adminstrarea centrului) 
Exemplificare: 
Total venituri 1.120.940 LEI 
Veniturile proprii : 120.451 LEI (încasări cursuri de formare profesională, chiri sală, venituri 
din manifestări culturale, colaborari manifestări culturale,donatii, etc.) 
Venituri subvenţii : 1.000.489 LEI, din care: 

- Pentru funcţionarea centrului : 523.000 lei 
- Pentru dezvoltare/investiţii : 692.610 lei 

Total cheltuieli : 1.120.940 LEI 
Cheltuieli centrul cultural : 410472 lei – 36.61% 
Cheltuieli ansamblul folcloric+festival international folclor: 402.589 lei – 35.92% 
Investiţii : 307.879 lei – 27.47% 
 
e.Strategia, programele si implementarea planului de actiune pentru indeplinirea misiunii 
specifice centrului, conform sarcinilor si obiectivelor managementului : (vezi anexele la 
raport) 
 
e.1– e.2. Scurta analiza a programelor. Scurta analiza a proiectelor din cadrul programelor 
Realizarea proiectului de management. Anul 2 / 2014 

1. Proiectul animaţiei culturale:  Şcoala de după şcoală. Alternative educative. 
 Grup ţintă : elevii claselor I-XII, cu repere specific/diferenţiate de vârstă : 
 – elevii cu vârste cuprinse între 7 – 14 ani: posibilitatea includerii şi supravegherii 
calificate între orele 12 – 17 (perioada de până la sosirea părinţilor de la serviciu, precum 
şi sâmbăta în intervalui 9 – 17) şi antrenarea lor în proiecte culturale : cercuri de lectură, 
de teatru, de muzică, de instrumente muzicale, de pictură, de vizite documentare etc 
– elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18 : proiecte culturale alternative, proiecte ale 
identităţii entice şi de grup : dansuri populare româneşti, maghiare, rrome - ţigăneşti; 
grupuri muzicale; proiecte de turism cultural prin implicarea lor ca ghizi ai Aiudului istoric şi 
cultural (pentru tineri de aceeaşi vârstă are viziteză localitatea) etc 

- alternative culturale / vacanta activă : teatrul de umbre, jocuri de scenă etc. 
2. Proiectul spaţiului cultural-educativ : Timp liber şi cultură 

Grup ţintă: persoanele active, de peste 18 ani 
– tinerii cu vârste peste 18 ani: alternative ale educării şi formării continue prin programele 
de formare profesională şi prin ateliere de creaţie literară şi de arte; stagiune de 
spectacole de teatru, operă, operetă, muzică instrumental, concerte-spectacol, proiecţii 
cinematografice etc.  
- proiectul recuperării, conservarii, protejării şi transmiterii culturii tradiţionale : datini şi 
obiceiuri populare – Ansamblul Doina Aiudului, icoane tradiţionale – Cercul de icoane de 
stică şi pe lemn,  studii documentare – publicaţiile Aiudul literar, sprijinirea publicarii 
tinerelor talente,  muzeul tradiţiilor autentice online – www.aiud-art.ro 
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3. Proiectul socio-cultural: Rămânerea în societate 
Grup ţintă : pensionarii ca persoane active în societate 

- dansuri populare şi de societate 
- stagiunea spectacolelor de teatru, operă, balet,  spectacolelor – concert, filme de 

artă etc. 
- clubul de jocuri : scrabble, sah etc 

PROIECTE CULTURALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
Proiecte culturale: DIMENSIUNI ALE CULTURII SCRISE DIN ROMÂNIA 

1. Proiectul : COLOCVII DE LITERATURĂ ŞI ARTE 
– Zilele Culturale L. Rebreanu. Lansarea volumului «  Intime » de L Rebreanu, editor 
Nicula Gheran, ediţia a XIV-a 
– Coloviile de literatură şi arte. Poezia contemporana. Cartea de teatru, editia a XXI-a 
– Coloviile culturii maghiare din Transilvania, ediţia I – Scriitori de limba maghiara din 
Transilvania. Portrete literare : Aprliy Lajos si Csavossy Gyorgy. Prezentare de carte. 
Expozitie de fotografie > Zoltan Balog. Proiectie de film documentar si recital de pian. 
_ Ceasul de taină al poeziei : Eminescu, Recital de poezie, Recital de pian si muzica folk. 
Salonul International de Arta Plastica> Inter-Art  ediţia a XXV-a 
Grup ţintă : critici şi istorici literari, catedrele universitate, studenţi, catedra de limba 
română, elevi 
Rezultate urmărite :  
 - valorificarea, conservarea şi păstrarea valorilor literaturii contemporane cu implicaţii 
directe asupra spaţiului literar aiudean 
 -  editarea  publicaţie Aiudul literar nr. 39 si 40/ 2014 : catalogul/pliant de prezentare  al 
Festivalului International de Folclor, Catalogul Ansamblului Folcloric Doina Aiudului si a 
Municipiului Aiud, antologia Liter Art, Penitenciarul Aiud/ Editura Napoca Star , volumul 
Anda Comsa Chis – In cealalta parte a orasului, editura Etnous, 2014 
Structura manifestării : simpozion, dezbatere, colocviu, expoziţie documentar-artistică 
Surse de finanţare : proiecte culturale în parteneriat cu Primaria/Consiliul Local Aiud, C.J. 
Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba, fonduri 
proprii, sponsorizări  
Aria tematică : educaţie culturală 
Parteneri interni : Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, filial Alba-
Hunedoara, Ministerul Culturii şi Patrimoniului National, Direcţia Judeţeana pentru Cultură 
şi Patrimoniu Naţional Alba, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia 
Pertener extern : Asociaţia Echange-Partage / Auverne -Transilvania, Franţa 

2. Proiectul : COMPANIA DE TEATRU – suspendat din lipsa de fonduri/ inlocuit cu 
lectura publica si recital de pian si chitara 

LECTURĂ PUBLICĂ :  AUREL PANTEA, presedintele filialei Alba Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor ; GELU BADEA, conf. univ. catedra de teatru ; GEORGE TEI, poet, 
ANCUTA SERPE, poeta, TEODOR LAUREAN, poet ;  

Public ţintă : tinerii între 18 – 25 de ani, intelectuali, elevi,  
Rezultate urmărite: 

- alternative artei profesioniste dincolo de spaţiul provincial 
- lecturile publice se vor desfăşura în ţară  

Aria tematică : teatru/RECITAL DE POEZIE/ LECTURĂ PUBLICĂ 
         3 Proiectul : ARTE VIZUALE 
- Expoziţia internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, 
Gyomaendrod, Ungaria; martie 2014;   
- Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria “Vidovszky Béla”, Gyomaendrőd, Ungaria, 
martie 2014.  
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- Tabăra Internaţională de Artă Plastică, editia a XIX-a, Atelierele de creatie la Centrul 
Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
- Tabara de Creaţie pentru Tineret InterArt, editia a IX-a, Atelierele de creatie la Centrul 
Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
- LiterArt, editia a III-a/ Penitenciarul Aiud 
Grup ţintă : 
- artişti plastici contemporani; artişti platici în devenire, secţiunea de creaţie pentru tineret, 
ateliere de lucru; artisti plastici privaţi de libertate, aflaţi în custodia penitenciarului. 
- profesori, elevi, public al artelor plastice fără limită de vârsta cu posibilitatea susţinerii 
atelierelor de artă diferenţiat, pe segmente de vârstă. 
Rezultate urmărite : 

- intergrarea artişilor plastici aiudeni şi a lucrărilor realizate de ei in circuitul 
valorilor naţionale şi universale; 

- sprijinirea tinerelor talente; 
- cultivarea artei plastice profesioniste prin profesorii invitaţi la atelierele de 

creaţie; 
- consolidarea galeriilor de artă din muzeul de artă contemporană; 
- posibilitatea contactului direct, pentru publicul aiudean, cu arta profesionista 

naţională şi universală; 
- includerea Aiudului în circuitul de valori al turismului cultural contemporan. 
Surse de finanţare : proiect culturale în parteneriat cu Primăria / Consiliul Local 

Aiud, C.J. Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de Cultura Augustin Bena 
Alba, fonduri proprii, sponsorizări 

Aria tematică : arte vizuale şi arhitectură, diversitate culturală  
Parteneri interni : Fundaţia Inter-Art Aiud, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, 
Direcţia Judeţeana pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba, Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia. 
Partener extern: Fundaţia Hallhato Hang Ungaria,. 
        4 Proiectul : FILMUL ŞI FOTOGRAFIA. IERI ŞI ASTĂZI 
-  Aiud Art. Festivalul internaţional de documentare artistice şi artă fotografică, editia a Xa. 
Parteneriat cu Universitatea Babes-Bolyai Cluj. Facultatea de Teatru si Televiziune si cu 
Universitatea de Arta si Design. 
-  Festivalul Internaţional al Filmelor de Foarte scurt metraj/ Tres Cours, editia a XVI-a / 
suspendata prezentarea din lipsa de fonduri 
-  Festivalul Internaţional de Umor. Artă fotografică umoristică, editia a X-a. Manifestare 
desfasurata sub patronajul lui Stefan Popa Popa’s 
Grup ţintă : 
- artişti fotografi contemporani;  
- profesori, elevi, public al artei fotografice. 
Rezultate urmărite : 

- intergrarea artişilor fotografi aiudeni şi a lucrărilor realizate de ei în circuitul 
valorilor naţionale şi universale;  

- sprijinirea tinerelor talente; 
- editarea de albume de artă fotografică; 
- posibilitatea contactului direct, pentru publicul aiudean, cu arta fotografică 

profesionista naţională şi universală; 
- includerea Aiudului în circuitul de valori al turismului cultural autentic. 
Surse de finanţare : proiect culturale în parteneriat cu C.J. Alba, Biblioteca 

Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba, fonduri proprii, 
sponsorizări 
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Aria tematică : arte vizuale şi arhitectură, diversitate culturală  
Parteneri interni : Fundaţia Inter-Art Aiud,Universitatea Babes- Bolyai Cluj, Universitatea 
de Artă şi Design Cluj Napoca, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba 
Partener extern: Asociaţia Echanges-Partage/ Auvernie – Transilvania, Franţa 
      5 Proiectul : DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE. FESTIVALUL TRADIŢIILOR 
-  Festivalul Internaţional de Folclor. Ansamblul Folcloric Doina Aiudului 
-  Concertul de colinde. 
-  Serile muzicii folk la Aiud, ediţia a X-a, desfasurate in timpul Bienalei Intercontinentale 
de Grafia Mica, editia a III-a  
Grup ţintă : 
- artişti instrumentişti, artişti vocali, dansatori;  
- profesori, elevi,. 
Rezultate urmărite : 

- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea şi punerea în valoare a culturii 
tradiţionale şi a partimoniului cultural imaterial;  

- sprijinirea tinerelor talente; 
- editarea de culegeri de folclor; 
- posibilitatea contactului direct, pentru publicul aiudean, cu folclorul naţional şi 

internaţional; 
- includerea Aiudului în circuitul de valori al turismului cultural autentic. 
Surse de finanţare : proiecte culturale în parteneriat cu Primăria / Consiliul Local 

Aiud, C.J. Alba, Direcţia pentru Cultură Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul 
de Cultura Augustin Bena Alba, fonduri proprii, sponsorizări 

Aria tematică : diversitate culturală  
Parteneri interni : Fundaţia InterArt Aiud, Ansamblul Doina Aiudului, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului National, Directia Judeteana pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba 
Partener extern: Ansambluri folclorice din : Serbia, Spania, Muntenegru, Ungaria, Georgia, 
Grecia.  
Centrul Cultural „Liviu Rebreanu" Aiud este furnizor autorizat de formare profesională din 
martie 2004 pentru 17 meserii. Din 2004 până în prezent Centrul Cultural a calificat 3772 
persoane, colaborând în acest sens  cu mai multe instituţii din ţară. Programele constituie 
o alternativă pentru reintegrarea socială şi profesională a persoanelor indemnizate sau 
neindemnizate  şi/sau pentru înfiinţarea unei afaceri de familie, pentru un nou loc de 
muncă. La cerere în funcţie de nevoile de pe piaţa muncii putem organiza şi alte cursuri, 
pentru alte meserii decât cele pentru care Centrul Cultural este autorizat în prezent, în 
orice zonă a ţării.  
               Pe fondul crizei economice Centrul Cultural „Liviu Rebreanu" Aiud oferă 
posibilitatea accesării programelor de formare profesională prin reducerea tarifelor cu 
50%,  pentru şomeri şi persoanele în căutarea unui loc de muncă şi reducerea cu 25% 
pentru persoanele angajate, care au un loc de muncă în alt domeniu de activitate, dar vor 
să se recalifice.  
 În anul 2014 s-au desfăşurat cursuri de calificare pentru următoarele meserii:  

- Bucătar - 11 persoane 
- Comerciant vânzător mărfuri alimentare - 15 persoane 
- Comerciant vânzător mărfuri nealimentare - 16 persoane 
Dea semenea în acest an s-au definitivat cursurile de formare profesională 
începute în trimestrul 4 din anul 2013 pentru următoarele meserii 
- Ospătar (chelner) vânzător în unităţile de alimentaţie - 16 persoane. 
- Dulgher, tâmplar, parchetar - 7 persoane 
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  La programele de formare profesională organizate de Centrul Cultural „Liviu 
Rebreanu" Aiud în anul 2014 au participat 65 de persoane angajate sau şomere 
indemnizate sau neindemnizate. 
e.3 Analiza programului minimal realizat, in raport cu cel propus in corelatie cu subventia – 
alocatia primita: 

Nr. 
crt. 

Programul/proiectu
l propus Scopul Beneficiari 

Perioada 
de 
realizare 

Finantarea, 
subventie / 
alocatie, surse 
atrase / venituri 
proprii 

Obs. 

0 1 2 3 4 5 6 
PROGRAME SOCIO-CULTURAL-EDUCATIVE PROPUSE PE GRUPURI TINTA SI CATEGORII 
DE VARSTA 
1 Proiectul animatiei 

culturale: Scoala 
de dupa scoala 

Posibilitatea 
includerii si 
supravegherii 
calificate a 
copiilor si 
antrenarea in 
proiecte 
culturale 

Grup tinta: 
elevii cu 
varsta 
intre 7 si 
14 ani 

Permane
nt 

Surse atrase 
sau venituri 
proprii  

Proiect 
propus 
si 
realizat 

2. Proiecte culturale 
alternative, 
proiecte ale 
identitatii etnice si 
de grup 

Includerea 
tinerilor in 
proiecte 
privind traditiile 
populare 
comunitare, 
grupuri 
muzicale, 
implicarea in 
proiecte de 
turism cultural 

Grup tinta: 
Elevii cu 
varsta 
intre 14 si 
18 ani 

Permane
nt 

Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

3 Proiectul spatiului 
cultural-educativ : 
timp liber si cultura 

Alternative ale 
educarii si 
formarii 
continue prin 
programe de 
pregatire 
profesionala si 
prin ateliere de 
creatie literara 
si de arte 

Grup tinta: 
persoanel
e cu 
varsta 
peste 18 
ani 

Permane
nt 

Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

3 Proiectul socio-
cultural: 
Ramanerea in 
societate 

Includerea si 
pastarea ca 
membri activi 
in societate a 
pensionarilor 

Grup tinta: 
Pensionari
i ca 
persoane 
active in 
societate 

Permane
nt 

Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

PROGRAME CULTURALE NATIONALE SI INTERNATIONALE. DIMENSIUNI ALE CULTURII 
SCRISE 
1 Proiectul : 

Colocviile de 
literatura si arte 
Zilele Cultural Liviu 

Valorificarea, 
conservarea si 
pastrarea 
valorilor 

Grup tinta: 
scriitori, 
critici, 
istorici 

Anual Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 
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Rebreanu literaturii si 
artelor 
contemporane 

literari, 
cadre 
universitar
e, 
studenti, 
profesori, 
elevi etc 

2 Proiectul 
Compania de 
teatru: lectura 
publica 

Valorificarea 
culturii 
contemporane 

Grup tinta: 
scriitori, 
intelectuali
, tineri, 
elevi 

Anual Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

3 Proiectul : Arte 
vizuale 
Tabara de creatie 
pentru tineret 
Tabara 
Internationala de 
Arta Plastica 
Bienala 
Intercontinentala 
de grafica mica 

Integrarea 
artistilor 
plastici aiudeni 
in circuitul 
valorilor 
nationale si 
internationale, 
sprijinirea si 
educarea 
tinerelor 
talente 

Grup tinta: 
artisti 
plastici 
contempor
ani, tineri 
artisti 
plastici la 
sectiunea 
de creatie 
pentru 
tineret 

Anual 
 
 
 
 
 
 
Bianual  

Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

4 Proiectul : Filmul si 
fotografia. Ieri si 
astazi. 
Festivalul 
Intgernational de 
film si foto 
Festivalul 
Intgernational de 
Umor 

Integrarea 
artistilor 
fotografi, a 
caricaturistilor 
si a umoristilor 
aiudeni in 
circuitul 
valorilor 
nationale si 
iniversale 

Grup tinta 
: 
Artisti 
forografi 
contempor
ani, tineri 
desenatori
, 
caricaturis
ti, 
umoristi, 
studenti, 
profesori 
universitar
i, actori, 
teatre de 
tineret 

Anual  Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

5 Proiectul : Datini si 
obiceiuri populare. 
Festivalul 
International de 
Folclor 

Valorificarea, 
pastrarea si 
conservarea 
traditiilor 
populare. 
Prezentarea 
folclorului 
autentic 
romanesc in 
festivaluri 
internationale 

Public 
tinta: 
artisti 
instrumant
isti, 
dansatori, 
solisti 
vocali, 
profesori, 
studenti, 
elevi etc 

Anual  Surse atrase 
sau venituri 
proprii 

Proiect 
propus 
si 
realizat 

 
e.4. Managementul de proiect : Centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari 
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Nr. 
Crt. Programul Tipul proiectului  Numarul de proiecte 

Numarul de 
beneficiari 
(vezi e1 – 12 
detaliat 

1 Programe 
socio-educative 
propuse pe 
grupuri tinta si 
categorii de 
varsta 
 
 
 
 
si 
 
 
 
 
Programe 
culturale 
nationale si 
internationale. 
Dimensiunea 
culturii scrise. 

Proiecte mici intre 
1000 si 3000 de lei 

Timp liber si cultura 
Ramanerea in societate 
Colocviile de literatura si arte 
Colocviile culturii maghiare 
Zilele culturale Liviu Rebreanu 
Ceasul de taina al poeziei M. 
Eminescu 
Liter-Art. Penitenciarul Aiud 
Lectura publica si muzica 
Serile muzicii folk 
 

Au benficiat 
de 
programele 
socio-
cultural-
educative un 
numar de 
2500 de 
persoane iar 
pentru 
formare 
profesionala 
un numar de 
65 de 
persoane 

2 Proiecte medii intre 
3001 si 15000 de 
lei 

Atelierele culturale 
Tabara de creatie pentru tineret 
Expozitia de arta Eva Mazzucco, 
Austria 
Expozitia Internationala InterArt, 
Gyomaendrod, Ungaria 
Festivalul International de Umor 
Festivalul International de Film si 
Foto 
Concertul de colinde 
 
 

 Proiecte mari intre 
15001 si 200000 
de lei 

Festivalul International de Folclor 
 
Tabara Internationala de Arta 
Plastica Inter Art 
 
Programe de formare profesionala: 
bucatar, ospatar-vanzator in unitatile 
de alimentatie publica, comerciant 
vanzator marfuri alimentare si 
nealimentare, dulgher, tamplar, 
parchetar 

 
e.5 -.e.8 Vezi prezentarile de la e1 si e4 
Alte programe complementare: 
- Program cultural si social de integrare a tinerilor rromi in proiecte comunitare. 
f. Evolutia economico financiara a institutiei pentru urmatoarea perioada de management 
cu mentionarea surselor financiare necesare de alocat de catre nautoritate. 
 
f.1/4 Evoluţia economico-socială a Centrului Cultural L. Rebreanu pentru perioada 
următoare va avea, în continuare, ca indicator principal constrângerea bugetară 
determinată de plafonarea nivelului tuturor cheltuielilor conform ordonanţei guvernului. 
Criza economică şi lipsa de resurse financiare din partea populaţiei va greva deasemenea 
posibilitatea implementării unor programe noi. Centrul Cultural L. Rebreanu a reuşit 
atragerea unor sume minime, prin parteneriatele cu Fundatia Inter-Art Aiud, cu Consiliul 
Judeţean Alba şi Ministerul Culturii, pentru derularea proiectelor devenite tradiţionale. 
Împreună cu Primăria Municipiului Aiud şi Consiliul Local vom încerca continuarea 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 69 din 139 

invesiţiilor în repararea căminelor culturale, derularea cu costuri minime a unor proiecte în 
folosul comunităţii locale, întreţinerea şi deschiderea continuă a instituţiei ca un centru de 
cultură comunitar, ca o punte a dialogului cultural, a păstrării şi valorificării patrimoniului 
material şi imaterial al zonei. Programele de formare profesională vor cunoaşte şi în 
această perioadă o nouă abordare, în funcţie de necesităţile noii pieţi a muncii, de 
programe aflate în derulare, de posibile colaborări sau oferte de servicii. Datorită faptului 
că programele de formare profesională pentru şomeri sunt şi anul acesta direcţionate prin 
centrul AJOFM Blaj şi prin dispariţia licitaţiei de participare a tuturor operatorilor din judeţ 
vor exista scăderi constante ale participării unor categorii sociale la aceste programe. 
Centrul Cultural L. Rebreanu îşi propune atragerea unor categorii la programele de 
formare profesională prin: reducerea costului unui astfel de program, organizarea de 
cursuri în sate şi comune şi deplasarea lectorilor în zonele respective, contracte de 
prestări servicii cu asociaţii şi firme câştigătoare a unor granturi/programe de formare 
profesională, încercarea de realizare a unor programe online etc. 
 

f.5 Nu există transformări, faţă de proiectul de management, în analiza SWOT 
aplicată pentru Centrul Cultural L. Rebreanu Aiud: 
Calităţi - Puncte forte: 

- Resurse umane compatibile profesional cu proiectele iniţiate; 
- Deschidere şi mobilitate; 
- Implicare în programele de cultură (cercuri, ansamblu etc.) şi de educaţie 

(programe de formare profesionă); 
- Diseminarea profesională a rezultatelor. 

Defecte - Puncte slabe: 
- Spaţiile deficitare (acustică, vizibilitate, dotare tehnică) pentru producerea unor 

spectacole profesioniste de teatru şi operă şi pentru programele de formare 
profesională 

- Dependenţa financiară de încasările la bugetul local şi de programele judeţene de 
protecţie ale şomerilor 

- Complexitatea ariei de derulare a programelor; 
Oportunităţi: 

- Spaţiul cultural alternativ; 
- Istoria culturală a locului şi a oamenilor; 
- Existenţa unui areal cultural specific comunităţii aiudene; 
- Specificul de cultură şi limbă a membrilor comunităţii aiudene: români, maghiari, 

rromi etc. 
- Aşezare geografică şi implicare culturala; 
- Istorie culturală comună (asumată sau neasumată); 
- Contactele culturale cu exteriorul ţării. 

Ameninţări: 
- Interferenţa politicului şi a grupurilor de interes politic şi economic; 
- Dezinteresul publicului faţă de participare directă la manifestări; 
- “Comoditatea” actului cultural oferit de mijloacele audio - video; 
- Incultura, generată de lipsa de responsabilitate şi de identificare cu o anumită 

cultură politică; 
- Criza economică şi financiară. Plafonarea cheltuielilor. 

 
f.6 are referire directa la institutiile de spectacole, nu la institutiile de cultura. 
Partea a II-a este cuprinsa in Anul II al Proiectului de management, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local Aiud. 
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CRITERII DE PERFORMANŢĂ cuprinse în proiectul de management: 

1. Nivel de reprezentativitate al institutie la nivel local, naţional, internaţional: 
a. internaţional : Prezentarea albumului fotografic„ Aiudul de altadata”, a filmelor „Aiudul”  
si „Inmormantarea Farsangului/Rimetea” (filme de promovare a turismului cultural); 
expoziţia internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, 
Gyomaendrod, Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria “Vidovszky Béla”, 
Gyomaendrőd,Ungaria, in cadul unui parteneriat cu orasul infratit cu Aiudul.  
Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzand expoziţie de artă plastic a tinerilor de la 
Scoala de Arte din Gyomaendrod, concert de muzica sustinut de Orchestra de tineret , în 
colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria la Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
 
b. locale, judeţene, naţionale, conform proiectului expoziţii la centrul Cultural Liviu 
Rebreanu, Galeriile Inter Art Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Târgul de carte Alba 
Iulia, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca, Universitatea „1 decembrie 
1918” Alba Iulia, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca, Universitatea Babes-Bolyai. 
Facultatea de teatru si film 

2. Organizarea şi participarea la manifestari cultural-artistice naţionale şi 
internaţionale; 

a. internaţional : prezentarea albumului fotografic„ Aiudul de altadata”, a filmelor „Aiudul”  
si „Inmormantarea Farsangului/Rimetea” (filme de promovare a turismului cultural); 
expoziţia internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, 
Gyomaendrod, Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria “Vidovszky Béla”, 
Gyomaendrőd,Ungaria, in cadul unui parteneriat cu orasul infratit cu Aiudul.  
Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzand expoziţie de artă plastic a tinerilor de la 
Scoala de Arte din Gyomaendrod, concert de muzica sustinut de Orchestra de tineret , în 
colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria 
b. locale, judeţene, naţionale, conform proiectului expoziţii la Centrul Cultural Liviu 
Rebreanu, Galeriile Inter Art Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Târgul de carte Alba 
Iulia, Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca, Universitatea Babes-Bolyai 
Cluj Napoca, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca, Centrul de Cultură „ Augustin 
Bena” Alba, Biblioteca Judeţean Lucian Blaga Alba, Asociaţia caricaturistilor Profesionişti 
din România, Fundaţia Popa’s, ASTRA – Desparţământul Ovidiu Hulea Aiud, Centrul 
Cultural Francez Cluj Napoca, Asociaţia Echanges et Partajes Franţa,  

Numărul de manifestări literare,  expoziţii, colocvii, festivaluri, activităţi culturale, 
spectacole, premiere, reprezentaţii organizate sau găzduite;  

- manifestări desfăşurate pe plan local şi naţional : 52 
- manifestari desfăşurate pe plan internaţional :  4 

3. Calitatea proiectelor şi programelor culturale propuse;  
Proiecte culturale propuse şi realizate s-au bucurat de apreciere privind calitate şi 
profesionalismul lor concretizate prin invitarea la importante instituţii internaţionale precum 
Parlamentul European Bruxelles, Sediul ONU New York, Institutul Cultural New York, 
Centrul Cultural D’Uccle, Bruxelles/Ambasada Romaniei în Regatul Belgiei. 

4. Numărul de contracte interne şi externe, reflectat în colaborari cu alte instituţii de 
cultură, din tară şi din străinătate;  

Parteneriate privind proiectele culturale internaţionale realizate cu Parlamentul European 
Bruxelles, Belgia, Comisia Naţională a Romaniei pentru ONU pentru expoziţia de la sediul 
ONU, New York, Institutul Cultural Roman din New York. Parteneri interni în realizarea 
acestor manifestari : Fundaţia Inter-Art Aiud, Primaria/Consiliul Local Aiud, Consiliul 
Judeţean Alba 
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5. Eficienţa financiară raportată la bugetul anual al institutiei; conform situaţiei 
financiare pe anul 2014,  

Total venituri 1.120.940 lei 
Veniturile proprii : 120.451 lei (încasări cursuri de formare profesională, chiri sala, venituri 
din manifestari culturale, colaborări manifestări culturale etc) 
Venituri subvenţii : 1.000.489 lei, din care: 

- Pentru funcţionarea centrului :692.610lei 
- Pentru dezvoltare/investiţii : 307.879 lei 

Total cheltuieli : 1.120.940 LEI 
- Cheltuieli centrul cultural : 410472 lei – 36.61% 
- Cheltuieli ansamblul folcloric+festival international folclor: 402.589 lei – 35.92% 
- Investiţii : 307.879 lei – 27.47% 

 
6. Grupurile ţinta beneficiare ale actului de cultură; 

Grup ţintă : elevii claselor I-XII, cu repere specific/diferenţiate de vârstă : 
– elevii cu vârste cuprinse între 7 – 14 ani: posibilitate includerii şi supravegherii calificate 
între orele 12 – 17 (perioada de până la sosirea părinţilor de la serviciu, precum si 
sâmbăta în intervalui 9 – 17) şi antrenarea lor in proiecte culturale : cercuri de lectură, de 
teatru, de muzică, de instrumente muzicale, de pictură, de vizite documentare etc 
– elevii cu vârste cuprinse între 14 – 18 : proiecte culturale alternative, proiecte ale 
identităţii entice şi de grup : dansuri populare româneşti, maghiare, ţigăneşti; grupuri 
muzicale; proiecte de turism cultural prin implicarea lor ca ghizi ai Aiudului istoric şi cultural 
(pentru tineri de aceeaşi vârstă are viziteză localitatea) etc. 
alternative culturale / vacanţa activă : teatrul de umbre, jocuri de scenă etc. 
– tinerii cu vârste peste 18 ani: alternative ale educării şi formării continue prin programele 
de formare profesională şi prin ateliere de creaţie literară şi de arte; stagiune de 
spectacole de teatru, operă, operetă, muzică instrumental, concerte-spectacol, proiecţii 
cinematografice etc.  
- proiectul recuperării, conservarii, protejării şi transmiterii culturii tradiţionale : datini şi 
obiceiuri populare – Ansamblul Doina Aiudului, icoane tradiţionale – Cercul de icoane de 
stică şi pe lemn,  studii documentare – publicaţiile Aiudul literar, Pagini aiudene,  muzeul 
tradiţiilor autentice online – www.aiud-art.ro 
Grup ţintă : pensionarii ca persoane active în societate 

- dansuri populare si de societate 
- stagiunea spectacolelor de teatru, operă, balet,  spectacolelor – concert, filme de 

artă etc. 
- clubul de jocuri : scrabble, sah etc 

Pentru proiectele culturale naţionale şi internaţionale grupurile ţinta sunt prezentate, în 
raport, în funcţie de aria tematică. 

7. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. :  
Târgul de carte Alba Iulia, Festivalul internaţional Lucian Blaga Alba-Sebeş-Lancrăm, 
Prezentarea albumului fotografic„ Aiudul de altadata”, a filmelor „Aiudul”  si 
„Inmormantarea Farsangului/Rimetea” (filme de promovare a turismului cultural); expoziţia 
internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, Gyomaendrod, 
Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria “Vidovszky Béla”, 
Gyomaendrőd,Ungaria, in cadul unui parteneriat cu orasul infratit cu Aiudul.  
Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzand expoziţie de artă plastica a tinerilor de la 
Scoala de Arte din Gyomaendrod, concert de muzica sustinut de Orchestra de tineret , în 
colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria etc. 

8. Proiecte realizate ca partener/coproducător; 
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PROIECTE CULTURALE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 
Proiecte culturale: DIMENIUNI ALE CULTURII SCRISE DIN ROMÂNIA 
Proiectul : COLOCVII DE LITERATURĂ ŞI ARTE 
– Zilele Culturale L. Rebreanu. « Liviu Rebreanu / Intime », Editura Academiei, ediţia a 
XIV-a 
– Colocviile de literatură şi arte. Poezia contemporana. Cartea de teatru. ediţia a XXI-a 
– Coloviile culturii maghiare din Transilvania, ediţia I – Portrete literare. Expozitii. Lansari 
de carte 
- Ceasul de taină al poeziei : Eminescu, ediţia a XXVI-a 
Proiectul : COMPANIA DE TEATRU 

LECTURĂ PUBLICĂ : AUREL PANTEA, GELU BADEA, GEORGE TEI, ANCUTA 
SEPRE, LAUREAN TEODOR 

 Proiectul : ARTE VIZUALE 
- prezentarea albumului fotografic„ Aiudul de altadata”, a filmelor „Aiudul”  si 
„Inmormantarea Farsangului/Rimetea” (filme de promovare a turismului cultural); expoziţia 
internaţională „In memoriam Eva Mazzuco, Liceul “Bethlen Gábor”, Gyomaendrod, 
Ungaria;  Expoziţia Internaţională Inter-Art la galeria “Vidovszky Béla”, 
Gyomaendrőd,Ungaria, in cadul unui parteneriat cu orasul infratit cu Aiudul.  
Seara  cultural artistică Tarogato cuprinzand expoziţie de artă plastica a tinerilor de la 
Scoala de Arte din Gyomaendrod, în colaborare cu Fundaţia Hallhato Hang Ungaria 
- Tabăra Internaţională de Artă Plastică, ediţia a XIX-a 
- Tabara de Creaţie pentru Tineret Inter-Art, ediţia a IX-a 
- LiterArt, ediţia a III-a 
Proiectul : FILMUL ŞI FOTOGRAFIA. IERI ŞI ASTĂZI 
-  AiudArt.Festivalul internaţional de documentare artistice şi artă fotografică, ediţia a VIII-a 
-  Festivalul Internaţional de Umor. Artă fotografică umoristică, ediţia a IX-a 
Proiectul : DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE. FESTIVALUL TRADIŢIILOR 
-  Festivalul Internaţional de Folclor. Ansamblul Folcloric Doina Aiudului 
-  Concertul de colinde. Atelierele de arta. 
-  Serile muzicii folk la Aiud, ediţia a XI-a 

9. Publicaţii de interes naţional şi internaţional editate şi tipărite, inclusiv variantele 
online:  

-Ioan Bartis – « Ala bala », Colectia Restituiri, Aiudul literar nr.39; Antologia „Liter Art”, 
Editura Napoca Star, Cluj Napoca, Albumul „ aiudul de altadata” , Aiudul literar, nr. 40, 
volumul de poeme/promovarea tinerelor talente : Anda Comsa Chis / „In cealalta parte a 
orasului”, editura Etnous, pliantele de prezentare in cadrul Festivalului International de 
Folclor etc. 

10. Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate publicului : 100% 
11. Apariţii în presa de specialitate: 

- naţională: 70 
- internaţională: 10 

12. Realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari, strategii de 
implementare şi disiminare a proiectelor şi programelor.   

- A fost realizata o cercetare privind percepţia culturală a persoanelor private de libertate, 
materializată în volumul, editia a III-a ,2014 : Liter-art” /Penitenciarul Aiud, Editura Napoca 
Star, Cluj Napoca 
- A fost realizată o cercetare participativă privind proiectul „vacanta activă” cu titlul : 5 ore, 
5 lei, 5 programe culturale si o cercetare pentru realizarea unor ateliere de creatie pe 
durata desfasurarii Targului de Craciun. 
- Au fost realizate  şi distribuite chestionare pentru programele de formare profesională.  
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BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „LIVIU REBREANU” 

 
Instituţia cărţii la Aiud, aşezământ cultural, care poartă numele prozatorului “Liviu 

Rebreanu” se încadrează armonios în seria bibliotecilor publice de tip enciclopedic şi 
încearcă prin activitatea specifică pe care o desfăşoară să facă cinste patronului său 
spiritual. 
 În calitate de instituţie, care deţine rolul strategic în cadrul societăţii informaţionale şi 
care poartă pe umeri povara ilustrului nume, biblioteca este deschisă tuturor cetăţenilor 
municipiului Aiud şi le poate îmbogăţi universul cultural, ştiinţific prin cele 74013 exemplare 
de carte aparţinând diferitelor domenii ale cunoaşterii, precum şi prin activităţile care stau 
la baza cunoaşterii cărţii: simpozioane, expoziţii de carte, întâlniri cu scriitori şi oameni de 
cultură, lansări de carte etc. 
 Rolul pe care-l are lectura pentru viaţa oamenilor nu poate fi concurat cu nici unul 
din mijloacele de informare existente până în prezent, în formarea şi modelarea conştiinţei, 
lectura fiind regină. În cărţile de filozofie se caută idei generale, în romanele realiste 
observaţii, în cele idealiste sentimente frumoase, la poeţi toate acestea şi în plus, 
inventivitate în ritm, armonie – toate însemnând, cum şi ce să facem în viaţă  . . .!? Cartea 
deci, biblioteca se adresează vieţii.           
 Din punct de vedere administrativ dacă privim lucrurile, biblioteca este o instituţie 
publică finanţată de la bugetul local, iar fondurile de finanţare sunt nominalizate distinct în 
bugetul instituţiei tutelare respectiv Primăria Municipiului Aiud.  
 Din anul 2011 a fost finalizată amenajarea sălii destinată programului naţional 
Biblionet – lumea în biblioteca mea – aceasta fiind una dintre cele mai  importante investiţii 
într-o intervenţie de anvergură pentru facilitarea accesului public la Internet şi construirea 
unui sistem durabil de biblioteci publice moderne. Biblionet este finanţat de Fundaţia Bill & 
Melinda Gates şi se derulează pe o perioadă de 5 ani prin Fundaţia International Research 
& Exchanges Board (IREX). 
 Biblionet este un program implementat de IREX în parteneriat cu Asociaţia 
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale 
şi naţionale şi bibliotecile publice din ţară.  Prin acest program, biblioteca este dotată cu 8 
calculatoare, 1 imprimantă multifuncţională şi un videoproiector. Astfel programul Biblionet 
facilitează accesul gratuit la informaţie al cetăţenilor prin dezvoltarea unui sistem de 
biblioteci publice moderne. 
 
 Activitatea de bază a acestei instituţii este organizarea activităţii de lectură, 
informare şi documentare precum şi a altor activităţi culturale care pot determina lectura, 
cunoaşterea. 
 
 Acţiuni culturale realizate în anul 2014:  
 

- 15 ianuarie 2014: „Trecut-au anii – expozitie de semne de carte”   
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- 13 mai 2014  – Mierea – miracolul naturii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- 8-18  aprilie 2014 - Expoziţia – concurs de ouă pictate 
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- 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului – „Ai citit o carte, dă-o mai departe” 
 

 
 

- 1-2 octombrie -  „Noaptea bibliotecilor” 
 

- “Primii în topul lecturii” – premierea cititorilor fideli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Toate aceste activităţi, în afara lecturii propriu-zise, sunt destinate informării 
populaţiei şi atragerii acesteia la activitatea de lectură, la actul cultural, care de fapt 
determină lectura.  

 
 Instituţia cărţii la Aiud este puternic ancorată în activitatea pe care o desfăşoară, iar 
din punct de vedere statistic, rezultatele activităţii de lectură şi dotare cu carte pe anul 
2014 sunt următoarele: 
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Evidenţa cititorilor înscrişi în bibliotecă şi a frecvenţei în anul 2014 
 

 
Numărul cititorilor  total înscrişi în anul 2014: 

 
2872 

 
Numărul  cititorilor  activi în anul 2014 : 

 
1098 

 cititori vizaţi în 2014 705 
cititori noi înscrişi în 2014 393 

 
Numărul cititorilor activi  în anul 2014: 

 
1098 

  
după  sex 

masculin 337 

feminin 761 
 
 
 
 
după ocupaţie  

intelectuali 114 
tehnicieni, maiştri 16 
funcţionari 85 
muncitori 113 
elevi 487 
studenţi 45 
pensionari 87 
casnice 80 
şomeri 14 
alte categorii 57 

 
 
după vârstă 

până la 14 ani 273 
14 – 25 ani 281 
26 – 40 ani 242 
41 – 60 ani 229 
peste 61 ani 73 

 
după naţionalitate 

români 1002 

alte naţionalităţi 96 

 
 Evidenţa cărţilor, periodicelor împrumutate şi consultate în cursulanului 2014 

 
 
Totalul publicaţiilor împrumutate în anul 2014: 

 
49180 

  
 
 
după  conţinut 
 
 

generalităţi, filozofie, şt. sociale, religie 10273 

matematică, şt. naturale 183 

medicină, şt. aplicate, agricultură 373 
artă, sport 107 
limbă, lingvistică, literatură 29690 
istorie, geografie, biografii 666 
publicaţii pentru copii 7888 

 
după limbă 

limba română 49039 
limba maghiară 35 
alte limbi 106 

Totalul publicaţiilor împrumutate la domiciliu 36772 

Totalul publicaţiilor consultate 
              în bibliotecă 

cărţi 3652 

publicaţii seriale 8755 
altele 1 

Frecvenţa zilnică 14216 
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 Volume existente la sfârşitul anului 2014                        74013         
           Volume intrate în anul 2014                                                697       
  Volume iesite în anul  2014                                                    0    
 

Conform coeficienţilor obţinuţi la sfârşitul anului 2014, activitatea bibliotecii poate fi 
definită şi astfel: 
 
Indicele de lectură  = total volume consultate / număr cititori activi = 49180/1098  
 
Indicele de lectură  =  44,79 volume/ cititor 

 
         Indicele de frecvenţă zilnică =  număr vizite efectuate / număr zile lucrătoare =  
                                         = 14216/263 = 54,05 cititori/zi 
 
Indicele de frecvenţă zilnică a cititorilor = 54,05 cititori/zi 

 
         Alocaţia bugetară pe locuitor = suma alocată în 2014 / nr. locuitori = 4223.79 / 21550 

 
         Indicele de alocaţie bugetară pe locuitor = 0,19  lei/loc. 

 
         Indicele de dotare cu carte = total cărţi existente / număr locuitori = 74013/21550 
 
Indicele de dotare cu carte = 3,43 carte/loc. 

 
         Indicele de atragere la lectură = număr cititori activi x 100 / număr locuitori =  
                                      = 1098x100/21550 

 
         Indicele de atragere la lectură = 5,09 

 
         Indicele de frecvenţă = număr vizite efectuate / număr cititori activi = 14216/1098          

 
Indicele de frecvenţă =   12,94  

 
         Indice de circulaţie = nr.  volume consultate / nr. volume existente = 49180 / 74013 

 
         Indicele de circulaţie = 0,66 

Concluzia relevată de aceşti indici este aceea a unei activităţi serioase şi 
prestigioase. Indicele de lectură la  Biblioteca  Municipală ”Liviu Rebreanu”,  Aiud  este  de 
44.79 vol/cititor în anul 2014. Aceşti indici scot în evidenţă calitatea activităţii de lectură, 
atribut care este de altfel subliniat şi de indicele de frecvenţă zilnică de 54,05 cititori pe zi 
şi rolul acestei instituţii în comunitatea locală. 
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MUZEUL DE ISTORIE 

Expoziţii 
 
-  Expoziţii temporare: 

 
Întrucît spaţiul expoziţional al Muzeului de Istorie este temporar închis, datorită 

lucrărilor de reabilitare a clădirii, la sediul instituţiei nu au putut fi organizate expoziţii 
temporare. În schimb au fost organizate manifestări de acest gen în colaborare cu alte 
instituţii din oraş şi din ţară, după cum urmează: 

- Colaborarea  cu Şcoala Gimnazială „Axente Sever” în cadrul proiectului 
educaţional „Popoare de ieri şi de azi” 

 
Conservare – restaurare patrimoniu 
  
 Pe parcursul anului 2014, activitatea de conservare – restaurare a patrimoniului s-a 
concretizat prin optimizarea condiţiilor de transport şi păstare a pieselor din patrimoniul 
muzeului. Datorită lucrărilor de restaurare a clădirii, a fost necesar ca piesele de 
patrimoniu să fie succesiv mutate în diferite locaţii din interiorul clădirii dar şi în spaţiul nou 
destinat temporar instituţiei. Condiţiile neprielnice de microclimat (umiditate excesivă, 
mucegai, praf în exces) au necesitat o intervenţie periodică şi susţinută de îndepărtare a 
factorilor nocivi de mediu (respectiv desprăfuiri, îndepărtarea peliculei de mucegai, etc). 
Piesele cu o valoare deosebită au fost transferate în noul spaţiu de depozitare (Centrul 
Resursa) unde, cu ajutorul aparaturii specifice, a fost permanent monitorizat microclimatul. 
 
Evidenţa informatizată a pieselor de patrimoniu 
 
 Au fost verificate şi înregistrare electronic un număr de 1500 piese din cadrul 
colecţiei numismatice. 
 
Cercetări arheologice 
 
Supravegheri arheologice: 

- Colegiul Bethlen Gabor – ianuarie, februarie. 
- Cetatea Aiudului. 
- Str. Cuza Vodă – iulie 

Cercetare arheologică preventivă, situl Gâmbaş (colaborare cu Muzeul Naţional al Unirii 
Alba Iulia) : noiembrie, decembrie. 
Cercetări de arheologie contemporană (identificarea victimelor regimului comunist) în 
colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc: 
1. Cazul Gh. Paşca – Acţiune deshumare Năsăud (28-29.04.2014) 
2. Acţiunea de deshumare a lui Tahâş Flore / Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud  
(14-15 iulie 2014) 
3. Acţiunea de căutare a fraţilor Toader şi Avisalon Şuşman - Sat Tranişu, com. Poieni, 
jud. Cluj (18.08.2014) 
4. Acţiunea de căutare a lui Alexandru Macavei (sat Muşca, com. Lupşa, jud. Alba) / 15-17 
septembrie 2014. 
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Reflectare în mass-media a acţiunilor de căutare a victimelor regimului comunist:  

 
 

1. Cazul Gh. Paşca – Acţiune deshumare Năsăud (28-29.04.2014) 
 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-
rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-666756.html 
 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/04/25/comunicat-de-presa-muzeul-national-de-istorie-a-
transilvaniei-din-cluj-napoca-11-55-29 
 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/actiunea-cautare-deshumare-lui-gheorghe-
pasca-gavrila-rus-ucisi-sec 
 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/victime-ale-securita-ii-deshumate 
 
http://www.ziarulfaclia.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-doua-victime-ale-securitatii-la-
nasaud/ 
 
http://www.magazinistoric.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-
rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-3866/ 
 
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/ramasitele-a-doi-partizani-anticomunisti-ucisi-de-securitate-
deshumate-de-o-echipa-coordonata-de-la-cluj--125970.html 
 
http://www.diacaf.com/actualitate/doua-victime-ale-securitatii-comuniste-vor-fi-deshumate-
din_6572906.html 
 
http://www.napocanews.ro/2014/04/incepe-actiunea-de-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-
gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-
1956.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+napocanews
%2FhIWc+%28NapocaNews%29 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/arheologii-mnit-fac-investigatii-pentru-identificarea-
ramasitelor-doua-victime-ale-securitatii/ 
 
http://www.rasunetul.ro/la-cimitirul-nasaud-deshumarea-osemintelor-victimelor-securitatii-
gheorghe-pasca-si-gavrila-rus 
 
http://gazetadebistrita.ro/stiri-cluj-social/actiune-de-cautare-si-deshumare-si-deshumare-lui-
gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956/ 
 
http://stiri.discard.ro/stiri/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-
ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956 
 
http://www.emaramures.ro/Stiri/97209/CRIMELE-COMUNISMULUI-Actiune-de-identificare-si-
deshumare-a-maramureseanului-Gheorghe-Pasca-si-a-bistriteanului-Gavrila-Rus-ucisi-de-
Securitate-in-1956- 
 
http://www.radiocluj.ro/ro/detalii/stire/deshumarea-a-doi-luptatori-anticomunisti-reportaj.html 
 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/mormintele-a-doi-luptatori-anticomunisti-cautate-de-arheologi-
povestea-barbatului-care-a-trait-10-ani-in-munti.html 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 80 din 139 

 
http://www.voceatransilvaniei.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-maramureseanului-gheorghe-
pasca-ucis-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956/ 
 
http://www.voceatransilvaniei.ro/doua-victime-ale-securitatii-impuscate-1956-vor-fi-dezhumate-la-
nasaud-de-o-echipa-asistata-de-parchetul-militar-cluj/ 
 
http://www.ziaruldegarda.ro/partizanii-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-
comunista-in-1956-vor-fi-deshumati/ 
 
Ioan Chertiţie, Cadavrele uitării, în Informaţia Zilei de Maramureş (Nr. 3819 din 
28.04.2014)  
 
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatoriide-securisti-reiau-sapaturile-cauta-cei-parchetul-
militar-cluj-doua-victime-alecomunistilor-bistrita-nasaud-
1_535d118e0d133766a8233789/index.html# 
 
http://revista.renasterea-cluj.ro/articolul.php?id=194 
 
http://www.gazetademaramures.ro/eroul-pasca-se-intoarce-acasa-dupa-o-jumatate-de-veac-14846 
 
http://www.buciumul.ro/2014/03/26/eroul-pasca-se-intoarce-acasa-dupa-o-jumatate-de-veac/ 
 
http://www.opiniatimisoarei.ro/locuitorii-unui-sat-din-romania-socati-de-o-descoperire-
arheologica/29/04/2014/ 
 
http://www.diacaf.com/actualitate/osemintele-disidentilor-anticomunisti-din-nasaud-au-fost-
deshumate_6622359.html 
 
http://www.timponline.ro/investigatii-arheologice-la-nasaud-se-cauta-osemintele-unor-barbati-ucisi-
de-securitate-in-1956/ 
 
http://bistrita.citynews.ro/eveniment/bn-osemintele-doi-luptatori-anticomunisti-ucisi-de-securitate-
vor-fi-cautate-de-arheologi 
 
http://www.stireadebistrita.ro/luptatorii-anticomunisti-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-vor-fi-
identificati-si-deshumati-saptamana-viitoare-la-nasaud/#.U2AXiFcWX_w 
 
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=12087 
 
http://news.portal-start.com/post/actiunea-de-cautare-/ 
 
http://www.i-24.ro/stiri-din-bistrita-nasaud/vanatoriide-securisti-reiau-sapaturile-cauta-cu-cei-de-la-
parchetul-militar-din-cluj-doua-victime-alecomunistilor-din-bistrita-nasaud.html 
 
http://i-ziare.ro/ziarul-gazeta-de-cluj/cluj/arheologii-mnit-fac-investigatii-pentru-identificarea-
ramasitelor-a-doua-victime-ale-securitatii-795624 
 
http://www.bistriteanul.ro/Ac%C5%A3iune_de_c%C4%83utare_%C5%9Fi_deshumare_a_lui_Ghe
orghe_Pa%C5%9Fca_%C5%9Fi_Gavril%C4%83_Rus_uci%C5%9Fi_de_securitatea_comunist%
C4%83_la_5_februarie_1956-1398426087178.html 
 
http://www.stiridecluj.ro/social/deshumarea-luptatorilor-ucisi-de-securitate-in-1956-gheorghe-
pasca-si-gavrila-rus 
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http://www.monitorulcj.ro/actualitate/35886-doi-barbati-omorati-de-securitate-vor-fi-deshumati-de-
arheologii-din-cluj#sthash.DdyzYJtE.dpbs 
 
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-
gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956/ 
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http://www.clujulliber.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-
ucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956/ 
 
http://www.cotidiantr.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-doua-victime-ale-securitatii-
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http://www.ziaruldegarda.ro/partizanii-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-de-securitatea-
comunista-in-1956-vor-fi-deshumati/ 
 
http://presadambovita.antenadambovita.ro/doi-barbati-omorati-de-securitate-vor-fi-deshumati-de-
arheologii-din-cluj/ 
 
http://cultural.bzi.ro/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-
de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956-13585 
 
http://cultural.bzi.ro/doua-victime-ale-securitatii-in-anii-50-au-fost-deshumate-dupa-58-de-ani-la-
nasaud-13707 
 
http://www.ziarulnatiunea.ro/2014/04/29/investigatii-arheologice-in-nasaud/ 
 
http://ziarulrevolutionarul.ro/articole/editorial/759-aciunea-de-cutare-i-deshumare-a-lui-gheorghe-
paca-i-gavril-rus-ucii-de-securitatea-comunist 
 
http://www.timponline.ro/investigatii-arheologice-la-nasaud-se-cauta-osemintele-unor-barbati-ucisi-
de-securitate-in-1956/ 
 
http://www.buletindecarei.ro/2014/04/cautarea-si-deshumarea-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-
rusucisi-de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956.html 
 
http://www.mycluj.ro/60614_vanatorii-de-securisti-reiau-sapaturile-cauta-cu-cei-de-la-parchetul-
militar-din-cluj-doua-victime-ale-comunistilor-din 
 
http://www.mycluj.ro/60545_doi-barbati-omorati-de-securitate-vor-fi-deshumati-de-arheologii-din-
cluj-afla-povestea-lor 
 
http://www.mesagerul.ro/2014/04/26/luptatorii-anticomuni-ti-gheorghe-pa-ca-i-gavrila-rus-vor-fi-
identifica-i-i-deshuma-i-sap 
 
http://www.mesagerul.ro/2014/04/28/osemintele-celor-doua-victime-ale-securitatii-gheorghe-pasca-
si-gavrila-rus-dezgropate-co 
 
http://vasilegogea.wordpress.com/2014/04/29/recuperare-a-memoriei-din-cimitirul-nasaudean-
comoara/ 
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http://index-stiri.ro/140425/arheologii-mnit-fac-investigatii-pentru-identificarea-ramasitelor-a-doua-
victime-ale-securitatii-795624 
 
http://www.ziarelive.ro/despre/crimelor-comunismului.html 
 
http://www.stiripescurt.ro/fragmente-osoase-care-ar-fi-apartinut-unor-luptatori-anticomunisti-
impuscati-de-securitate-in-1956-deshumate-la-nasaud/1292776.html 
 
http://www.ziarmm.ro/iiccmer-ii-cauta-osemintele-maramureseanului-gheorghe-pasca-ucis-de-
comunisti/ 
 
http://bok.ro/cultural/actiunea-de-cautare-si-deshumare-a-lui-gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-ucisi-
de-securitatea-comunista-la-5-februarie-1956 
 
http://bistrita.citynews.ro/eveniment/osemintele-doi-luptatori-ucisi-de-securitate-gasite-la-nasaud-
foto-1263956 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sNzOPyvfYpk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7TNxJxRl3p4&feature=share 
 
https://ro.stiri.yahoo.com/o-nou%C4%83-teorie-osemintele-deshumate-%C3%AEn-cimitirul-din-
032304833.html 
 
http://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/fragmente-osoase-care-ar-fi-apartinut-unor-luptatori-
anticomunisti-impuscati-de-securitate-in-1956-deshumate-la-nasaud-12549506 
 
http://www.realitatea.net/descoperirea-care-i-a-ocat-pe-locuitorii-unui-sat-din-
romania_1429800.html#ixzz30Hz0hZfu 
 
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-bistrita-nasaud/luptatorii-anticomunisti-
gheorghe-pasca-si-gavrila-rus-vor-fi-identificati-si-deshumati-saptamana-viitoare-la-nasaud.html 
 
http://www.bistriteanul.ro/foto-deshumare-la-nasaud-pentru-cautarea-a-doua-victime-ale-securitatii-
comuniste-1398691381312.html 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Victime+Securitate+comunism+deshumare+cimitir
+Nasaud 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Osemintele+disidentilor+anticomunisti+din+Nasau
d+au+fost+deshuma 
 
http://www.romaniatv.net/doi-opozanti-ai-regimului-comunist-ucisi-de-securitate-deshumati-la-
nasaud_141930.html 
 
http://www.curentul.ro/2014new/actualitate/232-r%C4%83m%C4%83%C8%99i%C8%9Bele-
p%C4%83m%C3%A2nte%C8%99ti-ale-lupt%C4%83torilor-anticomuni%C8%99ti-pa%C8%99ca-
%C8%99i-rus,-uci%C8%99i-de-securitate,-au-fost-descoperite-la-n%C4%83s%C4%83ud 
 
http://cluj.tvr.ro/victime-ale-securitatii-in-anii-50-dezhumate-la-nasaud_8057.html 
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http://stiri.tvr.ro/ororile-comunismului-doi-barbati-au-fost-deshumati-dintr-o-groapa-comuna-dupa-
50-de-ani_43826.html 
 
http://www.wowbiz.ro/fragmente-osoase-vechi-din-1956-au-fost-deshumate-la-nasaud--uite-cui-
apartineau_101738.html 
 
http://www.orange.ro/stiri/divertisment/fragmente-osoase-care-ar-fi-apartinut-unor-luptatori-
anticomunisti-deshumate-la-nasaud-653267 
 
http://www.radiocluj.ro/ro/detalii/stire/deshumarea-a-doi-luptatori-anticomunisti-reportaj.html 
 
http://www.bzc.ro/doua-victime-ale-securitatii-in-anii-50-au-fost-deshumate-dupa-58-de-ani-la-
nasaud-foto-16431 
 
http://a1.ro/news/inedit/dupa-sase-decenii-au-fost-gasite-osemintele-a-unor-luptatori-impotriva-
regismului-comunist-id334079.html 
 
http://observator.tv/social/osemintele-a-doi-dintre-cei-mai-cunoscuti-luptatori-impotriva-regimului-
lui-ceusescu-au-fost-descoperite-dupa-sase-decenii-124788.html 
 
http://www.napocanews.ro/2014/04/fragmente-osoase-care-ar-fi-apartinut-unor-luptatori-
anticomunisti-din-echipa-lui-pasca-impuscati-de-securitate-in-1956-deshumate-la-
nasaud.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+napocanew
s%2FhIWc+%28NapocaNews%29 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/O+noua+teorie+Osemintele+deshumate+in+cimitir
ul+din+Nasaud+nu+ar 
 
http://gazetadebistrita.ro/stiri-cluj-cultura/impuscati-de-securisti-cautati-de-arheologi-dreptate-
postuma-pentru-doua-victime-ale-comunismului/ 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Stiri/Pasi+marunti+spre+adevarul+istoric 
 
http://www.diacaf.com/actualitate/o-noua-teorie-osemintele-deshumate-in-cimitirul-din-
nasaud_6654036.html 
 
http://activenews.ro/autoritatile-vor-sa-identifice-osemintele-doi-luptatori-anticomunisti-gheorghe-
pasca-si-gavrila-rus-ucisi-februarie-1956_1833916.html 
 
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/victime-ale-securitatii-deshumate/ 
 
http://adevarul.ro/locale/bistrita/foto-ramasitele-unui-simbol-luptei-anticomuniste-transilvania-intorc-
acasa-1_535e7df70d133766a82c1efc/index.html 
 
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/mormantul-eroilor-pasca-si-rus--cautat-de-vanatorii-de-
securisti-333734 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/impuscati-de-securisti-cautati-de-arheologi-dreptate-
postuma-pentru-doua-victime-ale-comunismului/ 
 
http://www.gazetademaramures.ro/o-crima-ascunsa-sase-decenii-deshumarea-eroului-pasca-
15015 
 
http://www.napocanews.ro/2014/05/o-crima-ascunsa-sase-decenii-deshumarea-eroului-pasca.html 
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http://www.tvrplus.ro//editie-universul-credintei-216698 (min. 16,15 – 20,16) 
 
http://www.bistriteanul.ro/te-trec-fiorii-vezi-povestea-lui-pasca-martirul-cea-luptat-10-ani-cu-
securitatea-din-dragoste-de-romania-1400051862194.html 

 
 

2. Acţiunea de deshumare a lui Tahâş Flore / Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud 
(14-15 iulie 2014) 

 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-
autoritatile-comuniste-25-?utm_term=nl-link&utm_source=Newsletter-108272-
20140710&utm_content=46807860%40gmail.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=Efec
tele+consumului+de+droguri+%C3%AEn+preistorie%3A+dezvoltarea+limbajului%2C+a++%0Acon
%C5%9Ftiin%C5%A3ei+de+sine+%C5%9Fi+a+religiei 
 
http://www.curentul.ro/2014new/politic/2479-c%C4%83utarea-%C5%9Fi-deshumarea-lui-flore-
tah%C3%A2%C5%9F-ucis-de-autorit%C4%83%C5%A3ile-comuniste-la-25-iunie-1950 
 
http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?articleID=30508 
 
http://www.gandul.info/stiri/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-comunisti-au-fost-deshumate-de-
arheologi-in-sangeorz-bai-12935000 
 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/vanatorii-de-securisti-cauta-osemintele-eroului-
din-sangeorz-bai-342872 
 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/familia-vrea-sa-faca-lumina-dupa-64-de-ani-ramasitele-unui-
tanar-impuscat-in-cap-de-comunisti-dezgropate-in-bistrita.html 
 
http://www.rasunetul.ro/flore-tahas-din-sangeorz-bai-deshumat-dupa-60-de-ani 
 
http://adevarul.ro/locale/bistrita/un-dezertor-executat-comunisti-anii-50-deshumat-sangeorz-bai-
1_53bee8760d133766a84f47af/index.html 
 
http://adevarul.ro/locale/bistrita/foto-dreptate-dezertor-impuscat-securitatea-comunista-fugit-
armata-1_53c412b40d133766a86bbe6e/index.html#photo-head 
 
http://stiri.tvr.ro/deshumat-dupa-64-de-ani--povestea-unei-victime-a-militiei-comuniste_47458.html 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-
Napoca/Stiri/Deshumarea+unei+victime+a+Securitatii 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Stiri/In+cautarea+victimelor+Securitatii 
 
http://www.digi24.ro/Emisiuni/Regional/Digi24+Cluj-
Napoca/Vocile+Clujului/Cum+a+fost+ucis+Flore+Tahas 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-
Napoca/Stiri/Osemintele+lui+Flore+Tahas+ridicate+de+autoritati 
 
http://www.timponline.ro/cadavrul-unui-barbat-din-singeorz-bai-ucis-de-comunisti-va-fi-deshumat-
de-arheologi-si-istorici/ 
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http://www.realitatea.net/bn--institutul-de-investigare-a-crimelor-comunismului-face-o-noua-
cercetare-arheologica-in-judet_1480739.html 
 
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/disident-anticomunist-deshumat-dupa-64-de-ani-de-la-
moartea-sa--128525.html 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/arheologii-mnit-vor-deshuma-ramasitele-unui-dezertor-
anticomunist/ 
 
http://www.magazinistoric.ro/cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-comuniste-
la-25-iunie-1950-4574/ 
 
http://bistritanasaud.transilvania-tv.ro/sangeorz-bai-cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-
de-comunisti-la-data-de-25-iunie1950/ 
 
http://www.promptmedia.ro/2014/07/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-lui-flore-tahas-ucis-de-
comunisti-in-1950/ 
 
http://citynews.ro/eveniment/bn-institutul-de-investigare-crimelor-comunismului-face-o-noua-
cercetare-arheologica-judet 
 
http://bistrita.citynews.ro/eveniment/bn-institutul-de-investigare-crimelor-comunismului-face-o-
noua-cercetare-arheologica-judet 
 
http://ancheteonline.ro/2014/07/iiccmer-o-noua-actiune-de-deshumare-a-unui-partizan-din-
sangeorz-bsi-ucis-de-securitate/ 
 
http://www.napocanews.ro/2014/07/deshumarea-partizanului-anticomunist-tahas-
flore.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+napocanews
%2FhIWc+%28NapocaNews%29 
 
http://www.voceatransilvaniei.ro/cadavrul-unui-sangeorzan-va-fi-deshumat-istoricii-vor-sa-faca-
lumina-cazul-unui-barbat-impuscat-de-comunisti/ 
 
http://www.bistriteanul.ro/flore-tahas-ucis-de-comunisti-in-iunie-1950-va-fi-deshumat-saptamana-
viitoare-la-sangeorzbai-1405053658549.html 
 
http://www.bistriteanul.ro/video--foto-ramasitele-pamantesti-ale-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-
comuniste-in-1950-au-fost-gasite-de-arheologi-1405410457358.html 
 
http://activenews.ro/un-dezertor-executat-de-catre-comunisti-anii-50-deshumat-la-sangeorz-
bai_1847795.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-dezertor-executat-de-
catre-comunisti-anii-50-deshumat-la-sangeorz-bai 
 
http://www.cotidiantr.ro/cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-comuniste-
74254.php#.U7-54LEvjVo 
 
http://www.promptmedia.ro/2014/07/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-lui-flore-tahas-ucis-de-
comunisti-in-1950/ 
 
http://www.frontpress.ro/2014/07/deshumarea-partizanului-anticomunist-tahas-flore.html 
 
http://rnews.ro/iiccmer-organizeaza-o-actiune-de-investigatii-arheologice-in-orasul-sangeorz-
bai_137457.html 
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http://clujazi.ro/iiccmer-cauta-trupul-unui-taran-ucis-de-autoritatile-comuniste-in-anul-1950/ 
 
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/38248-pe-urmele-lui-flore-tahas-fost-membru-al-rezistentei-
anticomuniste-impuscat-in-cap#sthash.C3xSfX0D.dpbs 
 
http://www.mesagerul.ro/2014/07/12/marius-oprea-i-echipa-sa-de-arheologi-ajunge-luni-la-sg-bai-
pentru-identifica-si-deshuma- 
 
http://www.mesagerul.ro/2014/07/15/institutul-de-investigare-crimelor-comunismului-face-dreptate-
pentru-un-dezertor-impuscat 
 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/un-dezertor-executat-de-catre-comunisti-in-anii-50-deshumat-la-
sangeorz-bai/102561 
 
http://www.ziarulfaclia.ro/iiccmer-actiune-de-cautare-si-deshumare-a-unei-victime-a-autoritatilor-
comuniste-la-singeorz-bai/ 
 
http://vranceamedia.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-lui-flore-tahas-ucis-de-comunisti-1950/ 
 
http://www.observatorbn.ro/articol.php?categorie=2&articol=7570 
 
http://www.bzi.ro/o-noua-victima-a-comunistilor-gasita-de-iiccmer-foto-444708 
 
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=12703 
 
http://cluj.comisarul.ro/diverse/pe-urmele-lui-flore-tahas-fost-membru-al-rezistent_127397.html 
 
http://www.actualitati.net/local-cluj/iiccmer-iune-utare-deshumare-victime-autorit-ilor-comuniste-
singeorz-1766163 
 
http://oradecluj.oradestiri.ro/vanatorii-de-securisti-deschid-un-nou-front-la-
sangeorz/#.U8DeXrEvjVo 
 
http://eclujeanul.ro/2014/07/14/iiccmer-l-a-deshumat-pe-disidentul-comunist-flore-tahas/ 
 
https://ro.stiri.yahoo.com/iiccmer-caut%C4%83-r%C4%83m%C4%83%C5%9Fi%C5%A3ele-unui-
dezertor-executat-de-comuni%C5%9Fti-%C3%AEn-1950-092856081.html 
 
http://blogosfera.piatza.net/historia/cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-
comuniste-la-25-iunie-1950/ 
 
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-
comuniste-la-25-iunie-1950/ 
 
http://turdainfo.ro/index.php/Judetean/Cluj-Napoca/cautarea-si-deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-
autoritatile-comuniste-la-25-iunie-1950.html 
 
http://www.turdalive.ro/2014/07/10/primenit-la-groapa-de-propria-mama/ 
 
http://www.radiocluj.ro/ro/detalii/stire/investigatii-arheologice-pentru-deshumarea-unui-luptator-
anticomunist.html 
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http://news.radiointact.ro/un-dezertor-executat-de-catre-comunisti-in-anii-50-deshumat-la-
sangeorz-bai-2_281039.html 
 
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-bistrita-nasaud/marius-oprea-si-echipa-
sa-de-arheologi-ajunge-luni-la-sg-bai-pentru-a-identifica-si-deshuma-osemintelor-ce-apartin-lui-
flore-tahas-ucis-prin-impuscare-la-25-iunie-1950.html 
 
http://www.mytex.ro/fapt-divers/istorie-cautarea-si-deshumarea-unui-tanar-ucis-de-
comunisti_399310.php 
 
http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/iiccmer-actiune-de-cautare-si-deshumare-a-unei-
victime-a-autoritatilor-comuniste-la-singeorz-bai-2966377.html 
 
http://www.stiri-presa-online.ro/actiune-de-cautare-si-deshumare-a-lui-flore-tahas-ucis-de-
comunisti-in-1950/ 
 
http://www.agoramedia.ro/index.php/actualitate/item/2020-dreptul-la-memorie-cautarea-si-
deshumarea-lui-flore-tahas-ucis-de-autoritatile-comuniste-la-25-iunie-1950 
 
http://www.ziarelive.ro/stiri/cadavrul-sangeorzanului-flore-tahas-deshumat-istoricii-vor-lumina-in-
cazul-barbatului-impuscat-de-comunisti.html 
 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/un-dezertor-executat-de-catre-comunisti-in-anii-50-deshumat-la-
sangeorz-bai/102561 
 
http://ziarulrevolutionarul.ro/articole/editorial/857-cutarea-i-deshumarea-lui-flore-taha-ucis-de-
autoritile-comuniste-la-25-iunie-1950 
 
http://i-ziare.ro/ziarul-mesagerul-de-bistrita-nasaud/bistrita-nasaud/institutul-de-investigare-a-
crimelor-comunismului-face-dreptate-pentru-un-dezertor-impuscat-de-secur-1170694 
 
http://www.stiri-presa-online.ro/disident-anticomunist-deshumat-dupa-64-de-ani-de-la-moartea-sa/ 
 
http://www.revistapresei.eu/stire/vanatorii-de-securisti-cauta-osemintele-eroului-din-sangeorz-
bai.html 
 
http://www.diacaf.com/actualitate/deshumat-dupa-64-de-ani-povestea-unei-victime-
a_10507383.html 
 
http://stirile.rol.ro/l-au-deshumat-dupa-64-de-ani-de-la-moarte-928761.html 
 
http://www.stirihot.ro/video-in-cautarea-victimelor-securitatii/409363 
 
http://www.stirihot.ro/video-osemintele-lui-flore-tahas-ridicate-de-autoritati/410088 
 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/ramasitele-unui-tanar-impuscat-de-comunisti-au-fost-deshumate-
de-arheologi-in-sangeorz-bai/111834 
 
http://critix.ro/pe-urmele-lui-flore-tahas-fost-membru-al-rezistentei-anticomuniste-impuscat-in-cap/ 
 
http://www.libnet.ro/cautare-stiri-stire/vanatorii-securisti-cauta-osemintele-eroului-din-sangeorz-bai-
cursul-anului-1949-flore-tahas-primit-ordin-recrutare-sau-incorporare-armata-pentru-indeplinirea-
stagiului-militar-insa-s-a-prezentat-bistrita-unde-fost-convocat-incepu-2423166.html 
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http://www.remembertoday.ro/articole-stiri/sursa/actualitate/Familia-a-nceput-s-sape-lng-acest-lan-
de-porumb-Povestea-este-cutremurtoare-Ce-au-gsit-stire803026.html 
 
http://www.observatorcultural.ro/Moartea-lui-Flore-baiatului-Floarei*articleID_30546-
articles_details.html 
 
http://www.tvrplus.ro//editie-universul-credintei-242968 (min. 18,40 – 38,35) 
 

 
 

3. Acţiunea de căutare a fraţilor Toader și Avisalon Şuşman - 
sat Tranişu, com. Poieni, jud. Cluj (18.08.2014) 

 
 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/IICCMER+sapaturi+doua+victime+Securitate+Tran
isu+Cluj+ 
 
http://www1.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Cluj-Napoca/Stiri/Cautari+ale+victimelor+Securitatii 
 
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Victimele+Securitatii+Istoricii+cauta+trupurile+a+d
oi+frati+ucis 
 
http://stiri.tvr.ro/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-
securitate_48910.html 
 
http://www.realitatea.net/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fra-ilor-susman-uci-i-
de-securitate_1503552.html 
 
http://www.mediafax.ro/social/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de-securitate-13090465 
 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/08/14/comunicat-de-presa-iiccmer-12-28-17 
 
http://www.agerpres.ro/social/2014/08/18/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-
fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-07-44-32 
 
http://hotnews.re/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-susman-ucisi-de-
securitate/ 
 
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/vanatorii-securisti-nou-teren-cauta-ramasitele-eroilor-
anticomunisti-apuseni-toader-avisalon-Susman-1_53ec67680d133766a8452d28/index.html 
 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/iiccmer--arheologii-au-inceput-cautarea-
ramasitelor-fratilor-susman--omorati-de-securitate---346342 
 
http://www.romanialibera.ro/actualitate/fapt-divers/vanatorii-de-securisti-reiau-cautarea-fratilor-
susman-346392 
 
http://www.evz.ro/ramasitele-pamantesti-ale-doi-frati-ucisi-de-securitate-recuperate-intr-un-sat-din-
cluj.html 
 
http://www.curentul.info/actualitate/3928-cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-
susman-ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958 
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http://www.cotidianul.ro/cautari-reluate-in-cazul-a-doua-victime-ale-securitatii-245224/ 
 
http://ziuadecj.realitatea.net/eveniment/trupurile-membrilor-unui-grup-de-rezistenta-anticomunista-
cautate-dupa-56-de-ani-de-la-moartea-lor-galerie-foto--129595.html 
 
http://gandul.re/iiccmer-arheologii-au-inceput-cautarea-ramasitelor-fratilor-susman-omorati-de-
securitate/ 
 
http://www.europafm.ro/stiri/interne/ramasitele-a-inca-doua-victime-ale-securitatiii-cautate-de-
institutul-de-investigare-a-crimelor-comunismului~n77287/ 
 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-deshumarea-fratilor-toader-
avisalon-susman-ucisi-securitat 
 
http://www.observatorcultural.ro/index.html/articles|details?articleID=30650 
 
http://epochtimes-romania.com/news/iiccmer-face-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-susman-
ucisi-de-securitate---222006 
 
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2014/08/14/iiccmer-face-investigatii-arheologice-
pentru-gasirea-si-deshumarea-fratilor-susman-luptatorii-anticomunisti-din-rachitele/ 
 
http://ancheteonline.ro/2014/08/noi-cercetari-arheologice-pentru-descoperirea-cadavrelor-fratilor-
susman-impuscati-de-securitate/ 
 
http://ziarulfaclia.ro/actiune-iiccmer-de-cautare-si-deshumare-a-fratilor-toader-si-avisalon-susman/ 
 
http://www.financiarul.ro/2014/08/14/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-
toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate/ 
 
http://www.napocanews.ro/2014/08/iiccmer-cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-
susman-ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958.html 
 
http://www.bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=12930 
 
http://www.ziaruldeiasi.ro//stiri/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de-securitate--72192.html 
 
http://www.voceatransilvaniei.ro/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-clujenilor-
toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate/ 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-social/institutul-anticomunist-face-investigatii-arheologice-satul-
tranisu/ 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-administratie/doi-anticomunisti-incendiati-de-securitate/ 
 
http://www.monitorulcj.ro/social/39126-se-reiau-actiunile-de-cautare-si-deshumare-a-fratilor-toader-
si-avisalon-susman#sthash.pzQUFCcm.dpbs 
 
http://rnews.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-in-2-
februarie-1958_138713.html 
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http://www.magazinistoric.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-
securitate-in-2-februarie-1958-
4697/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cautarea-si-deshumarea-fratilor-
toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958 
 
http://citynews.ro/eveniment/vanatorii-de-comunisti-reiau-cautarea-fratilor-toader-si-avisalon-
susman-ucisi-se 
 
http://www.gherlainfo.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-
securitate-in-1958-investigatii-la-tranisu/ 
 
http://observatordeconstanta.ro/270111/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-
toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-270111.html 
 
http://activenews.ro/iiccmer-reia-cautarile-pentru-descoperirea-ramasitelor-fratilor-susman-ucisi-
lupta-anticomunista_1854719.html 
 
http://www.actualmm.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-
securitate-in-2-februarie-1958/ 
 
http://www.frontpress.ro/2014/08/iiccmer-continua-cautarea-fratilor-susman-partizani-anticomunisti-
ucisi-de-securitate.html 
 
http://www.stiridecluj.ro/social/arheologii-incearca-sa-descopere-cadavrele-a-doi-eroi-clujeni-care-
au-luptat-impotriva-comunismului-care-e-povestea-lor-
foto#Comenteaz%C4%83%20aceast%C4%83%20%C5%9Ftire 
 
http://actualdecluj.ro/luptatori-anticomunisti-ucisi-de-securitate-langa-huedin-in-tulburii-ani-50-
figureaza-ca-disparuti-cercetatorii-incearca-sa-le-descopere-cadavrele/ 
 
http://www.cotidiantr.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman--ucisi-de-
securitate-74711.php#.U-yxAGMZlfc 
 
http://cluj.comisarul.ro/diverse/vanatorii-de-securisti-din-nou-pe-teren-cauta-rama_169044.html 
 
http://cultural.bzi.ro/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-
in-2-februarie-1958-18143 
 
http://www.turdalive.ro/2014/08/14/autoritatile-reiau-cautarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate/ 
 
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/trupurile-membrilor-unui-grup-de-rezistenta-anticomunista-
cautate-dupa-56-de-ani-de-la-moartea-lor-galerie-foto/171499 
 
http://www.antidotul.ro/284988/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-susman-
ucisi-de-securitate.html 
 
http://www.diacaf.com/actualitate/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-toader-
si-avisalon_12044513.html 
 
http://www.9am.ro/stiri/Social/261805/ramasitele-lui-toader-si-avisalon-susman-vor-fi-
recuperate.html?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=9AM-RSS 
 
https://ro.stiri.yahoo.com/iiccmer-face-cercet%C4%83ri-pentru-deshumarea-fra%C5%A3ilor-
%C5%9Fu%C5%9Fman-uci%C5%9Fi-162709068.html 
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http://www.tele7abc.tv/?p=8239 
 
http://www.ztv.ro/articole/stiri-din-tara/618982-iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-
frailor-toader-i-avisalon-uman-ucii-de-securitate.html?q=/articole/stiri-din-tara/618982-iiccmer-
organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-frailor-toader-i-avisalon-uman-ucii-de-securitate.html& 
 
http://infomm.ro/ro/detalii/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de 
 
http://www.buletindecarei.ro/2014/08/iiccmer-cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-
susman.html 
 
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/ucisi-de-securitate-banditii-au-ars-de-vii_14400 
 
http://www.amosnews.ro/investigatii-arheologice-pentru-cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de 
 
http://stiri.today/vanatorii-de-securisti-din-nou-pe-teren-cauta-ramasitele-eroilor-anticomunisti-din-
apuseni-toader-si-avisalon-susman/ 
 
http://www.mycluj.ro/64376_vanatorii-de-securisti-din-nou-pe-teren-cauta-ramasitele-eroilor-
anticomunisti-din-apuseni-toader-si-avisalon-susman 
 
http://www.mycluj.ro/64389_se-reiau-actiunile-de-cautare-si-deshumare-a-fratilor-toader-si-
avisalon-susman-galerie-foto 
 
http://www.clujulcultural.ro/mormintele-anticomunistilor-din-grupul-susman-cautate-de-arheologii-
clujeni/ 
 
http://www.telegrafonline.ro/1408050000/articol/276397/se_reiau_investigatiile_arheologice_in_do
sarul_celor_doua_victime_ale_securita539ii_din_821758.html 
 
http://infoportal.rtv.net/articol~din-actualitate~info-4350415~se-reiau-investigatiile-arheologice-in-
dosarul-celor-doua-victime-ale.html 
http://blogosfera.piatza.net/historia/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-
ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958/ 
 
http://www.ultima-ora.ro/2014/08/15/iiccmer-continua-cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958/ 
 
http://www.punctulpestiri.ro/cultura/cautarea-si-deshumarea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-
ucisi-de-securitate-in-2-februarie-1958/ 
 
http://stiri.portal3d.ro/social/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-pamantesti-ale-lui-toader-si-
avisalon-susman-ucisi-de-securitate-28404.html 
 
http://oradecluj.oradestiri.ro/vanatorii-de-securisti-reiau-cautarile-fratilor-susman-executati-la-
poieni-cluj/#.U-8GDmMZlfc 
 
http://ziarulrevolutionarul.ro/articole/editorial/895-cutarea-i-deshumarea-frailor-toader-i-avisalon-
uman-ucii-de-securitate-in-2-februarie-1958 
 
http://www.clujtoday.ro/2014/08/16/vntoriidesecuri537tiicautpefra539ii536u537man.html 
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http://www.buciumul.ro/2014/08/16/iiccmer-continua-cautarea-fratilor-susman-partizani-
anticomunisti-ucisi-de-securitate/ 
 
http://www.romania-actualitati.ro/arheologii_cauta_in_cluj_mormintele_victimelor_securitatii-65562 
 
http://cluj.romaniaregional.ro/2014/08/18/ramasitele-unor-luptatori-anticomunisti-cautate-in-judetul-
cluj/ 
 
http://portal.radioiasi.ro/investigatii-arheologice-pentru-descoperirea-ramasitelor-pamantesti-ale-
unor-luptatori-din-rezistenta-anticomunista-a468611.html 
 
http://radioresita.ro/arheologii-cauta-in-cluj-mormintele-victimelor-securitatii/ 
 
http://www.napocanews.ro/2014/08/arheologii-condusi-de-marius-oprea-au-oprit-cautarea-fratilor-
susman-ucisi-de-securitate-in-
1958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+napocanews
%2FhIWc+%28NapocaNews%29 
 
http://www.ziardecluj.ro/sapaturile-pentru-gasirea-fratilor-toader-si-avisalon-susman-din-nou-impas 
 
http://gazetadebistrita.ro/stiri-cluj-administratie/doi-anticomunisti-incendiati-de-securitate/ 
 
http://observatordeconstanta.ro/270540/iiccmer-organizeaza-cercetari-pentru-deshumarea-fratilor-
toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-2-270540.html 
 
http://eclujeanul.ro/2014/08/17/cautarea-si-deshumarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate-in-2-
februarie-1958/ 
 
http://bistrita-nasaud.comisarul.ro/diverse/doi-anticomunisti-incendia%C5%A3i-de-
securitate_172207.html 
 
https://ro.stiri.yahoo.com/victimele-securit%C4%83%C8%9Bii-istoricii-caut%C4%83-trupurile-doi-
fra%C8%9Bi-uci%C8%99i-195935225.html 
 
http://www.starpress.ro/stiri/actualitate-economie-19/actiune-de-recuperare-a-ramasitelor-
pamantesti-ale-lui-toader-si-avisalon-susman-ucisi-de-securitate-70670.html/ 
 
http://www.allbiz.ro/iiccmer-arheologii-au-inceput-cautarea-rama%C8%99i%C8%9Belor-
fra%C8%9Bilor-%C8%99u%C8%99man-omora%C8%9Bi-de-securitate-459739.html 
 
http://www.napocafm.ro/doi-frati-ucisi-de-securitate-in-58-cautati-la-poieni-judetul-cluj/ 
 
http://www.monitorulcj.ro/documente/online/19.08.2014.pdf (pag.7) 
 
http://citynews.ro/eveniment/istoricul-petrov-despre-cautarea-fratilor-susman-ucisi-de-securitate-
58-nu-i-am-gasit-dar 
 
http://www.realitatea.net/istoricul-petrov-despre-cautarea-fratilor-susman--ucisi-de-securitate-in-58-
-nu-i-am-gasit--dar-nu-ma-las_1507577.html 
 
http://vranceamedia.ro/iiccmer-demareaza-actiunea-de-cautare-si-deshumare-fratilor-toader-si-
avisalon-susman/ 
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4. Acţiunea de căutare a lui Alexandru Macavei 

(sat Muşca, com. Lupşa, jud. Alba) / 15-17 septembrie 2014 
 
 

http://www1.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Crimele+comunismului+Cercetari+pentru+gasirea
+ramasitelor+lui+Al 
 
http://adevarul.ro/locale/alba-iulia/ramasitele-partizanului-alexandru-macavei-decedat-1949-intr-o-
padure-apuseni-nu-fost-gasite-patra-incercare-1_541a9d850d133766a83a4277/index.html 
 
http://www.romanialibera.ro/aldine/history/mormantul-eroului-alexandru-macavei-ramane-
necunoscut-350949 
 
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-
securitate-31-iulie-1949 
 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2014/09/23/comunicat-de-presa-iiccmer-12-23-22 
 
http://www.ziarulapulum.ro/alba-vanatorii-de-comunisti-cauta-ramsitele-lui-alexandru-macavei-
0026998# 
 
http://www.voceatransilvaniei.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-pamantesti-ale-lui-alexandru-
macavei-oponent-al-regimului-comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-patra-oara/ 
 
http://www.voceatransilvaniei.ro/crimele-comunismului-prigoana-si-moartea-unor-frati-ai-caror-
parinti-aveau-o-mina-de-aur-osemintele-cautate-de-cercetatori/ 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-cultura/iiccmer-locul-mormantului-lui-alexandru-macavei-
ramane-necunoscut/ 
 
http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-justitie/vanatorii-de-securisti-isi-continuua-cercetarile/ 
 
http://www.ziarulunirea.ro/foto-actiune-de-investigatii-arheologice-in-lupsa-pentru-descoperirea-
ramasitelor-lui-alexandru-macavei-286302.html 
 
http://www.napocanews.ro/2014/09/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-securitatea-
comunista-la-31-iulie-1949-foto.html 
 
http://citynews.ro/eveniment/alexandru-macavei-impuscat-de-securitate-1949-de-negasit-vanatorii-
de-comunisti-nu-inchid 
 
http://www.cotidiantr.ro/cautarea-lui-alexandru-macavei--impuscat-de-securitate-la-31-iulie-1949-
75256.php#.VCEiOxYZlfc 
 
http://www.timisoaraexpress.ro/documentar/cum-erau-urmariti-executati-si-ingropati-dusmanii-
poporului_14715 
 
http://bistritanews.ro/index.php?mod=article&cat=18&article=13246 
 
http://actualdecluj.ro/nu-se-lasa-dupa-6-ani-cauta-ramasitele-unui-luptator-anticomunist-nu-le-
gasesc-dar-lasa-cazul-deschis/ 
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http://www.ziaruldegarda.ro/osemintele-luptatorului-anticomunist-alexandru-macavei-cautate-de-
specialistii-iiccmer/ 
 
http://ziarulmotilor.ro/alba-vanatorii-de-comunisti-cauta-ramsitele-lui-alexandru-macavei/ 
 
http://selectnews.ro/misterul-mortii-eroului-alexandru-macavei-persista-arheologii-n-au-descoperit-
mormantul/ 
 
http://alba24.ro/foto-investigatii-arheologice-pentru-cautarea-ramasitelor-lui-alexandru-macavei-un-
lider-al-rezistentei-anticomuniste-din-apuseni-a-fost-impuscat-de-securitate-in-1949-355340.html 
 
http://www.evenimentelocale.ro/campanie-iiccmer-ramasitele-pamantesti-ale-lui-alexandru-
macavei-oponent-al-regimului-comunist-impuscat-de-securitate-cautate-pentru-a/ 
 
http://ziarulrevolutionarul.ro/articole/editorial/952-cutarea-lui-alexandru-macavei-impucat-de-
securitate-la-31-iulie-1949 
 
http://www.actualitati.net/local-bucuresti/alexandru-macavei-impu-securitate-bdquo-torii-comuni-
inchid-cazul-1938197 
 
http://www.actualmm.ro/dreptul-la-memorie-cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-
securitate-la-31-iulie-1949/ 
 
http://clujazi.ro/iccmer-in-cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-securitate-in-1949/ 
 
http://cultural.bzi.ro/cercetari-pentru-gasirea-ramasitelor-lui-alexandru-macavei-a-carui-familie-
detinea-o-mina-de-aur-19890 
 
http://oglindadevest.ro/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-securitate-la-31-iulie-1949/ 
 
https://ro.stiri.yahoo.com/r%C4%83m%C4%83%C5%9Fi%C5%A3ele-partizanului-alexandru-
macavei-ucis-%C3%AEn-1949-%C3%AEntr-091858366.html 
 
http://www.turdalive.ro/2014/09/23/alexandru-macavei-partizanul-al-carui-trup-a-fost-batjocorit-
dupa-moarte/ 
 
http://alba.comisarul.ro/diverse/foto-ramasi%C5%A3ele-partizanului-alexandru-macavei-
uci_213611.html 
 
http://stiri.discard.ro/stiri/crimele-comunismului-cercetari-pentru-gasirea-ramasitelor-lui-alexandru-
macavei-a-carui-familie-detinea-o-mina-de-aur 
 
http://www.goldfmromania.ro/categorie-stiri/stiri-locale-din-alba/foto-actiune-de-investigatii-
arheologice-in-lupsa-pentru-descoperirea-ramasitelor-lui-alexandru-macavei.html 
 
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/crimele-comunismului-cercetari-pentru-gasirea-ramasitelor-
lui-alexandru-macavei_14035846.html 
 
http://www.exclusiv24.net/dreptul-la-memorie-cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-
securitate-la-31-iulie-1949.html 
 
http://www.abrudinfo.ro/actiune-la-lupsa-in-vederea-descoperirii-ramasitelor-pamantesti-ale-
luptatorului-anticomunist-alexandru-macavei-1747.html 
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http://www.stiriledirect.ro/crimele-comunismului-cercetari-pentru-gasirea-ramasitelor-lui-alexandru-
macavei-a-carui-familie-detinea-o-mina-de-aur/ 
 
http://www.buletindecarei.ro/2014/09/in-cautarea-lui-alexandru-macavei.html 
 
http://blogosfera.piatza.net/historia/cautarea-lui-alexandru-macavei-impuscat-de-securitate-la-31-
iulie-1949/ 
 
http://www.roportal.ro/articole/despre/crimele_comunismului_cercetari_pentru_gasirea_ramasitelor
_lui_alexandru_macavei_a_carui_familie_detinea_o_mina_de_aur/ 
 
http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/581708-ramasitele-partizanului-alexandru-
macavei-decedat-in-1949-intr-o-padure-din-apuseni-nu-au-fost-gasite-nici-la-a-patra-incercare.html 
 
http://www.ziarul21.ro/new/index.php/actualitate/actualitate/15362-se-continu-cercetrile-pentru-
descoperirea-i-deshumarea-rmielor-pmanteti-ale-lui-alexandru-macavei-impucat-de-securitatea-
din-turda 
 
http://actualdecluj.ro/nu-se-lasa-dupa-6-ani-cauta-ramasitele-unui-luptator-anticomunist-nu-le-
gasesc-dar-lasa-cazul-deschis/ 
 
https://www.newsboard.ro/articol/103844/ramasitele-partizanului-alexandru-macavei-decedat-in-
1949-intr-o-padure-din-apuseni-nu-au-fost-gasite-nici-la-a-patra-incercare 
 
http://www.clujtoday.ro/2014/09/28/mormntulerouluialexandrumacaveirmnenecunoscutarheologiinu
aureu537itsafleundeseaflrm537i539elepmnte537tialeacestuia.html 
 
http://www.monitorulcj.ro/documente/online/24.09.2014.pdf (pag. 1, 6-7) 
 

 
 

Interviuri în presa locală 
 

mituri-lopadene-comori-ascunse-si-frica-de-stafii-3993.html.  
 
patrimoniul-in-pericol-fosta-moara-de-apa-din-aiud-construita-in-1655-va-deveni-bar.html.  
 

MUZEUL DE ŞTIINŢELE NATURII 

 
Începând cu data de 17 septembrie 2013 Muzeul de Ştiinţele Naturii a fost închis 

pentru publicul vizitator deoarece în încăperile în care acesta îşi desfăşoară activitatea au 
început lucrări de restaurare. Ca urmare întreg patrimoniul muzeal a fost strâns şi ambalat 
în vederea conservării şi protejării pentru o perioadă temporară de timp. O parte din 
piesele muzeale au fost mutate într-o altă locaţie pentru asigurarea unei bune conservări 
şi protejări, iar la sfârşitul anului 2014 au fost readuse în locaţia iniţială deoarece s-a 
finalizat o încăpere în care s-a amenajat un depozit. 

 
În decursul anului 2014 lucrările de reabilitare nu au fost finalizate, iar la Muzeul de 

Ştiinţele Naturii au fost întreprinse următoarele activităţi specifice: 
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Evidenţa patrimoniului. În paralel cu munca de clasificare ştiinţifică s-a continuat 
şi activitatea de verificare a pieselor muzeale, în scopul realizării noii evidenţe a 
patrimoniului, potrivit ultimelor reglementări legale în domeniu (Legea muzeelor, Legea 
evidenţei PCN, Programul de evidenţă informatizată a patrimoniului cultural mobil 
DOCPAT);  

- -s-au continuat lucrările la evidenţa  colecţiei de botanică (ierbar) s-au verificat un 
număr de 1145 foi de ierbar şi au fost fotografiate 1271 foi de ierbar,  

- -colecţia de preparate microscopice a fost verificată şi s-au confrutat datele faptice 
cu cele scriptice. 

- s-a realizat evidenţa actualizată şi centralizată a pieselor din expoziţie  
- -s-a realizat centralizarea pieselor împachetate – 299 cutii, 109 piese libere, 295 

sertare  
 
Conservare-restaurare. Activitatea a fost axată pe respectarea normelor 

prevăzute de legea ocrotirii si conservării PCN în funcţie de natura colecţiilor. Astfel s-a 
realizat: 

- aplicarea periodică de tratamente  cu substanţe conservante 
- tratamente cu insecticide 
- verificarea periodică a stării de condiţiilor de mediu din sălile în care au fost 

depozitate piese (temperatură, umiditate) 
- supravegherea si protejarea pieselor de patrimoniu rămase în muzeu 
- colaborare cu Colegiul “Titu Maiorescu” Aiud în vederea conservării materialului 

didactic naturalizat din laboratorul de biologie. 
- Supravegherea manipulării cutiilor cu piese şi a pieselor libere 

 
Activitatea expoziţională a constat în organizarea  unor expoziţii temporare, cu diferite 
teme, în cadrul parteneriatelor pe care instituţia noastră le-a încheiat cu  alte instituţii 
cultural-educative din Aiud. 

1. Ianuarie - Mai  - Proiectul intitulat “INCHIS temporar pentru renovare  -  DESCHIS 
permanent pentru cunoaştere”  

Având în vedere ca la cele două muzee s-au desfăşurat  lucrări de renovare/reabilitare, 
am propus  “vizitarea” virtuala a acestora în cadrul unui proiect-concurs în care am invitat 
şcolile sa ne fie partenere. 
Proiectul intitulat “INCHIS temporar pentru renovare / DESCHIS permanent pentru 
cunoastere”, s-a derulat în perioada ianuarie-mai 2014 şi s-a  desfasurat astfel: 
 Pe site-ul muzeelor am postat în fiecare luna (ianuarie – mai) un set  de intrebari 
referitoare la piesele muzeale, istoricul muzeelor. Pe adresa de e-mail a muzeelor fiecare 
grup de elevi participant a trimis în fiecare lună (ianuarie-mai), răspunsurile la întrebări. Pe 
pagina de facebook a muzeelor au fost afisate în fiecare lună răspunsurile la întrebările din 
luna anterioara.Rezultatele finale ale concursului au fost anuntate în luna mai, 2014, in 
cadrul evenimentului “Noaptea Muzeelor”când s-a făcut şi premierea. La proiect au 
participat elevi de la toate şcolile din municipiu Aiud în total 70 de elevi organizaţi în 14 
echipaje şi 15 profesori. 

2. 1 aprilie, expoziţie tematică temporară organizată de Ziua Internaţională a Păsărilor 
în colaborare cu Şcoala cu clasele I-VIII „Axente Sever”; expoziţia a fost realizată la 
Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud 

3. Aprilie , expoziţie în cadrul proiectului “Micul ecologist” în parteneriat cu Şcoala cu 
clasele I-VIII „Axente Sever”  



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 97 din 139 

4. 18 mai, evenimentul “Noaptea Muzeelor” . Evenimentul a fost realizat în incinta 
Cetăţii Aiudului şi s-a concretizat prin mai multe activităţi:                - premierea 
participanţilor la proiectul “INCHIS temporar pentru renovare / DESCHIS permanent 
pentru cunoastere” 
- atelier de pictură pe lemn pentru copiii perticipanţi la eveniment şi            - 
activitatea Muzeograf pentru o zi, în cadrul căreia elevi din scolile municipiului au 
prezentat turnurile cetăţii participanţilor la eveniment, trecătorilor şi turiştilor 
ocazionali. 
 
Cercetarea 

S-a colaborat cu  Colegiul “Titu Maiorescu” în vederea elaborării unei lucrări ştiinţifice 
referitoare la Rezervaţia paleontologică de la Pârâul Bobii - Gârbova de Jos. 

S-a început realizarea unui plan bine documentat pentru rearanjarea pieselor în vitrine 
pentru expoziţia permanentă după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Acesta se realizează 
pe baza informaţiilor introduse în prealabil în evidenţa informatizată a pieselor din 
expoziţie. 
  

Valorificarea colecţiilor şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal: 
 
În vederea începerii lucrărilor de restaurare la vitrine s-a realizat documentaţia 

necesară (măsurători şi fotografieri ale vitrinelor) 
În vederea unei cât mai largi popularizări a muzeului şi a informării publicului vizitator s-

au realizat următoarele: 
- în luna aprilie  a avut loc o prezentare a Muzeului la Centrul Cultural “Liviu 

Rebreanu” pentru elevii Colegiului “Titu Maiorescu” în cadrul săptămânii Şcoala 
Altfel. 

- actualizarea permanentă, cu informaţii noi, a site-ului muzeelor aiudene 
(http://muzeu-aiud.cimec.ro)  

- colaborarea cu publicaţii - http://limbaromana.org/blog/2014/12/stiintele-naturii-la-
aiud/ 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU” 

 
Conform politicii de finanţare a învăţământului, finanţarea tuturor categoriilor de 

cheltuieli se face prin intermediul Consiliului local al Primăriei Municipiului Aiud. 
Conform ultimei rectificări bugetare pentru anul 2014 am avut aprobat  un buget de 

venituri şi cheltuieli în sumă totala de 2.380.660 lei. 
La data de 31.12.2014 execuţia bugetară a anului 2014, în LEI RON, se prezintă 

astfel: 

Specificaţie Buget aprobat pentru 
anul 2014 

Plaţi de casă 
La 31.12.2014 

Cheltuieli 
La 31.12.2014 

TOTAL  din care: 2.380.660 2.279.910 2.205.785 
Cheltuieli de personal 1.648.720 1.648.177 1.650.562 
Bunuri și servicii    306.850   262.717    214.247 
Hotărâri judecătoreşti    223.390   223.390    223.390 
Cheltuieli de capital    168.420   112.346      84.306 
Burse      33.280     22.280      33.280 
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Din datele de mai sus rezultă faptul că creditele bugetare alocate până la 
31.12.2014 reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital  şi  
burse au fost utilizate în procent de 95,77 %, urmărindu-se încadrarea strictă a acestora 
pe articole bugetare. 
 TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL   

La acest capitol au fost achitate drepturi salariale și hotărâri judecătorești în sumă 
de 1.871.567 lei, obligaţiile salariale aferente lunii decembrie 2014 în suma de 143.032 lei  
au fost evidenţiate urmând a se achita în luna ianuarie 2015.  
TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII  

În cadrul acestui capitol la data de 31.12.2014 au fost efectuate plăți în sumă de 
262.717 lei în următorul mod: 

BUNURI  ŞI SERVICII: 210.359 lei din care pentru:  
- furnituri de birou: 13.445 lei 
- materiale pentru curăţenie: 15.438 lei 
- încălzit, iluminat: 91.064 lei 
- apă, canal, salubritate: 6.097 lei 
- poştă, telefon: 6.476 lei 
- materiale şi servicii cu caracter funcţional: 6.461 lei 
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere: 71.378 lei 
OBIECTE DE INVENTAR: 39.409 lei, pentru laboratorul de informatică, catedra de 

sport etc.   
DEPLASĂRI: 4.117  lei 
PROTECŢIA MUNCII: 1.710  lei 
ALTE CHELTUIELI: 7.122 lei, din care pentru premiere elevi olimpici suma de 

4.800 lei, transport elevi la concursuri şcolare, coordonare şantier etc.     
TITLUL X. BURSE: 33.280 lei, reprezentând burse de merit, studiu, sociale şi de boală.  
TITLUL XII. CHELTUIELI DE CAPITAL: 112.346 lei 
  

Menţionăm faptul că în anul şcolar 2013-2014 am avut înscrişi un număr de 628 
elevi. 

Unitatea a funcţionat cu următorul personal: 
- 31 cadre didactice 
- 4 personal didactic auxiliar 
- 6 personal nedidactic 

 Absolvenţii clasei a VIII-a a colegiului au fost declarați admişi la liceu  în procent de 
100 %. 

Promovabilitate la examenul de Bacalaureat 2014 a fost de 91,95 %. 
 În anul şcolar 2013-2014 nu ne-am confruntat cu probleme deosebite legate de 
procesul educativ. 

Elevii pregătiți de cadrele didactice au fost implicaţi, în anul școlar 2013-2014, în 
diferite concursuri şi olimpiade școlare. Menționăm rezultatele mai importante:  

- la etapa județeană a olimpiadelor școlare s-au obținut 9 premii I, 7 premii II, 6 
premii III și 12 mențiuni; 

- la etapa naţională a olimpiadelor școlare am avut un număr de 9 participanţi și 
elevii noștri au obținut un premiu III, o menţiune, o medalie de bronz, o 
menţiune specială și un premiu special; 

- un premiu II la Concursul Național „Certamen Ovidianum Ponticum”; 
- un premiu special la etapa internațională a olimpiadei „Lectura ca abilitate de 

viață”.  
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Pentru viitor, cu sprijinul acordat de dumneavoastră, ne propunem să ne implicăm 

în proiecte şi să obţinem fonduri pentru: 
- continuarea lucrărilor de intervenții de urgență la clădirea veche a colegiului; 
- reabilitarea clădirii vechi a colegiului; 
- demolarea magaziei casate şi amenajarea unui teren de sport pe locul eliberat. 

 

COLEGIUL TEHNIC AIUD 

 
În anul financiar 2014 am avut alocate de la bugetul local următoarele sume: 
a. Cheltuieli de personal     2 423 180 lei 
b. Bunuri şi sevicii         302 540 lei 
c. Burse                                 5 000 lei 
d. Cheltuieli de capital           59 900 lei 

 
Au fost cheltuite după cum urmează: 

a. Cheltuieli de personal    2 422 832 lei în procent de 99,98% 
b. Cheltuieli  materiale    294 111 lei în procent de 97,21% 

− 20.01.01 Furnituri de birou    4 111 lei în procent de 99,54% 

− 20.01.02 Materiale curatenie    842 lei în procent de 84,20% 

− 20.01.03 Încălzit şi iluminat    217 900 lei în procent de 99,92% 

− 20.01.04 Apă, canal, salubritate   18 572 lei în procent de 93,32% 

− 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii   4 247 lei în procent de 91,33% 

− 20.01.30 Alte bunuri şi servicii   26 128 lei în procent de 82,70% 

− 20.02      Reparaţii curente    19 960 lei în procent de 99,80% 

− 20.06.01 Deplasari      2 151 lei în procent de 71,70% 

− 20.30.01 Alte cheltuieli – bursa de performanta 200 lei 

− 59.01     Burse     3 243 lei în procent de 64,86% 

− 71.01.30 Cheltuieli de capital    56 891 lei în procent de 94,97% 
Date aferente anului şcolar 2014-2015 

− Numărul elevilor înscrişi    678 

− Numărul cadrelor didactice    46 

− Coeficientul de promovabilitate al anului şcolar 2013-2014 la examenul de bacalaureat 
35,78%. 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” 

Date aferente anului şcolar 2013-2014: 
- numărul elevilor înscrişi:  698 
- numărul cadrelor didactice: 56 
- numărul olimpicilor şi tipurile de materii la care au concurat: 97 Olimpici la 

următoarele materii şi concursuri: 
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Concursul de Ortografie Simonyi Zsigmond, Concursul de Povestiri Kriza János, 
Concursul de limba şi literatura maghiară Mikes Kelemen, Concurs de Creativitate, 
Concurs de ortografie Furkesz, Olimpiada de limba şi literatura română, Poveştile 
Cangurului, Cangurul Limba engleză, Cangurul Matematică, Concursul de matematică 
Zrinyi Ilona, Sanitarii pricepuţi, Conferinta de Sesiuni Ştiinţifice Budapesta, Concurs de 
fizică, Protecţia Civilă ,Protecţia Mediului, Olimpiada de Religie Reformată, Olimpiada de 
sah, Cros, Tetratlon, Olimpiada de tehnologie, Concurs de recitări „Kányádi Sándor”,  
Cangurul matematic. 
 
-coeficientul de promovabilitate al anului 2014 la bacalaureat:  

- Sesiunea iunie/iulie: 50.88%, sesiunea august/septembrie: 17.27% 
-proporţia absolvenţilor, care au fost declaraţi admişi la examenele de admitere la liceu: 
100% 
-analiza critică: cheltuieli materiale mari datorită stării avansate de degradare a clădirii, a 
reţelelor electrice şi termice.Odată cu avansarea lucrărilor de reabilitare se observă 
reducerea cheltuielilor materiale. 
-perspective-proiecte:  

- finalizarea proiectului de finanţare câştigat de Consiliul Local prin Programul 
Operaţional Regional axa 3.4.  

- finalizarea lucrărilor de eficientizare a sistemului de încălzire la grădiniţă, clădirea 
laboratoarelor şi sala de sport 

- depunerea de proiecte pentru achiziţionarea de mobilier şcolar 
 
 Raport de execuție bugetară 
 
Execuţia bugetului la 31 decembrie  2014 
Denumire indicator Buget initial  Buget definitiv Plăţi Cheltuieli 

TOTAL 1951200 2356430 2354953 2387637 
DIN CARE     

I.Cheltuieli de 
personal 

1765400 2067900 2066501 2098864 

II.Bunuri şi servicii 185800 288030 288018 288339 
Din care     

Încălzit,iluminat 145800 228400 229400 229938 
Apă,canal,salubritate 24000 36430 36430 36430 

Carburanţi 7000 9000 9000 8575 
Posta,telefon,internet 7000 5000 5000 5000 

Alte bunuri - 6800 6788 6788 
Deplasări 2000 1400 1400 1400 
II Burse   500 434 434 

Nr.beneficiari -  
Merit- 
Studii- 

Social-7 
 
Buget republican  
Denumire indicator Buget initial Deschideri Plăţi Cheltuieli 

TOTAL 224088 224088 224088 251290 
I.Personal 11824 11824 11824 11824 
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II.Bunuri si servicii 3353 3353 3353 818 
III.Asistenţă socială  

130943 
 

130943 
 

130943 
 

 
130943 Transport elevi 

nr.elevi 165 
IV. Burse     

Bani de liceu 
Nr.benef.49 

77968 77968 77968 77968 

 
Buget autofinanţate 
Denumire indicator Buget initial Incasari Plăţi Cheltuieli 

TOTAL 421000 401254 408454 408747 
I.Bunuri şi servicii 421000 401254 408454 408747 

Furnituri 5000  5000 5000 
Materiale pentru 

curăţenie 
13000  12855 13000 

Încălzit,iluminat 57000  57000 57000 
Apă,canal 50000  48235 49553 
Carburanti 1000  795 795 

Posta,telefon 3000  3000 3000 
Materiale cu 

caracter 
2000  2000 2000 

Alte bunuri şi servicii 20000  20000 20000 
Hrană 

Nr elevi interni 120 
Semi interni 25 

270000 
 

251097 
 

259569 258399 

 

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD 

Situaţia detaliatǎ a sumelor alocate pe anul 2014: 
LEI 

Denumirea indicatorilor   COD TOTAL 
TOTAL GENERAL  2.211.846 
Cheltuieli de personal 10 1.918.875 
TITLUL II – BUNURI SI SERVICII 20 285.329 
1. Bunuri şi servicii 20.01 248.659 
2. Furnituri de birou 20.01.01 4.981 
3. Materiale pentru curatenie 20.01.02 4.980 
4. Incǎlzit, iluminat şi forţa motricǎ  
                      - energie electricǎ 
                      - gaz 

 
20.01.03 

167.468 
            31.866 
          135.602 

5. Apǎ, canal şi salubritate  20.01.04 13.735 
6. Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 12.021 
7.Transport cadredidactice 20.01.07 - 
8. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet 20.01.08 11.007 
9.Alte bunuri şi servicii ptr. întreţinere şi 
funcţionare 

20.01.30 34.467 

10.    Reparaţii curente (parc dendrologic) 20.02 21.814 
11. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 3.747 
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12. Alte obiecte de inventar 20.05.30 3.747 
13. Deplasǎri, detaşǎri, transferuri 20.06 4.000 
14. Deplasǎri interne, detaşǎri, transferuri 20.06.01 4.000 
Pregătire profesională 20.13 - 
15. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 7.110 
TITLUL VIII – ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
(tichete de masǎ) 

57 - 

Ajutoare sociale 57.02 - 
TITLUL IX – ALTE CHELTUIELI 59 1.642 
Burse 59.01 1.642 
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 6.000 
      -    numǎrul elevilor înscrişi – 664 elevi. 

- numǎrul cadrelor didactice – 42 cadre didactice 
- coeficientul de promovabilitate competenţe profesionale 2014 – 100%. 
- coeficientul de promovabilitate bacalaureat 2014 –35 % 
- admişi examen liceu – 100% 
- admişi la şcoli postliceale – 15% 
- realizat clasă şcoală postliceală – 100% 

 
      Analiza criticǎ – probleme cu care ne-am confruntat: 
- reduceri de personal nedidactic, forţǎ de muncǎ insuficientǎ pentru spaţiile şi 

terenurile pe care le administrǎm; 
- resurse bugetare reduse comparativ cu nevoile existente; 
- fondul de rulment pentru cultivarea suprafeţelor pentru anul viitor acum îl deţinem 

parţial doar din comercializarea producţiei anterioare, reprezentând achitarea 
datoriilor pentru lucrările agricole, sămânţă, combustibil.   

Perspective – proiecte: 
- participarea specialiştilor din unitate la cursuri de specializare care sǎ le confere 

statutul de furnizori autorizaţi de informaţie, astfel putând sǎ ne rotunjim resursele 
financiare;  

- finalizarea lucrǎrilor de reabilitare a tuturor spaţiilor şcolare utilizate în scopul 
procesului instructiv-educativ şi activitǎţiilor extracurriculare, pentru care există 
studii de fezabilitate; 

- realizarea unei campanii profesioniste de promovare a specializărilor aprobate 
pentru noul an şcolar. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” 

Situaţia privind sumele alocate în anul 2014: 
- bugetul alocat centrului  nostru  bugetar a fost de 2618,13 mii lei din care la 

cheltuieli de personal 2300,13 mii lei cheltuiţi în totalitate, la bunuri şi servicii 298,5 
mii lei,  burse sociale si de merit 19,5 mii lei. ( cheltuiţi 18,04mii lei). 

In anul 2014 s-au achizitionat urmatoarele obiecte de inventar: 
- 5 videoproiectoare.care au fost instalate in salile de clase in valoare de 7000 lei. 
- sistem de supraveghere video in valoare de 3000 lei 
- 3 copiatoare din care 1 copiator la Școala Gimnazială„Liviu Rebreanu” Aiud  si 2 

copiatoare la Școala Gimnazială„Ovidiu Hulea” Aiud în valoare de 5700 lei. 
- 3 camere video in infraroșu montate in exteriorul școlii în valoare de 1000lei. 
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- la Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud s-au efectuat lucrări de amenajare spaţiu 
bibliotecă şi gradiniță, datorită schimbării locației GPN Nr. 1 Aiud din strada Ștefan 
cel Mare la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud în valoare de 15000 lei,  precum 
și  amenajarea unui   spațiu de  joacăîn valoare de 7852 lei. 

- s-au făcut reparaţii la instalaţia electrică în valoare de 7077 lei la Şcoala Gimnazială 
„Ovidiu Hulea” Aiud. 

- s-au executat reparaţii canal la Școala Primară Gîrbova de Jos în valoare de 2821 
lei. 

- amenajare cu gresie și reparații holuri, reabilitare grup sanitar profesori la Școala 
Gimnazială „Ovidiu Hulea”în valoare de 7872 lei. 

- amenajare arhivă: 12000 lei 
- reparații acoperiș GPN Măgina și Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud : 3420lei 
- reparații încalzire termica la Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud : 4270lei 
- legarea laboratoarelor școlare la rețeaua de apă potabilă : 6943 lei 
- tencuieli și zugrăveli exterioare la un corp de clădire la Școala Gimnazială„Ovidiu 

Hulea” Aiud: 14014 lei 
- extinderea rețelei de internet în toate sălile de clasă: 5500 lei 

 În ce priveşte promovabilitatea ,la examenul de evaluare naţională din 70 elevi participantI 
, au obţinut note peste 5 un număr de 53 elevi (76%). La olimpiadele şcolare, etapa 
judeţeană, au obţinut locurile I-III un număr de 10 elevi și 1 elev a obținut diploma specială 
la Olimpiada de Religie faza națțională fiind premiați de Primăria Municipiului Aiud  cu 
suma  2000 lei. 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” 

Datele privind modul de utilizare a fondurilor primite de centrul nostru bugetar, de la 
bugetul local in anul 2014  la titlurile “bunuri si servicii”  si “active nefinanciare”. 
           Din creditele bugetare alocate centrului nostru bugetar în anul 2014 în valoare 
totala de 2.6320200 lei defalcați pe titluri : 
          - Titlul  I „Cheltuieli de personal” au fost alocați 1885290 lei;  
          - Titlul II-“Bunuri si servicii” au fost alocați 229710 lei; 
          - Titlul IX „Alte cheltuieli”- Burse – au fost alocați 5.840 lei; 
          - Titlul X „Active nefinanciare” au fost alocați 501360 lei. 
         Plății efectuate până la data de 31 decembrie 2013 repartizați în buget, la titlul II-
“Bunuri si servicii”  în valoare totală de 229710 lei au fost cheltuiți 199736 lei din care 
pentru: 
        -furnituri de birou    = 4552  lei 
        -materiale de curățenie =  3435  lei 
        -încalzit, iluminat si forța motrică = 72444  lei 
        -apă, canal, salubritate =  20996  lei 
        -poșta, telecomunicații, internet =  6761  lei 
        -materiale si prest. de servicii cu caracter funcțional = 1440  lei 
        -alte bunuri si servicii pentru întreținere = 58086  lei 
        -reparații curente = 19801 lei 
        - bunuri de natură  ob. Inventar = 4665  lei 
        -deplasări interne = 3207  lei 
        - pregătire profesională = 150  lei  
        - alte cheltuieli = 200 lei, alte bunuri si servicii pentru învătământul special aferent 
trimestrului IV 2014. 
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        La titlul IX „Alte cheltuieli”- Burse – au fost alocați 15660 lei si au fost cheltuiți 13143 
lei.   
        Menționam ca la titlul X „Active nefinanciare” pentru care s-a alocat 501360 lei, s-a 
cheltuit 423488 lei pana la 31 Decembrie 2014, pentru documentația privind obiectivul 
« Eficientizarea sistemului de încalzire la Școala Gimnazială  ”Axente Sever” Aiud, Creșa 
si Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Aiud ». 
        La Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud s-au efectuat următoarele lucrări de 
reparații curente si renovări:  
-zugraveli interioare-holuri, casa scărilor, amenajări bai, o parte din sălile de clase, vopsit 
calorifere, rașchetat o parte din sălile de clasă.           
-echiparea cu mobilier corespunzator făcut la comandă, spațiului destinat pentru lapte si 
corn. 
-identificarea si pregătirea unui spatiu pentru montare centrala termică.  
-identificarea si pregatirea unui spațiu pentru arhiva școlii.  
-mobilier depozitare material didactic pentru clasele pregătitoare. 
-mici reparații la clădirea școlii datorită deteriorarii tencuielilor exterioare. 

 
Activitaţi desfaşurate ȋn anul şcolar 2013/2014 la Școala Gimnazială „Axente Sever” 

 
1. Rezultate la olimpiade şi concursuri 
A. Olimpiade ciclul primar 

Matematică-faza zonală- 
Clasa a IV-a B-ȋnv. MAIER ANA MARIA 
FLOREA CĂTĂLIN-PREMIUL III 
PORUŢIU MARIUS-MENTIUNE 
Clasa a IV-a A-ȋnv. PETRUŢIU RODICA 
JURJIU MARIA-PREMIUL I 
BOTA PAULA-PREMIUL I 
BUCEA ALEXANDRA-PREMIUL II 
BARBU-MARE IULIAN-PREMIUL II 
Matematica –faza judeţeană 
Clasa a IV_a A- ȋnv. PETRUŢIU RODICA 
JURJIU MARIA-PREMIUL I 
BOTA PAULA- PREMIUL II 
L. Română-faza zonală 
Clasa a IV-a B 
FLOREA CĂTĂLIN- PREMIUL III 
Clasa a IV-a A 
BOTA PAULA –PREMIUL I 
JURJIU MARIA – PREMIUL I 
PETRIDEAN ALEXIA-PREMIUL I 
BARGOZ EDY- PREMIUL II 
BUCEA ALEXANDRA –PREMIUL II 
HAGEA FLORINA –PREMIUL II 
BELA ADRIANA-PREMIUL III 
L. română-faza judeţeană 
Clasa a IV- B 
FLOREA CĂTĂLIN-MENŢIUNE 
Clasa a IV-a A 
JURJIU MARIA-PREMIUL III 
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BOTA PAULA- PREMIUL III 
BUCEA ALEXANDRA-PREMIUL III 

B.olimpiade-ciclul gimnazial 
 Olimpiada de matematică-faza zonală 
MUNTEANU FILIP-CLS. a VII-a B-PREMIUL I –PROF. BÂLC GIANNY  
PORUŢIU SORIN –VIII A- PREMIUL III- PROF. BÂLC FLOAREA  
CĂLIN CLAUDIU-VIIIA- MENŢIUNE 
IRIMIE ANDREI VIII A-MENŢIUNE 
OLTEAN ALEXANDRU-V A- MENŢIUNE 
BOTEI CLAUDIA-VI B-PREMIUL II-PROF. FILIMON MARIA CORALIA 
Olimpiada de religie-faza zonala-PROF. TRȊNC SOFIA 
OLTEAN IULIA- VII A-PREMIUL II 
AVRAM CRINA-VII B-PREMIUL III 
BOTEI CLAUDIA-VI B-PREMIUL III 
OLAR CRISTINA-VI B-MENTIUNE 
CIORNEI ANDREI-VIII B- MENTIUNE 
Olimpiada de biologie-faza zonală- PROF. POJAR CORINA 
ILEA TEODORA-VII B-PREMIUL I 
Olimpiada de l. română- faza zonală -PROF. BOLDOR ELENA 
Olimpiada judeţeană ŞTIINŢE PT. JUNIORI- PROF. FILIMON I.- FIZICĂ 
      -PROF. NĂNDREAN IOANA-CHIMIE  
      - PROF. POJAR CORINA-BIOLOGIE  
PORUŢIU SORIN-VIII A-MENŢIUNE 
CĂLIN CLAUDIU VIIIA-MENŢIUNE 
Olimpiada judeţeană de religie –PROF. TRȊNC S. 
AVRAM CRINA-VII B-MENŢIUNE 
OLTEAN IULIA VIIA- MENŢIUNE 
BOTEI CLAUDIA VIB- MENŢIUNE 
Olimpiada judeţeană de l. română-PROF. BOLDOR ELENA 
BOTEI CLAUDIA VI B- PREMIUL III 
TULUŞ ALEXANDRA VI B- MENŢIUNE 

 Alte concursuri  
Ciclul primar  
PROF. PT. INV. PRIMAR MUNTEANU FELICIA-a II-a A 

CANGURAȘUL MATEMATICIAN clasa a II-a: 
CALIFICATIVUL FOARTE BINE 

Budai Bianca 
Roman Matei 
Botei Alexandra 
Gabor David 
Mureșan Teodora 
Focșan Răzvan 
Stan Andrei 
Costan Dorian 
Sofică Robert 
Pall Alexandra 
Cîmpan Alin 

 
CALIFICATIVUL FOARTE BINE 

Pojar Darius 
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Moldovan Alesandra 
Popa Ioana 
Fejer Janis 
Giurgiu Sonia 
Muntean Bianca 
Chiorean Alexandru 
Cremene Lucian 

 
CONCURSUL „POVEȘTILE CANGURULUI” 
CALIFICATIVUL EXCELENT    

Botei Alexandra 
Budai Bianca 
Cîmpan Alin 
Chiorean Alexandru 
Giurgiu Sonia 
Pall Alexandra 
Pavel Andrei 
Stan Andrei 
Trif Marius 

CALIFICATIVUL FOARTE BINE 
Bartha Roland 

CONCURSUL FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 
PREMIUL I cu 100 PUNCTE 

Budai Bianca 
Botei Alexandra 
Fejer Janis 

PREMIUL III 
Miclea Diana 
Sofică Robert 

MENȚIUNE 
Cîmpan Alin 
Gabor David 
Stan Andrei 

 
FESTIVALUL NAȚIONAL LA PORȚILE APUSENILOR – ALBA IULIA 
MENȚIUNE (secțiunea desen) 

Budai Bianca 
 
CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ „ION AGÂRBICEANU” – BLAJ 
PREMIUL I 

Botei Alexandra  
Budai Bianca 

PREMIUL III 
Cîmpan Alin 

MENȚIUNE 
Sofică Robert 

PROF. PT. INV. PRIMAR GAIER DIANA- cls. a I-a B  
CANGURAŞUL MATEMATICIAN:  
Premiul I: 

Crişan Dragoş  



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 107 din 139 

Debreczeni Alexandra  
Dănilă Bogdan 
Gherasim Alesia 
Lukacs Milan 
Macarie Andrei-Florin 
Oltean Diana 
Petruţ Alexandru 
Radu Gabriel Claudiu 
Varadi Karina 

SMART LB. ROMÂNĂ: 
SEM. I 
PREMIUL AL II-LEA: 

Popa Dariana Cosmin 
Radu Gabriel Claudiu 

PREMIUL AL III-LEA: 
Mocian Marius 
Nicula Andreea 
Varadi Karina-Krisztina 

SEM. AL II-LEA 
PREMIUL AL III-LEA: 

Crişan Dragoş  
Danciu Emilia-Ioana-Larisa 
Macarie Andrei-Florin 
Pojar Mihai Silviu 
Radu Gabriel Claudiu 

 
SMART MATEMATICĂ: 
SEM. I 
PREMIUL AL II-LEA: 

Radu Gabriel Claudiu 
Varadi Karina-Krisztina 

PREMIUL AL III-LEA: 
Crişan Marius-Cătălin 
Danciu Emilia-Ioana-Larisa 
Macarie Andrei-Florin 

SEM. AL II-LEA 
PREMIUL AL III-LEA 

Radu Gabriel Claudiu 
 
2.Rezultate la alte concursuri: 
ZIUA PĂSĂRILOR: 
PREMIUL I – 

Pandrea Bianca 
PREMIUL AL II-LEA:  

Oltean Diana 
Pojar Mihai Silviu 

ȊNV. JARDA MIRA –cls. preg. A 
• Concursul Naţional « Mai-luna florilor », Jidvei ( pr.II Ursa Alexandra şi 

Stîngaci David, menţiune Lazăr Marco). 
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• Concursul Judeţean de felicitări « Crăciun fericit » Cugir ( pr. I Florea David, 
pr.  II Wang Denisa Xue Ni, pr. III Petridean Antonia). 

• Concurs Judeţean „ Moş eco” Petrila ( pr. I Herţa Briana, pr. II Şeulean Mihai, 
menţiune Băieş Adrian ) 

• Concursul Regional de Desene « Eroi din basmele populare româneşti » ( pr. 
III Turi Robert, dipl de participare Herţa Briana şi Stîngaci David ) 

• Concursul de perspicacitate, descifrare a unui mesaj, orientare în spaţiu «  
Treasure Hun » Năvodari 

• Concursul Naţional de Construcţii şi Desene pe Nisip ( pr. pentru cea mai 
bună lucrare- echipajul din Aiud) 
 

ȊNV. PETRUŢIU RODICA-cls. a IV-a A 
 
a.VIITORII MATEMATICIENI-INTERJUDEŢEAN 

Jurjiu Maria –Premiul Iii 
b. FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ-NATIONAL 

Bota Paula-Premiul I 
Jurjiu Maria-Premiul I 
Hagea Florina-Premiul I 
Petridean Alexia- Premiul Iii 

c. POVEŞTILE CANGURAŞULUI 
Jurjiu Maria 
Trif Alexandru 
Petridean Alexia-Calificativ F.B. 

ALTE CONCURSURI:  -naţional de desene, „Din lumea necuvântătoarelor”, judeţean de 
colaj”Mai , luna florilor” 
INV. MAIER ANA-MARIA-cls. a IV-a B  
a.FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 

Florea Cătălin-Premiul I 
Duma Sorina-Premiul I 
Porutiu Marius-Premiul I 
Iepure Antoniu-Premiul Iii 

b. CONCURSURILE SMART; MATEMATICĂ 
Florea Cătălin-Premiul Iii 
Poruţiu Marius-Premiul Iii 
Iepure Antoniu-Premiul Iii 

L. ROMĂNĂ 
Pojar Lidia-Premiul Iii 
Duma Sorina-Premiul Iii 

ALTE CONCURSURI: „O lume de basm”, „Toamna-fantezie şi culoare”., Clipe de toamnă”, 
„ Ȋn slujba naturii” etc. 
ȊNV. DĂNILĂ MARIANA-cls. preg. B 

„ O lume de basm şi poveste”-locul I Avram Ştefan 
„ Clipe de toamnă” –locul II- Deac Gabriela 
„ Timp şi anotimp”-locul III-Hotel Carina , Florea Patricia 
„ Ȋn slujba naturii”-locul II-Moisa Eduard 
         locul III-Groza Dragoş 
„ Fantezii de iarnă”-locul I-Oţel Carina 
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          locul II- Gruiţă Karla 
          locul III- Karacsony Antonio 

„ Ion Creangă ȋn şcolile noastre”-locul III-Olar Elisa 
„ Ziuia păsărilor”-locul I-Avram Ştefan 

ȊNV. HAN OTILIA-cls. a I-A 
„ Ziua păsărilor”-premiul I, II, III 

ȊNV. FILIMON MARIANA-cls. a II-a B  
a. SMART L. ROMANĂ 

Costan Larisa-Premiul Iii 
Oană Iulia-Premiul Iii 

b. CANGURAŞUL MATEMATICIAN 
Danciu Andrei- Excelent 
Costan Larisa- F.B. 
Rostaş Adina-F.B. 
Mărginean Mihai-F.B. 
Ţălnar Răzvan-F.B. 

c. POVESTILE CANGURULUI 
Costan Larisa-Excelent 
Ţălnar Răzvan- Excelent 
Bartha Raul- Excelent  
Ţandea Andrada-F.B. 

d. FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 
Rostaş Adina 
Costan Larisa 
Mărginean Mihai  
Danciu Andrei 

ȊNV. CSIKI SORINELA-cls. a IIIa A    
a. POVEŞTILE CANGURULUI 

Baniţă Alexandru-F.B. 
Baniţă Denisa-F.B. 
Copos Adriana- F.B. 
Szilagyi Alexia-F.B. 

b. SMART- MATEMATICĂ 
Baniţă Alexandru 
Copos Adriana 
Szilagyi Denisa 
Buzgar Anamaria 

L. ROMANĂ 
Muntean Ioana 
Popa Roxana 
Lazăr Nicolas 
Baniţă Denisa 

c. FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ 
Copos Adriana 
Baniţă Denisa 

CICLUL GIMNAZIAL   
Prof. FILIMON ILDIKO- fizică 

„ David Ȋmpotriva Lui Goliat”-Botei Claudia Cls. A VI-A B-Premiul I-Fotografie 
    Tuluş Alexandra Cls. A VI-A-Premiul I-Fotografie 
    Biro Robert-VI B -Desen 
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    Hetea Adrian- VI B- Afiş 
    Ilea Teodora-VII B- Eseu 

Zilele energiei inteligente-Primăria Aiud-5.12.2014 
Arghiuş Luiza şi Cojocaru Sara-prezentare POWER POINT    

prof. HĂDĂRIG MARCELA 
 „ Made for Europe”-locul III- judeţ- 
„Anelisse” – locul I, II, III 
„ La francophonie”- locul I, M 

prof. CHIRCULESCU FLOREA, prof. TALYAI ŞTEFANIA  
Fotbal, atletism-- premii la fazele locale, zonale şi judeţene 

Prof. BȊLC GIANNY- matematică 
Munteanu Filip-cls. a VI-a B 
Lumina Math-mentiune 
CONCURS INTERJUDETEAN „GH. LAZAR” SIBIU-PREMIUL III 
CONCURS INTERJUDETEAN „PITAGORA”- ALBA IULIA-MENTIUNE 
CONCURS INTERJUDETEAN „VIITORII MATEMATICIENI”-ALBA IULIA-
PREMIUL II 

Prof. TRȊNC SOFIA-religie 
„ România –locuri minunate” 
Botei Claudia-PREMIUL I 
Tulus Alexandra-PREMIUL I 
Bunea Sebastian-PREMIUL II-toti din cls. a VI-a B 
„The world of the future” 
Matei Maria-PREMIUL I-cls. a VIII-a A 
Danciu Anda-PREMIUL I-cls. a VIII-a A 
„David ȋmpotriva lui Goliat” 
Buta Ioana –cls. a VIII-a A-PREMIUL II 

Prof. KOSZTANDI IOANA-informatică 
„PC-ȋntre util şi plăcut”-două premii II şi un premiu III 

Prof. MUNTEANU IOANA-geografie 
Concursul „Terra-ed. 2014” 
Olar Cristina- cls. a VI-a B- locul VI 

Prof. RADU IULIA-l. română   
Concurs de compuneri şcolare Cricău 
Oltean Alexandru-cls. a V-a A-PREMIUL I 

Prof. IOAN CASANDRA-l. engleză  
Concursul Smart- PREMIUL I 
Concursul Eurojunior-MENŢIUNE  
 

Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de formare POSDRU, au  
încheiat parteneriate cu diverse şcoli şi instituţii publice, au organizat excursii , au 
participat la simpozioane, expoziții, spectacole 

 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 

Din creditele bugetare alocate în anul bugetar 2014 în valoare totala de 955610 lei 
defalcaţi pe titluri : 
          - Titlul  I „ Cheltuieli de personal” au fost alocaţi 802720 lei;  
          - Titlul II-“Bunuri şi servicii” au fost alocaţi 135890 lei; 
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         Plăţi efectuate până la data de 31 decembrie 2014 repartizaţi în buget, la titlul II-
“Bunuri şi servicii”  în valoare totală de 135890 lei au fost cheltuiţi 108541 lei din care 
pentru: 
        -furnituri de birou    = 1963  lei 
        -materiale de curăţenie =  3634  lei 
        -încălzit, iluminat şi forţa motrică = 30380  lei 
        -apă, canal, salubritate =  5231  lei 
        -poşta, telecomunicatii, internet =  2796  lei 
        -materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional = 1535  lei 
        -alte bunuri şi servicii pentru întreţinere = 20210  lei 
        -reparaţii curente = 29748 lei 
        -bunuri de natura obiecte inventar = 11860  lei 
        -deplasări interne = 1084  lei 
        - pregătire profesională = 100  lei  
        Bugetul de venituri proprii – încasările au fost de 108020 lei şi au fost cheltuiţi 98458 
lei.   
        La Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Aiud s-au efectuat următoarele lucrari de 
reparaţii curente şi renovări:  

- gletuit şi zugrăveli interioare-holuri, casa scărilor 
- amenajări băi, vopsit calorifere, aparatele  de joacă din curtea grădiniei,  
- recondiţionat parchet în două săli de grupă.   
- înlocuire 4 uşi pe holul şi sala de mese a grădiniţei -GPP nr.2 Aiud 
- mobilier realizat prin sponsorizare de  către SC Kronoşpan SA Sebeş: birori pentru 

calculator preşcolari, suport portofolii, mese rotunde, protecţie pentru radiatoare în 
toate sălile de grupă, module mobilier grădiniţă. 
Odată cu transferarea a două grupe din clădirea Creşei în locaţia Colegiului Tehnic 

alături de alte trei grupe se impunea autorizarea lor în noul spaţiu. Ca urmare erau 
necesare realizarea  mai multor lucrări care să  asigure condiţiile necesare în vederea 
autorizării. Astfel, în anul şcolar precedent s-au reabilitat grupurile sanitare, am montat 9 
chiuvete, s-au montat 16 uşi termopan la sălile de grupă, grupurile sanitare precum şi la 
cabinele toaletelor, geamuri termopan pe holul grădiniţei în valoare de 18000 lei. De 
asemenea s-a împrejmuit curtea grădinitei asigurandu-se spaţii de joacă destinate special 
copiilor grădiniţei noastre. Pentru anul următor ne propunem amenajarea curţii interioare  
şi a acestei grădiniţe. Acum se îndeplinesc condiţiile necesare şi ca urmare s-a  depus 
documentaţia la DSP în vederea autorizării. 
 

Rezultate obţinute în activităţi curriculare şi extracurriculare 
Activitatea extracurriculară, ca formă de muncă didactică, este complementara 

activităţilor obligatorii, desfăşurându-se în grădiniţă sau în afara acesteia sub îndrumarea 
atentă a educatoarei. 

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între 
factorii educaţionali devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea 
acestora (grădiniţă, şcoală, biserică etc.) pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i 
familiariza, prin exemple şi modele, cu adevăratele valori ale spiritualităţii umane. 

În anul 2014 activitatea extracurriculară desfăşurată în grădiniţa noastră, sub 
atenta îndrumare a cadrelor didactice şi a conducerii grădiniţei, a fost bogată şi variată. 

În continuare voi prezenta cele mai relevante activităţi desfaşurate la fiecare grupa 
din grădiniţa noastră, în care s-au obţinut rezultate remarcabile. 

Lanivelulunităţi s-au derulat proiecte educaţionale în care au fost implicate toate 
grupele grădiniţei : 
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- Să citim pentru mileniul III: ,,In lumea minunata a cartilor’’ 
- Kalokagathia: ,,Sport, mişcare, sănătate’’ 
- Ecogrădiniţa: "Natura-comoara noastra" 

Tot la nivelul grădiniţei s-au  încheiat câteva parteneriate la care  au participă toate 
educatoarele: 

- Parteneriat cu Dispensarul Şcolar Aiud: ,,Voinici, voioşi şi sănătoşi’’ 
- Parteneriat cu Poliţia Municipiului Aiud: ,,Prietenul meu...poliţistul’’ 
- Parteneriat cu Biserica "Un stop de credinta" 
- Parteneriat cu Şcoala Gimnazială ,,Axente Sever’’- Aiud  
- Parteneriat cu familia: ,,Împreună...pt copii’’ 
- Parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta "Unirea" al Jud. Alba: 

"Pompierii, prietenii copiilor" 
- Parteneriat cu gradinite din Cusset, Clermont-Ferrand, Franţa: ,,Copii de aici 

şi de pretutindeni’’ 
S-au organizat serbări cu diverse ocazii: Moş Nicolae, Moş Crăciun, 8 Martie, 1 

Iunie, Ziua grădiniţei,  Sfârşit de an şcolar. 
Programul saptamanii ``Şcoala Altfel``  s-a desfasurat de asemenea după un program 
comun şi unitar, realizat în urma consultării copiilor şi părinţilor: 

- Ecovoiniceii protejeaza mediul inconjurător; 
- Sarbatorile Pascale aşteptăm şi pe Domnul lăudăm; 
- Carnavalul Primaverii; 
- Magicianul Mario; 
- Dăruind vom fi mai buni. 

GRUPA MICA 
EDUCATOARE:VIŞAN  MARIA 
                   HERŢA ADINA 

- Concursuri, simpozioane  şi proiecte educaţionale : 
- Concurs internaţional SMARTY  şi SMARTY  MAESTRO 

Premiul I -3 copii 
Premiul II-5 copii 
Premiul III-3 copii 

-  Proiect Educational International``Cu Europa… la joaca- Europrescolarul`` -Premiul 
I,II,III; 

-  Simpozion naţional ``Importanţa activităţilor educative:  Colaborarea grădiniţă- 
şcoală`` având tema ``Bucuriile Iepuraşului``; 

- Simpozion naţional ``Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea  preşcolarului/ 
şcolarului``; 

- Proiect de parteneriat cu Inspectoratul  de  Poliţie  al judetului Alba cu tema: 
``Atenţie, circul şi eu!``-Premiul I, II, III 

- Expoziţia naţională``Ziua Păsărilor`` 
                   Premiul II-3copii, 
                   Premiul III-3 copii) 

     -  Expoziţia locală``Familia mea`` 
                   Premiul I -7 copii 
                   Premiul II-8 copii 
                   Premiul  III-4 copii  

- Daruind vom fi mai buni-actiune caritabilă 
-  Carnavalul Toamnei- program de cântece, jocuri muzicale şi parada costumelor de 

toamna. 
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- Proiect de parteneriat cu Inspectoratul  de  Poliţie  al judetului Alba cu 
tema:``Atenţie, circul şi eu!`` 

- Proiectul de parteneriat cu Şcoala Gimnazială``Axente Sever`` Aiud  
- Concurs internaţional SMARTY  şi SMARTY  MAESTRO; 
- Proiect Educaţional Internaţional``Cu Europa… la joacă- Europreşcolarul``; 
- Simpozion naţional ``Importanţa activităţilor educative:  Colaborarea grădinită- 
şcoala`` având tema ``Bucuriile Iepuraşului``; 

- Simpozion naţional ``Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea  preşcolarului/ 
şcolarului``. 

 
GRUPA: MICĂ 
 PROF: MIF DELIA EMILIA 

- Concurs naţional: ,,Sărbătoarea Paştelui prin ochi de copil’’- la Cehu Silvaniei 
(premiul I, II) - colaje 

- Concurs judeţean de dans: ,,Festivalul Florilor de Mai’’- Aiud (membru în comisia de 
organizare) 

- Concurs între grădiniţe (interjudeţean): ,,Cel mai creativ copil’’-creaţii artistico-
plastice, Grădiniţa ,,Căsuţa Fermecată’’-Gherla 

- Concurs între grupe (la nivelul unităţii): ,,Prietenul meu...poliţistul’’-concurs de 
cultură generală 

- Expoziţia naţională de creaţie plastică: ,,Ziua păsărilor’’ -premiul I, II, III 
- Concurs naţional: ,,Bucuriile iepuraşului’’ (organizat de Editura Esenţial Media) 
- Concurs national: ,,Ne jucăm…învăţăm!’’ (organizat de Editura D’Art) 
- -Parteneriat cu L’ecole Maternelle Jean Zay, Cusset, Clermont-Ferrand, Franţa: 

,,Viaţa familiei în scrisori’’ 
- Parteneriat cu Grădiniţa ,,Căsuţa Fermecată’’-Gherla: ,,Activităţile extraccuriculare 

în grădiniţă’’ (parteneriat interjudeţean          
- ,,Carnavalul Toamnei’’ - program de cântece, poezii, jocuri muzicale 
- Concurs judeţean de creaţie plastică: „Crăciunul-bucuria copiilor”( 6 copii-premiul I) 
- Concurs între grupe ( la nivelul unităţii) ; 
- Desfăşurarea unei acţiuni caritabile : ,,Dăruind, vei dobândi!’’(produse de toamnă: 

fructe, legume, etc. 
 

GRUPA MICA 
ED. POPA LAURA 

- Concurs Naţional ,,Ziua Păsărilor’’-Premii acordate: Gavrilaş Cristian- Locul I, Sas 
Irina – Locul II 

- Concurs interjudeţean – Festivalul ,,Florilor de mai’’- Aiud, editia -2014. 
- Concurs Judeţean- ,,Mult îmi place şi iubesc’’- portul nostru- Alba-Iulia, ediţia 2014. 
- Concursul judeţean ,,Crăciunul, bucuria copiilor’’. 
- Participare la ,,Carnavalul Toamnei’’- Premiul I, II, III. 
- Parteneriat educaţional cu Şcoala Gimnazială Axente Sever Aiud. 

 
GR. MIJLOCIE ,,B’’ 
Ed. KATONA MAGDALENA 
Ed. GARLEA ILEANA 
      -Concurs :,, Piciul’’ 
       Premii acordate : Stanciu Andrei- Premiul I 

                       Lăcătuş Alexandra- Premiul special  
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GRUPA MIJLOCIE  “A” ( Grupa “ Albinuţelor”) 
Prof.  Tuluş Antoanela 

- Proiect “Fii voluntarul educaţiei tale!”, Câmpia Turzii ,Cluj  
    Premii:  I- 3 copii, II- 2 copii, III- 2 copii 

- Parteneriat “ Copil ca tine sunt şi eu”, Şcoala Gimnazială “Axente Sever” Aiud 
- Acţiune caritabilă “ Dăruind, vei dobândi” -donarea de fructe şi legume celor 

defavorizati 
- Articole publicate “ Revista cercurilor”–referat  “Activităţi outdoor în grădinită” 
- Concurs interjudeţean “ Daruri de Ziua Pământului” - Sebeş 
- Concurs intenaţional Europreşcolarul, “Cu Europa …la joacă!” 
- Concurs “Păsările în viziunea copiilor”- expoziţie naţională la Muzeul de Ştiinţele 

Naturii Aiud     Premii acordate :  
Avram Elena- locul I 
Vasinc Razvan- locul II 
Şurca Tudor- locul III 

- Concurs Judeţean “ Crăciunul-bucuria copiilor”, Cricău 
Macavei Tudor – locul I 
Ioo Alesia- locul II 
Popa Vlad- locul III 

- Simpozion naţional – referat cu tema “Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea 
preşcolarului…”- diploma pentru participarea educatoarei 

- Simpozion naţional “Rolul educaţiei în dezvoltarea abilităţilor socio-emotionale”, 
Buzau- diploma pentru participarea educatoarei 

- Simpozion internaţional “Familia-exponent al educaţiei”, Neamt- diploma pentru     
participarea educatoarei 

- Ziua de  24 Ianuarie – Activitati de Ziua Unirii Principatelor Romane, in cadrul 
Parteneriatului cu Gradinita nr. 4 Aiud 

- Participare la Carnavalul Toamnei – cântece, parada modei, diplome 
- Proiect de parteneriat cu Inspectoratul de Politie al judetului Alba, tema: “Atentie, 

circul si eu!” 
- Concurs naţional “ Sărbătoarea Paştelui prin ochi de copil”, Cehu Silvaniei, Colaje  

Avram Elena- locul I 
Ioo Alesia - locul II 

- Concurs local de 1 Iunie în parteneriat cu Farmacia “ Speranţa” Aiud 
- Sebarea Grădiniţei “ La mulţi ani, grădiniţa mea!”  
- Publicarea unei lucrări în ,,Revista Cercurilor pedagogice ale învăţământului 

preprimar’’ – Referat : ,,Influenţa modelelor comportamentale parentale, asupra 
personalităţii copiilor’’ 

 
GRUPA : MIJLOCIE 
Prof. DÎRLEA RALUCA 

- Concurs judetean : ,,Crăciunul – Bucuria copiilor’’,  
-  locul I - Bara Ştefan, locul II :Muntean Adelina, locul III : Goarnă Amalia); 
-  Publicatie in Revista cercurilor:  ,,Influenţa modelelor comportamentale parentale, 

asupra personalităţii copiilor’’; 
- Participare la ,,CARNAVALUL TOAMNEI’’ - cântece, poezii, parada costumelor, 

premiul I, II, III 
-  Acţiune caritabilă : ,,Dăruind, vei dobândi!’’- donarea de produse de toamnă: fructe, 

legume. 
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EDUCATOARE: CĂLIN ELENA MARIA 
GRUPA: MIJLOCIE(GRUPA ŞTRUMFILOR) 

- Concurs interjudeţean de creaţie plastică ,,Daruri de ziua pământului” - locul I- Călin 
Karina; locul III- Bogdan Salomeea 

- Simpozion internaţional ,,Familia” cu lucrarea ,,Colaborarea dintre familie şi şcoală” 
- Concursul naţional ,,Ziua păsărilor”-4 aprilie 2014 -locul I,II,III 
- Simpozion naţional ,, “Evaluarea iniţială: Observarea şi cunoaşterea preşcolarului” 
- Concursul judeţean,,Crăciunul-bucuria copiilor” -locul I-Popescu George, locul II- 

Călin Karina, locul III-Ştefănuţ Denisa 
- Lucrare publicată în revista preşcolară:,,Educaţia parentală asupra dezvoltării 

personalităţii copiilor’’ 
- Participare la ,,Carnavalul Toamnei’’-cantece, parada modei cu costume 

confecţionate de părinţi; diplome 
GR.MARE ,,A’’ 
Prof.ARGHIUS IOANA 
Prof. GLIGOR DANIELA 

- 24 Ianuarie 2014- În cadrul Parteneriatului cu Grădiniţa Nr.4 Aiud – activităţi De 
Ziua Unirii 

- Concurs naţional ,,Piciul’’- Jud. Arges 
- Expozitie naţională- Aiud- parteneriat cu Muzeul de Ştiinţele Naturii, Şcoala Axente-

Sever,,Păsările în viziunea copiilor’’-  
Participanţi : 6 copii 
Premii acordate : Hetea Bianca, Bozdog Alexandru -  Locul I 

Duma Sorana, Opriţa Alexandru – Locul II 
Tricu Alexandra, Stâncel Eduard – Locul III 

- Concurs International ,,Smarty şi Smarty maestro’’- Piteşti/Argeş 
Participanţi : 22 copii şi educatoarele grupei : cu doua lucrări originale dedicate 
zilei de 1 Iunie. Premii acordate : 

 Premiul I -15 copii 
 Premiul II- 5 copii 
 Premiul III- 2 copii 

-  Festivalul Internaţional,, Copil ca tine sunt si eu’’- Simeria- Hunedoara - 
- Concurs de dans modern : ,,Lumea copiilor’’- Premiul III  
- Simpozionul Internaţional,, Educatie pentru diversitate, educatie incluziva’’- Simeria- 

Hunedoara, cu lucrarea ,,Ne jucam, împreuna învăţăm’’- proiectul educaţional -   
- Târgul de Crăciun 2014- participanţi 24 de copii la târg şi Festivalul de colinde, 

împreună cu educatoarele. 
- Parteneriat cu ISU Alba- ,,Pompierii, prietenii copiilor’’. 
- Parteneriat “ Copil ca tine sunt şi eu”, Şcoala Gimnaziala “Axente Sever” Aiud 
- Concurs local de 1 Iunie- 2014- În parteneriat cu Farmacia ,,Speranţa’’ Aiud. 
- Acţiune caritabilă “ Dăruind, vei dobândi” 

 
GRUPA MARE 
Ed. GAVRILĂ DORINA 
Ed. CORPODEAN ELISABETA 

- “Târgul de toamnă” organizat de Asociaţia Caritabilă “Maria Agapia” – expoziţie; 
- “Târgul de Crăciun” organizat de Primăria Municipiului Aiud – expoziţie cu vânzare; 
- “Să ne amintim mereu de Mihai Eminescu” – acţiune organizată în parteneriat cu 

grupa mijlocie de la Grădiniţa “Primii Paşi”. Concurs tematic de desene 
“Somnoroase păsărele”: 
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Premiul I: Ivănescu Andrei, Kulcsar Cristina, Maier Briana, Potfălean   
Anamaria,.Ispas Diana; 
Premiul II: Boancă Rareş, Gabor Nicola, Man Mădălina; 
Premiul III: Bunea Adrian, Lopădean Daria. 

- Concursul Naţional “Piciu” (participanţi 23 de copii): 
Premiul I: Boancă Rareş, Bunea Adrian, Buturean Ariana, Gabor 
Nicola, Ispas Diana, Ivănescu Andrei, Lopădean Daria, Maier Briana, 
Man Mădălina, Ocnean Raul, Păcurar Teodora, Potfălean Anamaria, 
Şimandi Carlos, Turzai Antonia, Urian Sandra;  
Premiul II: Fleacă Raul, Grama Denis, Lăcătuş Cosmin, Mihacea 
David;  
Premiul III: Bunea Ştefania,Gărduş Darian, Popa Sebastian, Pavel 
Sebastian. 

- Expoziţia Naţională de creaţie plastică “Ziua păsărilor” la Muzeul de Ştiinţele Naturii: 
Premiul I: Ispas Diana; 
Premiul II: Boancă Rareş, Kulcsar Cristina, Lopădean Daria. 
Premiul III: Ivănescu Andrei, Maier Briana. 

-  “La mulţi ani, grădiniţa mea”- prezentare dans tematic; 
- Concurs de desene “Familia mea” organizat în colaborare cu farmacia “Speranţa” 

Marele premiu pe unitate (o trotinetă): Ispas Diana; 
Premiul I: Kulcsar Cristina; 
Premiul II: Boancă Rareş; 

- Concurs Internaţional “Smarty”: 
Premiul I: Gabor Nicola, Ispas Diana, Kulcsar Cristina, Lopădean 
Daria, Maier Briana, Ocnean Raul, Pandrea Şandru Andrei; 
Premiul II: Pungea George, Turzai Antonia; 
Premiul III: Mihacea David. 

- În cadrul proiectului educativ: “Bogăţiile toamnei”s-a desfăşurat “Festivalul 
Toamnei” activitate de creaţie cu părinţii (măşti din fructe şi legume); 

- Acţiunea “Dăruind vom fi mai buni” prin care copiii au dăruit pachete cu fructe şi 
legume unor bătrâni din cartier; 

- “Carnavalul Toamnei” concurs de creaţie “Cel mai reuşit costum pentru carnaval”: 
Premiul I; Buturean Ariana, Maier Briana, Boancă Rareş, Păcurar 
Teodora, Bunea Ştefania, Pungea George; 

- La concursul de desen:”Frumoasă eşti toamnă pe plaiuri Aiudene: 
Premiul I: Kulcsar Cristina, Ispas Diana, Maier Briana; 
Premiul II: Man Mădălina, Bunea Adrian, Potfălean Anamaria; 
Premiul III: Ocnean Raul, Ivănescu Andrei. 

- Participare la “Târgul de Crăciun”organizat de Primăria Municipiului Aiud,  prin 
realizarea şi vânzarea de obiecte decorative specifice Crăciunului şi participarea la 
spectacolul de colinde;                 
 

GRUPA : MARE 
EDUCATOARE: RANCA AURORA  RODICA 

- concurs naţional: ,,Ziua păsărilor’’ 
- ,,Carnavalul toamnei- scenetă, Locul I, II, III. 
- Acţiune caritabila : ,,Dăruind, vei dobândi!’’(donarea de produse de toamnă: fructe, 

legume, etc 
- Participarea cu program de colinde la ,,Târgul de Crăciun’’ 
- Participarea cu lucrări la ,,Târgul de Crăciun’’ 
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- Lucrare publicată în Revista Cercurilor Pedagogice în învăţământul preprimar:  
,,Educaţia parentală asupra dezvoltării personalităţii copiilor’’; 

- Participarea la Concursul Internaţional:  ,,Cu Europa ...la joacă – Europreşcolarul’’  
- Parteneriat cu Şcoala Gimnaziala  "Axente Sever": ,,Preşcolarii de azi, şcolarii de 

mâine’’ 
 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRIMII PAŞI" 

 
      Date preșcolari an școlar : 2013-2014 

- preșcolari înscriși:   221 
- personal didactic:   15 
- personal did.auxiliar: 2 
- personal nedidactic:   7 

 
Execuție bugetară la data de 31.12.2014 

Denumire indicator Cod Total / mii lei 
Total general  906,31 
I.Cheltuieli de personal 10 786,86 
II.Bunuri și servicii 20 119,45 
1.Bunuri și servicii 20.01 80 
   Furnituri de birou 20.01.01 0,9 
   Materiale de curățenie 20.01.02 3 
   Încălzit și iluminat 20.01.03 36,85 
  Apa ,canal și salubritate 20.01.04 6,67 
Poșta,telecomunicații,internet 20.01.08 2,08 
  Materiale și prestări servicii 20.01.09 0,5 
  Alte bunuri și servicii 20.01.30 30 
2.Reparații curente 20.02 15,35 
3.Obiecte de inventar 20.05 22,30 
4.Deplasări 20.06 1,05 
5.Alte cheltuieli 20.30 0,75 

  
În anul financiar 2014 la G.P.P.,,Primii Pași,, Aiud s-au efectuat următoarele lucrări 

de reparații și amenajări: 
- reparații trotuare ,gazonare și amenajare curte  ; 
- achiziționarea a trei ansambluri de joacă ( un ansamblu de joacă fiind 

sponsorizat de Asociația ,,Maria Agapia,,Aiud );  
- reparații gard și înlocuire poartă acces; 
- zugrăveli interioare: bucătărie, hol și săli de grupă; 
- amenajarea sălii de mese a preșcolarilor, confecționare de  mobilier adecvat 

pentru sălile de grupă și dulapuri pentru vestiare personal nedidactic cu pal 
melaminat sponsorizat de la S.C.Kronospan Sebeș; 

- compartimentarea bucătăriei și refacerea instalației sanitare pe sectoare de 
activitate conform normelor sanitare în vigoare; 

- achiziționarea a 55 paturi, jaluzele verticale, calculatoare și monitoare, 
imprimante,cântar electronic,veselă și tacâmuri inox. 

 Activități extraccuricurale: 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 118 din 139 

- octombrie:,,Expoziție cu lucrări de toamnă,, în colaborare cu Biblioteca 
Municipală Aiud; 

- noiembrie:,, Minibiblioteca noastră,, realizată în unitate; 
- decembrie ,,Ziua grădiniței,, Târgul de Crăciun –realizare de obiecte pentru 

târg; 
- ianuarie: ,,Eminescu-poet nepereche,, -miniexpoziție închinată poetului român; 
- februarie:,,Ce mâncăm, ce bem? ,,-vizită la cabinetul medical ; 
- martie: ,,Confecționare mărțișoare, pe care le dăruim instituțiilor aflate în 

parteneriat,, ; 
- aprilie: ,,Un copil, un pom, o floare,, -plantăm brazi și flori în curtea grădiniței 

împreună cu părinți și angajați ai Ocolului Silvic Aiud; 
- mai: ,,Festivalul florilor de mai,, concurs județean de dans; 
- iunie: -,,1 Iunie ,, Ziua internațională a copilului,, 

  -,,O zi în aer liber,,- drumeție ,concursuri în Parcul municipal Aiud (triciclete, 
biciclete, desene pe asfalt, alergare); 
 În anul școlar 2013-2014 nu ne-am confruntat cu probleme legate de procesul 
educativ. Preșcolarii pregătiți de cadrele didactice au fost implicați în diferite concursuri și 
expoziții desfășurate pe plan local , județean , național și internațional Cele mai importante 
sunt : 

- ,,Portul popular românesc de ieri și de azi,,-concurs interjudețean (premiul I); 
- ,,Bucuriile iepurașului,,-concurs național (premiul I); 
- ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc,,-concurs organizat de 

Consiliul Județean Alba (premiul I); 
- Expoziție de desene la,,Ecole Matternelle Jean Zay,-Cusset, Clermont-Ferrand 

Franța cu tema-,,Împreună clădim viitorul,,; 
               Grădinița cu Program Prelungit,,Primii Pași,,Aiud, a derulat  parteneriate cu cele 
mai importante instituții ale municipiului Aiud,dar și cu unități de învățământ din țară și din 
străinătate.Putem enumera: 

- ,,Activitățile extracurriculare în grădiniță,,-proiect interjudețean în colaborare cu 
G.P.P.,,Căsuța Fermecată,,Gherla; 

- ,,Grădina și animalele mici,,-parteneriat educațional internațional cu ,,Ecole 
Matternelle Jean Zay,-Cusset, Clermont-Ferrand Franța; 

 

SPITALUL MUNICIPAL AIUD 

 
1 .  Descrierea situatiei actuale a spitalului  

 
           Spitalul Municipal Aiud, ocupa locul doi în cadrul judetului Alba din punct de 
vedere al gradului de complexitate a serviciilor medicale acordate, asigurand asistenta 
medicala de specialitate la peste 28 000 locuitori din Municipiul Aiud si peste 35 000 
locuitori a zonelor arondate acoperind o raza de 30 km. 
          Are în structura 225 paturi acoperind  20 specialitati medicale. 
           Amplasarea spitalului într-o zona de deal si munte,cat si restrangerea drastica a 
activitatilor economice a condus la o saracire a populatiei cu consecinte asupra ratei 
anuale a natalitatii.Somajul care este peste rata judetului, coborat cu o usoara îmbatranire 
a populatiei, emigrarea unei parti a populatiei tinere a dus la cresterea numarului de cazuri 
sociale, si cresterea solicitarilor de asistenta medicala. 
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           Ca orice organizaţie spitalul are o misiune de îndeplinit în virtutea căreia există şi 
funcţionează.Prin urmare spitalul îşi justifică existenţa doar în măsura în care el îşi 
indeplineşte misiunea. 
           Misiunea spitalului este de a oferi servicii de sănătate specifice care să rezolve 
problemele de sănătate ale pacienţilor. 
 

Manager: Ec. Nechimis Mircea a fost numit manager al Spitalului Municipal Aiud, 
prin dispozitia nr.73/31.03.2014 emisa de Primarul Municipiului Aiud. 

Comitetul Director: 
Directorul Financiar Contabil ec. Homana Dobrita a fost numita in functie pe o 

perioada de trei ani, prin decizia nr. 67/27.03.2014 emisa de managerul Spitalului 
Municipal Aiud in baza prevederilor art. 183  din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. 

Directorul Medical dr. Campean Vasile a fost numit in functie pe o perioada de trei 
ani, prin decizia nr. 68/27.03.2014 emisa de managerul Spitalului Municipal Aiud in baza 
prevederilor art. 183  din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

2. Structura organizatorica a Spitalului Municipal Aiud 
           Spitalul Municipal Aiud are în componenţă 14 secţii şi compartimente în activitatea 
spitalicească, un Compartiment Primire-Urgenţe şi un număr de 19 cabinete în cadrul 
Ambulatorului integrat la care se adaugă, laborator de analize medicale, laborator de 
radiologie şi imagistică medical şi laborator de explorări funcţionale. 

 
                        Secţie / Compartiment Paturi 
Sectia medicina interna 28 
Boli infecţioase 10 
Compartiment cardiologie 15 
Sectia chirurgie generală 24 
OtorinoLaringologie 4 
Urologie 8 
Compartiment chirurgie plastic şi reparatorie 5 
Compartiment obstetrica ginecologie 20 
Compartiment neurologie 9 
Compartiment neonatologie nn 10 
Compartiment ATI 5 
Sectia ortopedie şi traumatologie 25 
Compartiment pediatrie 20 
Sectia psihiatrie acuţi 32 
Compartiment boli cronice          10 

                        TOTAL 225 
 

3. Resurse umane 
          Totalul personalului angajat a fost de 308,5 structurat astfel: 
 

 DENUMIREA  INDICATORULUI REALIZAT 
2014 

  1 Medici 37 
  2 Alt personal superior sanitar 6 
  3 Personal medical mediu 140 
  4 Personal medical auxiliar 74 
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  5 Personal administrativ 19 
  6 Muncitori 31 
  7 Personal clerical 1 
  9 TOTAL  GENERAL 308,5 

 
 

 A fost actualizatRegulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern 
al spitalului. 

- Dezvoltarea pregatirii profesionale prin EMC a tuturor medicilor (obtinerea 
certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania) si a personalului cu 
studii superioare (biologi, chimisti) 

- Asigurarea malpraxis pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti, asistenti medicali 
- Evaluarea profesionala a personalului in vederea obtinerii calificativului professional 
- Reactualizarea comisiilor de specialitate, comisia medicamentului, consiliul etic, 

nucleul de calitate, etc. 
- Dezvoltarea pregatirii profesionale prin EMC prin OAMMR si DSP Alba a 

asistentilor medicali urmand cursuri de formare profesionala. 
- Organizarea la nivelul spitalului de cursuri specifice si obligatorii privind: 

1. Gestionarea deseurilor 
2. Utilizarea echipamentelor, aparaturii, instrumentarului 
3. Norme de igiena – Curatenia si dezinfectia spatiilor din spital 
4. Circuite functionale in spital 
5. Transportul pacientului in spital 
6. Activitatea cu risc infectios-identificare, masuri de prevenire 
7. Sustinerea functiilor vitale in urgente: IMA, AVC, soc, politrauma 
8. Norme tehnice in comp. spalatorie 
9. Sterilizare: Norme tehnice, pregatirea instrumentarului inaintea sterilizarii 
10. Controlul sterilitatii 
11. Precautiuni universale 

- Asigurarea malpraxis pentru asistenti medicali 
 
Pentru a asigura efectuarea serviciilor medicale am mentinut resursele umane in 

conditiile migrarii fortei de munca prin: 
- Imbunatatirea conditiilor la locul de munca 
- Siguranta si stabilitate la locul de munca (echipamente de protectie si lucru, 

instruire, evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc, vaccinari) 
- Comunicare directa (informare lunara cu sefii de sectii/comp si asistentele sefe 

privind consumul si necesarul de materiale sanitare, materiale de curatenie, 
dezinfectanti, informare cu privire la deficientele gasite in urma controalelor 
planificate privind conditiile igienico-sanitare, managementul deseurilor provenite 
din activitatea medicala) 

- Motivarea personalului prin respectarea drepturilor salariale in conditiile legii  
- Recrutarea si selectia personalului in conditiile legii pentru posturile vacante si 

reorientarea personalului cu abilitati deosebite in sectoare cu responsabilitati 
crescute. 

 
 
 
 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 121 din 139 

4. Servicii medicale: Spitalul Municipal Aiud a acordat o mare varietate de servicii 
medicale pe anul 2014. 

1. UNITATE CU PATURI:  
SPITALUL MUNICIPAL AIUD                      ANUL 2014 

a. Spitalizare continua – pacienti internati 7750 
b. Spitalizare de zi – pacienti internati 40314 
2. Servicii clinice Ambulator  
a. Consultatii 57317 
b. Tratamente 7352 
3. Interventii chirurgicale 2186 
4. Explorari functionale 41124 
a. Nr. EKG 19352 
b. Nr.EEG 22 
c. Nr. Fluoroscopii 452 
d. Nr. Radiografii 14928 
e. Nr.Ecografii 6370 
5. Servicii Paraclinice  
a. Laborator 242188 
b. Radiologie 14928 
6. Recuperare si balneofizioterapie  
a. Consultatii si tratament 6212 
b. Proceduri balneo-fizioterapeutice si de 

recuperare medicala 
49170 

7. CPU  
a. Consultatii 18984 
b. din care internari 3921 

 
5. Activitatea medicala 
S-a analizat periodic activitatea Consiliului Medical prin raportarea indeplinirii de 

catre acesta a atributiilor specifice. 
 
S-au intocmit  protocoale de practica   medicala, s-a standardizat in cea mai mare 

masura actul medical prin proceduri medicale si de ingrijire, care cuprind aproape toata 
activitatea legata de ingrijirile de sanatate acordate pacientilor, de la internarea acestuia in 
spital pana la externarea acestuia din spital. 

 
La propunerile Consiliului Medical s-au facut achizitii de aparatura medicala pentru 

cresterea calitatii serviciilor medicale. 
Prin diversificarea serviciilor medicale acordate pacientilor a crescut gradul de 

complexitate al cazurilor tratate. 
S-a acordat o atentie sporita depistarii si combaterii infectiilor nozocomiale. 
 
În anul 2014 numarul pacientilor internati a fost de 7750 de pacienţi iar numarul 

consultaţiilor în Ambulator a fost de 57317. 
 
Investitii importante: 
- reabilitarea si igienizarea Compartimentului Pediatrie si Sectiei Chirurgie 

generala 
- inlocuirea ferestrelor si usilor cu tamplarie termopana 
- reabilitarea si modernizarea blocului operator de la Compartimentul Obstetrica-

Ginecologie 
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- achizitionarea de aparatura conform standardelor 
- reabilitarea, reamenajarea si modernizarea Comp. Boli Infectioase 

 
6. Contracte cu Scoala Postliceala Sanitara Aiud,privind formarea viitorilor 

asistenti medicali asigurand efectuarea practicii conform modulelor pe sectii si 
compartimente. 
 Au fost incheiate in anul 2014 un numar de 6 contracte de prestari servicii medicale  

 
7. Protocoale: Au fost initiate si completate protocoale de practica medicala 

cuprinzand majoritatea specialitatilor. 
 

8. Venituri realizate 
 

                      Surse  de finantare 2014 

Servicii medicale CAS 12389784 

Servicii medicale la cerere 313346 

Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate la 
bugetul de stat 

118387 

Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din 
venituri proprii ale MS 

921 

Venituri din valorificarea unor bunuri 1235 
Venituri din dobanzi 89 
Buget local 223000 
TOTAL 13046762 

 
9. Cheltuieli 2014 

 
CHELTUIELI -TOTAL  13044292 
CHELTUIELI PERSONAL 8826948 
FURNIT. BIROU 20673 
MATER. CURATENIE 21524 
UTILITATI (gaz, curent, posta,apa) 870510 
CARBURANTI 12877 
MAT.SI PRESTARI SERVICII 434445 
ALTE BUNURI SI SERVICII 568758 
REPARATII CURENTE 83771 
HRANA 343176 
MEDICAMENTE 904182 
MATERIALE SANITARE 273971 
REACTIVI 319459 
DEZINFECTANTI 64834 
OB. INVENTAR 65630 
DEPLASARI 881 
CARTI SI PUBLICATII 413 
BURSE 12027 
MASINI SI ECHIPAMENTE 142213 
ALTE ACTIVE FIXE 78000 
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10. Controlul managerial intern si controlul financiar preventive 
 

a) Dezvoltarea controlului managerial intern se realizeaza in baza OMFP 
946/2005 

 
       In vederea aplicarii Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.946 din 4 iulie 2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control 
intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial OMFP 946/2005, conducerea trebuie sa stabileasca obiectivele, 
actiunile,responsabilii si termenele in atributii in implementarea, monitorizarea, 
coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemul de control managerial 
(SCI).Controlul este privit ca o functie manageriala si nu ca o operatiune de verificare, iar 
prin functia de control, managementul constata abaterile rezultatelor de la obiective, 
analizeaza cazurile care le-au determinat si dispune masurile corective sau  preventive ce 
se impun.Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub 
forma autocontrolului, controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlului 
ierarhic.Sistemul de control intern managerial are rolul de a asigura implinirea misiunii 
institutiei in conditii de : 

- realizare a atributiilor stabilite in concordant cu misiunea institutiei, in conditii de 
regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta; 

- protejare a bunurilor, informatiilor si fondurilor publice impotriva pierderilor datorate 
erorii, abuzului sau fraudei; 

- respectare a legilor, a regulamentelor interne si a deciziilor conducerii; 
Dezvoltarea controlului managerial intern se realizeaza in baza OMFP 946/2005- 

Dezvoltarea controlului intern managerial  - monitorizarea calitatii managementului 
spitalelor – pe baza Codului controlului intern cuprinzand standarde de management 
/control intern al entitatii publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial 
exista identificate riscuri la nivel de unitate. 
 Exista stabilite obiective specifice pentru fiecare sector de activitate. 
           Se realizeaza autoevaluarea fiecarui sector de activitate.Pe baza rezultatelor 
autoevaluarii la 31 decembrie 2014, sistemul de control intern managerial al Spitalului 
Municipal Aiud este partial conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern 
cuprinzand standardele de management/control intern al entitatii publice. 
 

b)Controlul financiar preventiv a fost organizat corespunzator astfel ca activitatea 
economico-financiara s-a desfasurat in conditii normale concentrandu-se intreaga atentie 
a factorilor de raspundere asupra gospodaririi judicioase a mijloacelor materiale si banesti 
avute la dispozitie cu respectarea stricta a destinatiei fondurilor si a legalitatii. 
Conform dispozitiilor O.G.nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar 
preventive, republicata, controlul financiar preventive(CFPP) are ca obiect asigurarea 
gestiunii financiare, in conditii de legalitate, economicitate si eficienta a fondurilor.CFPP se 
exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteazafondurile publice si patrimonial public. 
        CFPP se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile 
patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul 
de drept al competentei. 
 

11.  Centralizator la Programul Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2014 
 

Nr. Capitol Planificat 2014 
1. Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +20.01.30) 2024499.56 
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2. Furnituri de birou 25624.78 
3. Materiale pentru curatenie 61159.68 
4. Incalzit, luminat si forta motrica 677207.93 
5. Apa, canal si salubritate 220000.00 
6. Carburanti si lubrefianti 25194.61 
7. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 61764.71 
8. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  433547.85 
9. Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 520000.00 
10 Reparatii curente  160000.00 
11. Hrana 617067.98 
12. Medicamente 1212697.46 
13. Materiale sanitare  415899.32 
14. Reactivi de laborator 355663.33 
15 Dezinfectanti si sterilizanti 95147.90 
16 Bunuri de natura obiectelor de inventar(cod 20.05) 102656.41 
17. Deplasari, detasari, transferari 1000.00 
18. Materiale de laborator 15000.00 
19. Carti, publicatii si materiale documentare 2000.00 
20. Pregatire profesionala 8000.00 
21. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (protectia muncii) 20000.00 
22. Modernizare (ap.bucatarie, alte cheltuieli) 67436.97 
23. Masini, echipamente si mijloace de transport 900000.00 
24. Reparatii, alte active fixe 310000.00 
 Total general 6307068.91 

 
12. Aprovizionarea cu bunuri, servicii si lucrari pentru anul  2014 a fost efectuata 

cu ritmicitate si in conformitate cu necesitatile identificate obiectiv fara a exista 
discontinuitate care sa impiedice activitatea medicala si de functionare a spitalului prin 
Programul anual de achizitii publice. 
 Toate medicamentele, materialele sanitare, reactvii, materialele de curatenie, 
materialele de constructii,alimentele sau alte bunuri si servicii solicitate si aprobate au fost 
achizitionate la timp si la calitatea solicitata. 
  Materialele pentru curatenie, dezinfectie si dezinsectie au fost asigurate la timp 
astfel incat s-au prevenit aparitia unui numar mare de infectii intraspitalicesti.Materialele 
pentru gestionarea deseurilor provenite din activitatea medicala au fost achizitionate 
respectand standardele UE. 
  Cu privire la alimentatia bolnavilor, aceasta s-a imbunatatit printr-o aprovizionare 
mai diversificata cu produse, prin urmarirea atenta a furnizorilor din punct de vedere a 
calitatii produselor livrate si printr-o atentie mai mare acordata intocmirii meniurilor zilnice. 
  Pentru aceste achizitii au fost organizate proceduri de achizitii directe si prin 
SEAP.Dupa finalizarea procedurilor de achizitii au fost incheiate contracte cu furnizorii. 
 Incalzirea spitalului s-a realizat prin central proprie a unitatii care foloseste pentru 
prepararea agentului termic gazele naturale si astfel s-a asigurat confortul termic necesar 
bolnavilor.Spitalul Municipal Aiud nu a inregistrat plati restante in anul 2014. 
 

13. Autorizatii si certificari: 
 Pentru perioada 2014-2015 s-a avizat Autorizatia Sanitara de Functionare a 
spitalului.  
 S-a implementat un sistem de management si s-a obtinut recertificarea privind 
sistemul de management conform ISO 9001:2008.De asemenea Laboratorul de analize 
medicale este acreditat RENAR conform SREN ISO 15189:2007. 
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14. Calitatea serviciilor medicale  

- au fost revizuite unele proceduri, elaborate protocoaele de practica medicala pe 
specialitati care vor acoperi toata activitatea medicala, precum si protocoale de 
ingrijire specifice activitatii asistentilor medicali si personalului auxiliar. 

- renovarea unor sectii/comp. din spital pentru cresterea calitatii conditiilor hoteliere 
pentru pacienti, a sigurantei acestora si imbunatatirea conditiilor de lucru pentru 
angajati. 

- au fost achizitionate dispositive medicale,aparatura, echipamente medicale conform 
planului anual de achizitii. 

 
15. Managementul deseurilor provenite din activitatea medicala din spital 

respecta Ord. 1279/2012 privind normele tehnice de colectare, ambalare, transport, 
stocare temporara si eliminarea in siguranta a acestora prin contracte cu firma autorizata 
in acest domeniu. 
 

16. Activitati de control intern realizate in 2014 au fost pentru: 
- Respectarea normelor igienico-sanitare in vederea prevenirii infectiilor nozocomiale 
- Respectarea procedurii privind managementul deseurilor in spital 
- Respectarea completarii documentelor medicale-competenta asistentilor medicali 
- Respectarea programului de lucru 

 
 Controalele s-au efectuat conform planificarii si au fost intocmite procese verbale 
fiind aduse la cunostinta managerului, au fost analizate cu asistentele sefe si s-au 
recomandat masuri de imbunatatire unde a fost cazul cu monitorizare ulterioara a 
indeplinirii masurilor. 
 

17. Prevenirea si combaterea Infectiilor nozocomiale 
  Impreuna cu compartimentul CSPIN au fost implementate protocoale de curatenie 
si dezinfectie.Au fost efectuate teste de sanitatie, sterilitate si aeromicroflora, rezultatele 
au fost aduse la cunostinta Comitetului director, sefilor de sectii si compartimente. Au fost 
analizate pentru identificarea cauzei atunci cand rezultatele au fost necorespunzatoare si 
au fost recomandate masuri de instruire a personalului, repetare a procesului de curatenie 
si dezinfectie terminal, etc.Pentru combaterea infectiilor nozocomiale s-au elaborate 
protocoale terapeutice pentru Infectia cu Clostridium Difficile. 
 

18. O activitate importanta in anul 2014 - 2015 este cea de pregatire a spitalului 
pentru acreditare, actiune care confirma faptul ca spitalul respecta standardele  de 
calitate cerute de CONAS; aceasta acreditare se obtine in urma vizitei unei echipe de 
evaluatori care a fost programata sa se desfasoare in trim. IV al anului 2015  Pregatirea 
pentru acreditare a insemnat un volum foarte mare de lucru pentru a indeplini ca si 
“conformi” un numar de 2200 indicatori; a insemnat o activitate concentrate a Comitetului 
Director, Comp. Managementul Calitatii, tuturor sefilor de sectii/compartimente, sectoare 
de activitate pentru a reflecta in toate inscrisurile medicale calitatea ingrijirilor de sanatate 
acordate pacientilor nostri. 
 

19. Gradul de satisfactie al pacientilor se analizeaza lunar pentru pacienti, se 
analizeaza rezultatele chestionarelor de satisfactie ale pacientilor .Gradul de multumire al 
pacientilor( raspunsuri de BINE +FOARTE BINE) fiind de 90% din pacientii chestionati. 
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20. Promovarea imaginii spitalului 
- articole in presa scrisa 
- pliante, brosuri ale spitalului 
- site-ul spitalului 

 
 
 
 

Primarul municipiului Aiud 
Mihai Horațiu Josan 
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ANEXE 

ANEXA nr. 1 
ACHIZIŢII PUBLICE REALIZATE ÎN ANUL 2014 

 

 

 
I. LUCRĂRI 
 

Nr. 
crt. Denumire achiziţie 

Tipul de procedură 
de atribuire /achiziţie 
directă reglementată 
de OUG nr.34/2006* 

Valoare contract 
-lei- 
fără TVA 

Număr de contract/comandă 
Data atribuirii Observaţii 

1 Intervenţii de urgenţă la Colegiul 
Naţional ”Titu Maiorescu” Aiud 

Cerere de oferte 
online 663.404,42 Nr. 15624data 05.11.2014 

 
S.C. ”BMT Trans Construct S.R.L. 
Mediaș 

2 Canalizare ape pluviale cartier 
Gheorghe Doja, în municipiul Aiud 

Cerere de oferte 
online 4.084.320,71 Nr. 15 371 data 31.10.2014 

 S.C. Florea Grup S.R.L.Alba Iulia 

3 Rețele de apă și canal - Locuințe 
sociale str.Hotar    Achiziție directă 48.949,88 Nr.11348/12.08.2014 SC Instalatorul SA Alba Iulia 

4 Glasvand PVC la biroul de Taxe şi 
Impozite Achiziție directă 3.443,36 Nr.2408/19.02.2014 SC Sercoms SRL Aiud 

5 Amenajare acces Cămin Cultural 
Ciumbrud  Achiziție directă 13.559,81 Nr.10188/18.07.2014 SC Luca Construct SRL Aiud 

6 Reparații carosabil în Piața 
Agroalimentară Dr. Constantin Hagea Achiziție directă 25.743,48 Nr.10187 din 18.07.2014 SC Baand Product SRL Aiud 

7 Amenajare rigolă pluvială în Piața 
Agroalimentară Dr. Constantin Hagea Achiziție directă 2.560,00 Nr.11083/05.08.2014 SC Baand Product SRL Aiud 

8 
Sistem de supraveghere video 
interior-exterior la sediul Primăriei 
Municipiului Aiud 

Achiziție directă 32.019, 41 Nr. 16 058 data 14.11.2014 
 

S.C. Condorul Protecție și Pază 
SRL.Alba iulia 

9 
Refacere și extindere sistem cablare 
structurată date / voce la sediul 
Primăriei Municipiului Aiud 

Achiziție directă 50.309,43 Nr.16715  data 25.11.2014 
 S.C. Gecom Plus SRL Alba iulia 

10 Remedieri - Locuinţe sociale strada 
Hotar municipiul Aiud Achiziție directă 30.591,64 Nr. 16 060data 14.11.2014 

 SC Vasinca SRL Aiud 
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11 Demontare/ remontare glasvand - 
Creșa – Serviciul Social Achiziție directă 322,58 Nota de comanda 15296 din 

29.10.2014 
SC Duna Rex SRL Aiud 
 

 Total valoare  I  4.955.224,72   

 
II. SERVICII 
 
1 
 

Servicii de administrare servere Linux Achiziţie directă 2.040,00 nr.6200/30.04.2014 SC Cybertech SRL Cugir 

2 Consumabile şi piese de schimb 
pentru echipamentele Toshiba e-
Studio 453 

Achiziţie directă 21.985,80 nr.6203 /30.04.2014 
 

SC Gecom  SRL Alba Iulia 

3 Asistenţă tehnică privind utilizarea 
pachetului software  Sistem Informatic 
Integrat 

Achiziţie directă 42.960,00 nr. 6201/30.04.2014 
 

SC Industrial Software SRL Sibiu 

4 Colectarea, transportul şi incinerarea 
deşeurilor sanitare provenite din 
activitatea medicală 

Achiziţie directă 420,00 nr.6204/30.04.2014 SC Eco Servtrans SRL Sibiu 

5 Servicii de logopedie la Centrul Social 
Multifuncţional 

Achiziţie directă 11.200,00 nr.6207/30.04.2014 Asociația "Hip Tep"  Aiud 

6 Servicii post garanţie Centrală Termică 
şi Instalaţie termică interioară 

Achiziţie directă 1.200,00 nr. 6152/29.04.2014 
 

P.F.A. Zamfiroaea AlinAiud 

7 Servicii de conectare a sistemului de 
alarmă la un dispecerat de 
monitorizare şi intervenţie 

Achiziţie directă  
1.200,00 

 
nr.6218/30.04.2014 

C.E.F. Protect Guard S.R.L Aiud 

8 Service la echipamentele telefonice 
aflate la sediul Primăriei Mun. Aiud 

Achiziţie directă 2.806,45 
 

nr.6208/30.04.2014 SC Electroplast SRL Aiud 

9 Instructaj în domeniul tehnicii şi 
sănătăţii muncii 

Achiziţie directă 13.156,50 nr.6209/30.04.2014 P.F. Mureşan Matei Aiud 

10 Servicii medicale profilactice necesare 
pentru supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor 

Achiziţie directă 9.978,00 
 

nr.6210/30.04.2014 S.C. Elisa Med S.R.L.Alba Iulia 

11 Servicii de asistenţă tehnică şi 
actualizare sistem informatic de 
bibliotecă TLIB 

Achiziţie directă 825,00 Nr.7948/06.06.2014 
 

SC IME România SRL Bucureşti 

12 Asistență Medicală și Socială Achiziţie directă 48.000,00 nr.6212/30.04.2014 
 

Asociația Caritas Servicii - Asistență 
Medicală și Socială Miercurea Ciuc-
punct de lucru Aiud 
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13 Gestiunea online a datelor Ajuto Achiziţie directă 2.856,00 nr.6213/30.04.2014 S.C.Hexa Software S.R.L.  Vinerea, Jud. 
Alba 

14 Mentenanţă Program Ind Sof Portal, 
IndSoft Call Center, Ind Soft Infochioșc 

Achiziţie directă 22.800,00 nr.6214/30.04.2014 SC Industrial Software SRL Sibiu 

15 Service centrala termică Baie Publică Achiziţie directă 1.200,00 
 

Nr. 6216/30.04.2014 
 

S.C. Micro Service S.R.L. Aiud 

16 Service centrala termică Centru 
Multifuncțional pentru persoane cu 
dizabilități Aiud 

Achiziţie directă 1.200,00 Nr. 6217/30.04.2014 
 

S.C. Micro Service S.R.L. Aiud 

17 Servicii de întreţinere la platforma 
pentru persoane cu dizabilităţi la Baia 
Publică Aiud 

Achiziţie directă 2.250,00 Nr. 2326/18.02.2014 
 

SC Ascensorul SRL Alba iulia 

18 Asistenţa tehnică privind utilizarea 
Programului modulul pentru 
conexiunea la aplicația de plată prin 
Internet din cadrul SNEP  
(www.ghiseul.ro) 

Achiziţie directă 1.215,00  Nr. 10 703/ 29.07.2014 
 

SC Industrial Software SRL Sibiu 

19 Coordonare în materie de securitate și 
sănătate pentru investiția Canalizare 
ape pluviale cartier Gheorghe Doja, 
municipiul Aiud 

Achiziţie directă 3.700,00 Nr. 16 806/27.11.2014 
 

SC Sir Construct SRL Aiud 

20 Servicii de RSVTI - Baie Publică și 
Centru Multifuncțional 

Achiziţie directă 1.050,00 Nr.13 701 data 30.09.2014 
 

P.F.A. Zamfiroaea Alin Aiud 

21 Servicii de întreţinere la platforma 
pentru persoane cu dizabilităţi la 
Centrul Social Multifuncţional pentru 
Persoane cu Dizabilităţi Aiud 

Achiziţie directă 3.080,00 Nr.12899/16.09.2014. SC Ascensorul SRL Alba Iulia 

22 Coordonare în materie de securitate și 
sănătate pentru investiția Reabilitare 
structurală și reparații capitale Colegiul 
Național Bethlen Gabor, Municipiul 
Aiud 

Achiziţie directă 8.900,00 Nr. 10961 din data 01.08.2014 
 

SC Sir Construct SRL Aiud 

23 Servicii de evaluare pentru imobile 
terenuri și clădiri aflate în patrimoniul 
municipiului Aiud 

Achiziție directă 1.600,00 Nr.11 265 data 11.08.2014 
 

P.F.A. Șargu Gelu Aiud 

24 Reinstalare sistem TVCI la sediul Achiziţie directă 583,40 Nota de comandă  S.C.Lyana Lab SRL.Aiud 
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Primăriei Municipiului Aiud nr. 2203/14.02.2014  
25 Certificat de Performanță 

Energetică,obiectiv de investiţii Cămin 
Cultural Ciumbrud  Municipiul Aiud 

Achiziţie directă 1.821,84 
 

nr.5658 din 17.04.2014 
 

PFA Bota N. Carmen Aurora, Gherla, 
jud.Cluj 

26 Diriginte de şantier- ''Eficientizarea 
Sistemului de încălzire - Școala 
Gimnaziala Axente Sever Aiud, GPP 
nr. 2, Creşă'' 

Achiziţie directă 5.800,00 Nr.295/26.02.2014 SC Magnum SRL Alba Iulia 

27 Certificat energetic și raport -Creșă 
Aiud 

Achiziție directă 1.200,00 Nr.16277/19.11.2014 Muscoiu V. Mihaela Brașov 

28 Certificat energetic și raport -Grădiniță 
au Program Prelungit nr.2 Aiud 

Achiziție directă 1.200,00 Nr.16276/19.11.2014* Muscoiu V. Mihaela Brașov 

29 Certificat energetic și raport - Școala 
Gimnazială”Axente Sever” Aiud 

Achiziție directă 2,400,00 Nr.10412/23.07.2014* Muscoiu V. Mihaela Brașov 

30 Expertiză tehnică, Audit energetic - 
Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud 

Achiziție directă 2,400,00 Nr.10413/23.07.2014* Muscoiu V. Mihaela Brașov 
 

31 Elaborare documentaţie faza DTAD - 
Demolare anexă - magazie la Colegiul 
Național ”Titu Maiorescu” Aiud 

Achiziție directă 3.000,00 Nr. 10694 din 29.07.2014  
 

I.F. Bogdan  S. George Aiud 

32 Asistenţa tehnică privind utilizarea 
Programului modul SNEP 

Achiziție directă 1.215,00 
 

Nr. 10 703 data 29.07.2014 
 

SC Industrial Software SRL Sibiu 

33 Reparaţii la Centrul Social 
Multifuncţional pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Aiud 

Achiziție directă 2.080,89 Nr. 11688 din 20.08.2014  
 

SC Anacon SRL Aiud 
 

34 Reînnoire  certificat digital vizând 
documentele aferente achiziţiilor 
publice SEAP 

Achiziție directă 294,41 Comandă S.C. Certsign S.A Vucurești 

35 Trasare rețele apă și canalizare la 
obiectivul de investiții Locuințe sociale 
str. Hotar, Municipiul Aiud, județul Alba 

Achiziție directă 600,00 Notă de comandă 
nr.13383/24.09.2014 

PFA Muntean Ioan Alba Iulia 

36 Servicii de proiectare - instalații 
interioare de gaz ”Eficientizării 
sistemului de încălzire la Şcoala 
gimnazială Ax.Sever, Creşa şi GPP nr. 
2, Municipiul Aiud 

Achiziție directă 1.800,00 Notă de comandă Nr.13819 
/01.10.2014     . 

SC Impera 2000 SRL Cluj Napoca 

37 Diriginte de şantier-Canalizare ape 
pluviale Cartier Gheorghe Doja în 
municipiul Aiud 

Achiziție directă 61.264,81 nr. 15749 din 07.11.2014 
 

Întreprindere Individuală Moldovan D. 
Niculae Alba Iulia 
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38 Semnătură electronică SEAP Achiziție directă 30,00 Notă de comandă SC Certsign SA București 

39 Reparație și înlocuit coș de fum PMA Achiziție directă 435,48 Notă de comandă nr. 
1/22.04.2014 

Sc Botond SRL Aiud 

40 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud,pe site-ul 
știrișireportajealba.ro 

Achiziţie directă 4.838,70 Nr.3068/28.02.2014 SC Grafo Media Design SRL -D Alba 
Iulia 

41 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud pe Alba TV 

Achiziţie directă 9.677,42 Nr.3070/28.02.2014 SC Alba Television SRL Alba Iulia 

42 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud pe ziarul online 
www.alba 24.ro 

Achiziţie directă 4.838,71 Nr.3071/28.02.2014 SC Independent SRL Alba Iulia 

43 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, prin punerea la 
dispoziţie în cadrul ziarului “Apulum” 

Achiziţie directă 9.677,42 Nr. 2898 din 26.02.2014 
 

SC Gigante Business Group SRL Alba 
Iulia 

44 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, la radio 
Eveniment Aiud 

Achiziţie directă 8.710,00 
 

nr. 3073 din 28.02.2014 
 

SC Media Eveniment SRL, Radio 
Eveniment Aiud  

45 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, în ziarul “Unirea” 

Achiziţie directă 12.096,77 
 
 

nr. 3069 din 28.02.2014 
 

SC Unirea Pres SRL Alba Iulia 

46 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, în cadrul ziarului 
“Szabadsag” 

Achiziţie directă 1.612,00 nr.3075/28.02.2014 SC Szabadsag SRL Cluj Napoca 

47 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, prin punerea la 
dispoziţie în cadrul ziarului “Ziarul de 
Aiud” 

Achiziţie directă 4.838,70 nr. 2899 din 26.02.2014 
 

SC Gigante Business Group SRL Alba 
Iulia 

48 Servicii de informare publică privind 
activitatea Primăriei şi Consiliului Local 
al municipiului Aiud, în cadrul ziarului 
electronic “www.alba-sport.ro” 

Achiziţie directă 806,45 nr. 3076 din 28.02.2014 
 

PFA Udrea Dan Alba Iulia 
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49 Servicii  parcelare Achizitie directa 1.456,00 Comanda Crișan Voichița 
 

50 Service auto Achizitie directa 5.315,32 Comandă SC Autotaller SRL Aiud 

51 

Diriginte de șantier” aferentă 
obiectivului de investiții ”Reabilitare 
structurală și reparații capitale la 
Colegiul Național Bethlen Gabor” 

Negociere fără 
publicarea prealabilă 
a unui anunț de 
participare 

40.770,00 
 Nr.36 data 05.01.2015 S.C.Adam s Construct SRL  

Timișoara 

 Total valoare  II  396.386,07   
 
III. PRODUSE 
 
1 Rafturi pentru arhivă Achiziţie directă 14.560,00 nr.4616 data 31.03.2014 

 
S.C. Dexion Storage Solutions SRL 

2 Cuști de expoziție pentru păsări și 
animale mici 

Achiziţie directă 5.080,64  Notă de comandă 
Nr.9159/01.07.2014 

SC Bobilech SRL, Tigău 

3 Rolete 
 

Achiziţie directă 4.839,64 nr. 10113 data 17.07.2014 SC Rolldesign Hermannstadt SRL Şura 
Mică 

4 Bilete avion Achiziție directă 17.300,00 Nr.10511/24.07.2014 SC Trans Tour Paul SRL 
5 Covoare Sala de Ședințe Achiziție directă 3.092,10 Nota de comandă nr.10879 din 

31.07.2014 
S.C.” Carpeta.Ro Grup”SRL 

6 Cameră video - Poliția Comunitară Achiziție directă 805,65 Nota de comanda nr. 
6304262565 din 13.05.2014 SC F64 Studio SRL București 

7 Aparat fotografic Poliția Locală Achiziție directă 1.318,55 Nota de comandă 
Nr. 4293394965 din 13.05.2014 SC F64 Studio SRL București 

8 Cizme de cauciuc Achiziție directă 362,90 Notă de comandă 
41/08.05.2014 

SC Delu&Any SRL Aiud 

9 Mobilier pentru arhivarea şi siguranţa 
documentelor – Primăria Aiud 

Achiziție directă 15.303,00 Nr. 16173 data 17.11.2014 
 

SC Sercoms SRL 

10 Materiale pentru rafturi Poliția Locală Achiziție directă 1.439,11 Notă de comandă nr. 23 
/18.02.2014 și nr.33/24.03.2014 

SC Delu&Any SRL Aiud 

11 Uniforme Poliția locală Achiziție directă 3868,00 Notă de comandă nr. 
15372/31.10.2014 

Sc Viper Spirit SRL București 

12 Panou Centrul Social Multifuncţional 
pentru Persoane cu Dizabilităţi Aiud, 

Achiziție directă 244,00 Comandă S.C. Media Imagination S.R.L 

13 Piese pentru instalația centrală Achiziție directă 1.352,74 Comandă SC Domar Service SRL 

14 Materiale de feronerie Achiziție directă 2.198,39 Comandă SC Delu&Any SRL Aiud 
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15 Furnituri de birou Achiziţie directă 5.242,58 Comandă Kerekes Gyongyi 

16 Materiale pentru curățenie Achiziţie directă 3,428,79 Comandă SC Limmit PlusSRL 

17 Drapel Achiziţie directă 6.151,94 Comandă SC Moldomar Impex SRL 

18 Materiale electrice Achiziţie directă 7.214,76 Comandă SC Electroplast SRL Aiud 

19 Piese de schimb la autoturisme  Achiziţie directă 6.260,17 Comandă SC Rad Conf Rad SNC 

20 Ștampile  Achiziţie directă 282,25 Comandă SC Paul Tour SRL Aiud 

21 Consumabile imprimante Achiziţie directă 1.142,34 Comandă SC Digitex SRL 

22 Combustibili Achiziție directă 23.232,89 Comandă Diverși operatori economici 

23 Ghirlande luminoase Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.700,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

24 Ghirlande luminoase Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

3.920,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

25 Perdea luminoasă Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

3.528,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

26 Perdea luminoasă Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

3.096,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

27 Țurțuri luminoși Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

3.132,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

28 Sir luminos Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.980,00 Catalog electronic SC Mon Blanc SRL 

29 Dosar de carton Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

200,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

30 Hârtie pentru copiator format A3, 
Xerox Business 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

290,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 134 din 139 

al Achiziţiilor Publice 
31 Hârtie xerox Unicopy  Achiziţie directă din 

Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.400,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

32 Cartus pentru imprimanta laser hp 
cod ce 278 a original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

540,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

33 Cartus de toner pentru imprimanta 
laser hp cod CE 505X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.096,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

34 Cartus de toner pentru hp laserjet pro 
401m, 6900 pag. cod CF280x, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.278,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

35 Imprimantă color Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.800,00 Catalog electronic Sc Doctor Copy SRL  

36 Calculator Alpis Performance  Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

4.340,82 Catalog electronic Sc Net Brinel SRL 

37 Hârtie xerox Unicopy Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

3.600,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

38 Cartus de toner pentru fax laser 
canon cod Fx3, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

488,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

39 Calculator Alpis Performance  Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

32.556,15 Catalog electronic Sc Net Brinel SRL 

40 Dosar de carton Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

80,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

41 Dosar de carton Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

400,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

42 Cartus de toner pentru imprimanta 
laser hp cod CE 505X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

548,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

43 Cartus de toner pentru hp laserjet pro 
401m, 6900 pag. cod CF280x, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

1.276,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 



 ROMÂNIA 
 JUDEŢUL ALBA 
 MUNICIPIUL AIUD 
 515200, jud. Alba, str. Cuza Vodă nr.1 
 Tel. +40 258 861310; +40 258 861357   Fax. +40 258 861280 
 e-mail: office@aiud.ro    web: www.aiud.ro  

 

Pagină 135 din 139 

al Achiziţiilor Publice 
44 Cartus pentru imprimanta laser hp 

cod ce 278 a original 
Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

540,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

45 Cartus de toner pentru imprimanta 
laser HP LJ 1010 cod Q2612a, 
original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

530,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

46 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

600,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

47 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2,400,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

48 Hârtie pentru copiator format A3, 
Xerox Business 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

87,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

49 Hârtie pentru copiator format A3, 
Xerox Business 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

290,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

50 Executat și montat plase contra 
insectelor Compartiment Arhiva 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

156,40 Catalog electronic SC Rollsing Product SRL Teiuș  

51 Jaluzele verticala Poliția Locală Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.588,20 Catalog electronic SC Rollsing Product SRL Teiuș  

52 Executat și montat plase contra 
insectelor Poliția Locală 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

156,4 Catalog electronic SC Rollsing Product SRL Teiuș 

53 Jaluzele verticala Compartiment 
Arhiva  

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

716,40 Catalog electronic SC Rollsing Product SRLTeiuș  

54 Hârtie xerox Unicopy Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.500,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

55 Dosar de carton1/1 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

600,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

56 Acumulator pentru susrsă 
neîntreruptibilă 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

650,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 
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al Achiziţiilor Publice 
57 Cartuș de toner pentru imprimante și 

multifuncționale  Laser Canon FX 10 , 
original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

456,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

58 Cartus de toner pentru fax laser 
canon cod FX3, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

488,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

59 Kit memorie server 8 GB Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

765,00 Catalog electronic Sc Industrial Software SRL 

60 Scaun Golf  Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.193,50 Catalog electronic SC Dedeman SRL Bacău 

61 Saune Taurus Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

4.622,80 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

62 Cartus de toner pentru fax laser 
canon cod FX3, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

495,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

63 Pachete software pentru securitatea 
datelor 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

4.380,00 Catalog electronic SC Expertissa HQ 

64 Cartus pentru imprimanta laser HP 
cod CE 278 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

570,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

65 Cartus de toner pentru hp laserjet pro 
401m, 6900 pag. cod CF280x, original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.360,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

66 Biblioraft marmorat A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

488,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

67 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.200,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

68 Cartus de toner HP LJ Pro 400M-401 
A-CE 280X-80X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.360,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

69 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

3.000,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 
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al Achiziţiilor Publice 
70 Hârtie pentru copiator format A3, 

Xerox Business 
Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

290,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

71 Toner pentru imprimantă LJ HP CE 
505 X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

580,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

72 Toner pentru imprimantă LJ 1010 
Q2612 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

540,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

73 Cartus de toner pentru hp laserjet pro 
401m, 6900 pag. cod CF280X, 
original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.040,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

74 Cartus pentru imprimanta laser HP 
cod CE 278 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

570,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

75 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.400,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

76 Cartuș de toner pentru imprimante și 
multifuncționale  Laser Canon FX 10, 
original  

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

240,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

77 Biblioraft marmorat A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

480,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

78 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.200,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

79 Toner pentru imprimantă LJ HP CE 
505 X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

580,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

80 Toner pentru imprimantă LJ 1010 
Q2612 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

270,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

81 Cartuș de toner pentru imprimante și 
multifuncționale  Laser Canon FX 10, 
original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

240,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

82 Toner pentru imprimantă LJ 1010 
Q2612 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

540,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 
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al Achiziţiilor Publice 
83 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 

Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

600,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

84 Hârtie pentru copiator format A3, 
Xerox Business 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

270,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

85 Biblioraft marmorat A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

96,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

86 Dosar de carton 1/1 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

80,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

87 Biblioraft marmorat A4 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

480,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

88 Hârtie pentru copiator format A3, 
Xerox Business 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

290,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

89 Dosar de carton 1/1 Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

120,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

90 Toner pentru imprimantă LJ 1010 
Q2612 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

540,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

91 Cartus pentru imprimanta laser HP 
cod CE 278 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

855,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

92 Toner pentru imprimantă LJ HP CE 
505 X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

1.160,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

93 Cartuș de toner pentru imprimantă 
Laser Xerox Phaser 3100  

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

426,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

94 Cartuș de toner pentru imprimantă 
Laser Xerox Phaser 3100 MFP 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

426,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

95 Toner pentru imprimantă LJ 1010 
Q2612 A original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 

550,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 
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al Achiziţiilor Publice 
96 Hârtie xerox Unicopy A4 Achiziţie directă din 

Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

2.400,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

97 Toner pentru imprimantă LJ HP CE 
505 X original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

580,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

98 Cartus de toner pentru hp laserjet pro 
401m, 6900 pag. cod CF280X, 
original 

Achiziţie directă din 
Sistemul Electronic 
al Achiziţiilor Publice 

680,00 Catalog electronic SC  Xerom Service S.R.L 

99 Total  III  244.554,30   
 Total general   5.596.165,09   

 
 
 


