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ATRIBUȚIILE PRIMARULUI 

 
Primarul reprezintă autoritatea executivă a administraţiei publice locale, activitatea 

sa fiind reglementată prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind la nivel local garantul 
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, 
precum şi a punerii în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor 
şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local. Totodată, primarul dispune 
măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter 
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice 
centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii. 
Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative 
menţionate, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce, 
conducând de asemenea şi serviciile publice locale. 

Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi 
publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.  

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
     a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 
     b) atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local; 
     c) atribuţii referitoare la bugetul local; 
    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor; 
    e) alte atribuţii stabilite prin lege. 
     În calitate de reprezentant al statului, primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare 
civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, 
atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a 
recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege. 
     În exercitarea atribuţiilor referitoare la relația cu Consiliul Local, primarul: 
     a) prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea 
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale; 
     b) prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări; 
     c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a 
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării Consiliului Local. 
     În exercitarea atribuţiilor referitoare la bugetul local, primarul: 
     a) exercită funcţia de ordonator principal de credite; 
     b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi 
le supune spre aprobare Consiliului Local; 
     c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 
emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 
     d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului 
secundar. 
     În exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, primarul: 
     a) coordonează  realizarea  serviciilor publice de interes local prestate prin 
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică de interes local; 
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     b) ia  măsuri  pentru  prevenirea  şi,  după  caz,  gestionarea  situaţiilor  de urgenţă; 
     c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 
domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001; 
     d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 
controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36  alin. (6) lit. a)-
d) din Legea nr. 215/2001, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii 
administrativ-teritoriale; 
     e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local; 
     f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 
Consiliului Local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 
     g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte 
acte normative; 
     h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei 
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 
     Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu Consiliul 
Judeţean. 

În 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, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în municipiul Aiud. În această 
calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin 
nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative 
viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-teritoriale, conducătorilor 
compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, precum şi 
conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în funcţie de competenţele 
ce le revin în domeniile respective. 
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CAPITOLUL 1    RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ 
ŞI DE MEDIU 

 

1.1  DATE GEOGRAFICE 

1.1.1 Așezare 

 
Municipiul Aiud este situat în culoarul depresionar axat pe cursul mijlociu al 

Mureşului, la contactul celor trei mari unităţi geografice: Câmpia Transilvaniei la nord-est, 
Podişul Târnavelor la sud-est şi Munţii Apuseni la vest, la o distanţă de 70 km de 
municipiul Cluj Napoca şi la 35 km de municipiul Alba Iulia (reşedinţa judeţului Alba), pe 
ruta E81/DN1. 

Coordonatele geografice sunt paralela 46o10’ latitudine nordică şi meridianul 23o43’ 
longitudine estică. Cota de altitudine este 258 m în centru, 270 m pe Dealul Cocoşu, 367 
m pe Dealul Straja (la releu).  

Aiudul este aşezat de o parte şi de alta a şoselei naţionale Bucureşti-Cluj-Oradea, a 
liniei ferate cu aceeaşi rută, pe malul drept al Mureşului, la aproximativ 20 km de masivul 
muntos Pleaşa (1259 m).  

Municipiul Aiud este delimitat de teritoriile administrative ale comunelor Mirăslău la 
nord, Livezile la nord-vest, Râmeţ la vest, Stremţ la sud-vest, Rădeşti la sud-est, Lopadea 
Nouă la est şi ale oraşelor Ocna-Mureş la nord-est şi Teiuş la sud. 

Administrativ, municipiul Aiud este amplasat în Regiunea 7 Centru, judeţul Alba, 
fiind unul dintre oraşele cele mai importante ale acestei entităţi. Teritorial-administrativ, 
Aiudul se structurează în următoarele localităţi componente şi aparţinătoare: Aiudul de 
Sus, Gâmbaş, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Sâncrai, Gârbova de Jos, Ţifra, Gârbova de 
Sus, Gârboviţa.  
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1.1.2 Suprafaţă  
 

 Teritoriul administrativ al municipiului Aiud se întinde pe o suprafaţă de 142,2 km2, 
fiind structurat în următoarele localităţi componente şi aparţinătoare cu suprafața de 
intravilan aferentă: 

- Aiud şi localitatea componentă Aiudul de Sus – 5,44 km2 (544,54 ha). 
Localităţi componente: 
- Gâmbaş – 0,25 km2 (25,14 ha); 
- Măgina – 0,79 km2 (78,70 ha); 
- Păgida - 0,22 km2 (22,45 ha). 
Localităţi aparţinătoare: 
- Ciumbrud – 0,81 km2 (80,81 ha); 
- Sâncrai – 0,65 km2 (65,48 ha); 
- Gârbova de Jos – 1,04 km2 (103,69 ha); 
- Ţifra – 0,06 km2 (6,40 ha); 
- Gârbova de Sus – 0,52 km2 (52,24 ha); 
- Gârboviţa – 0,28 km2 (28,14 ha). 

1.1.3 Ape 

 
Principalul curs de apă care tranzitează municipiul Aiud este râul Mureş, care curge 

cu o direcţie generală NE - SV prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi mari. Panta medie 
de scurgere este redusă, favorizând în acest fel erodarea malurilor, formarea de meandre 
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şi de plaje. Panta medie redusă favorizează şi inundarea unor suprafeţe mari de teren din 
zonele de luncă în perioadele cu inundaţii. 

Pârâul Aiud (Aiudelul) are un caracter torenţial şi formează chei înguste în partea 
superioară a cursului, iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru lărgindu-şi valea 
până la 1,5 - 2,0 km. Se varsă în Mureş pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud. 

1.1.4 Climă 

 
Prin poziţia sa, municipiul Aiud beneficiază de un climat temperat – continental, 

având în vedere interdependenţa factorilor genetici ai climei (radiaţia solară, circulaţia 
generală a atmosferei şi particularităţile suprafeţei active). Regimul radiativ de care 
beneficiază teritoriul municipiului Aiud poate fi apreciat ca moderat. 

Prin poziţia sa geografică, municipiul Aiud se află sub influenţa preponderentă a 
circulaţiei vestice, la care se adaugă influenţele circulaţiei polare ori tropicale, în funcţie de 
poziţia şi de intensitatea principalelor sisteme barice (cicloni şi anticicloni - care generează 
şi influenţează permanent aceste forme ale circulaţiei aerului în straturile inferioare ale 
atmosferei). Munţii Apuseni constituie o barieră climatică în deplasarea pe orizontală a 
maselor de aer, iar Culoarul Mureşului favorizează circulaţia aerului dinspre sud sau 
dinspre nord în funcţie de condiţiile sinoptice.  

Un alt aspect privitor la clima municipiului Aiud îl reprezintă fenomenele de iarnă 
dintre care menţionăm căderile abundente de zăpadă şi îngheţurile. 

Vântul prezintă direcţii şi viteze ce diferă în funcţie de particularităţile circulaţiei 
generale ale atmosferei şi ale suprafeţei active, punându-se în evidenţă şi de această dată 
rolul de baraj orografic al Munţilor Apuseni. Astfel, în lungul Culoarului Mureşului 
predomină vântul de sud - vest şi cel de nord - est. Viteza medie a vântului este cuprinsă 
între 1,5 - 2,5 m/s în zona Culoarului Mureşului şi între 3,0 - 4,5 m/s în zona de podiş.  

Potrivit evidenţelor statistice, la nivelul judeţului, teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud este una dintre zonele afectate de furtuni sau vânturi puternice cu aspect 
de vijelie. 

 

1.2  POPULAŢIA MUNICIPIULUI 

 
Potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică, la data de 1 

ianuarie 2017, populaţia municipiului Aiud număra 26.091 locuitori.  
 

1.3  ECONOMIA MUNICIPIULUI 

 
Analiza contextului economic existent şi identificarea potenţialului de dezvoltare al 

municipiului Aiud, în concordanţă cu documentele strategice elaborate la nivel 
microregional, judeţean, regional şi naţional, constituie condiţii esenţiale pentru elaborarea 
unui document strategic flexibil al municipiului Aiud, care să devină instrumentul de lucru 
utilizabil pe termen mediu şi lung. 
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1.3.1 Industria și mediul de afaceri 
 
Procesul de restructurare economică ce a avut loc în întreaga ţară după anul 1990 

a afectat, în principal, industria metalurgică din municipiul Aiud, determinând în timp 
restrângerea semnificativă a activităţii în acest domeniu, ajungând în final chiar la 
închiderea producţiei existente în această ramură a economiei locale. Este cazul fostei 
Întreprinderi Metalurgica Aiud, care era cel mai mare operator economic din municipiu, cu 
o producţie unică în România în industria prelucrătoare metalurgică şi care, vreme 
îndelungată a constituit motorul de dezvoltare economică în zonă şi un pol catalizator al 
forţei de muncă din zonele urbane şi rurale învecinate. De asemenea, o reducere 
considerabilă a activităţii a înregistrat şi fosta Întreprindere de Prefabricate din Beton, cu 
consecinţe directe asupra economiei locale. Reducerea seminificativă a locurilor de muncă 
a determinat migrarea forţei de muncă din aceste sectoare către zone vecine cu un mai 
mare potenţial economic sau către alte sectoare de activitate din zonă sau chiar din afara 
țării.  

Structura economiei municipiului pe sectoare de activitate a suferit modificări 
importante, principalele direcţii de dezvoltare fiind reprezentate de sectorul serviciilor şi al 
construcţiilor. 

Sectorul serviciilor s-a dezvoltat cu precădere în domeniile telecomunicaţiilor, 
financiar-bancare şi asigurări, transport, turism. 

Comerțul este bine reprezentat la nivel municipiului, firmele de profil din acest 
domeniu acoperind o mare diversitate de produse. Se păstrează și azi formele tradiționale 
de comerț organizate sub forma piețelor săptămânale sau în cadrul târgurilor de țară.  

Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol important în economia locală, contribuind 
la creşterea productivităţii, a competitivităţii economice, la diversificarea producţiei locale și 
la crearea de locuri de muncă. 

În scopul dezvoltării mediului de afaceri din municipiul Aiud, se conturează nevoia 
adoptării unor măsuri la nivel local care să vizeze, în principal, promovarea culturii 
antreprenoriale, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, atragerea investițiilor prin acordarea 
de facilităţi fiscale, dezvoltarea infrastructurii de transport. 

Tot în contextul sprijinirii dezvoltării infrastructurii de afaceri, apare oportună 
înfiinţarea unor centre locale cu rol în:  

• promovarea oportunităţilor de dezvoltare locală; 

• consilierea persoanelor care doresc să pornească o afacere proprie sau a 
celor care au deja o astfel de afacere;  

• consilierea în vederea accesării fondurilor nerambursabile; 

• promovarea IMM-urilor din municipiu și a produselor sau serviciilor oferite de 
acestea; 

• identificarea nevoilor de calificare a forţei de muncă locală şi facilitarea 
accesului la programe de formare profesională continuă, corelate cu nevoia 
reală existentă în acest domeniu. 

Promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea infrastructurii locale de afaceri 
poate fi sprijinită de către autorităţile locale prin crearea structurilor de sprijinire a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii: parcuri industriale, zone de dezvoltare 
economică, incubatoare de afaceri, clustere economice, centre de afaceri, spații pentru 
birouri. 
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Un rol important în sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri îl au parcurile 
industriale, al căror regim juridic de constituire, organizare şi funcţionare este reglementat 
prin Legea nr.186/2013, având drept scop: stimularea investiţiilor directe, autohtone şi 
străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare; 
dezvoltarea regională; dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici; crearea de noi 
locuri de muncă. În scopul dezvoltării infrastructurii de afaceri, este necesară identificarea 
unor terenuri, care pot primi destinaţia de parc industrial, respectiv de platformă de 
dezvoltare economică.  

Atragerea investiţiilor autotohne şi străine, în scopul creşterii numărului  locurilor de 
muncă, trebuie să reprezinte preocupare continuă pentru autorităţile locale. În acest scop, 
la nivelul municipiului Aiud a fost aprobată, prin hotărâre a Consiliului Local, o schemă de 
ajutor de minimis, care prevede acordarea de facilităţi fiscale la plata impozitelor pe clădiri 
şi terenuri investitorilor. 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi a celei de utilităţi publice 
constituie, de asemenea, condiţii esenţiale pentru atragerea investiţiilor autohtone sau 
străine. 

Municipiul Aiud se bucură de o poziţie privilegiată în ce priveşte accesibilitatea şi 
conexiunile. Poziţia geografică oferă municipiului un avantaj competitiv, fiind străbătut de 
şoseaua europeana E81, care asigură realizarea conectării localităţii la reţeaua naţională 
de transport şi la sistemele internaţionale de transport.  

O importanță deosebită în sistemul căilor de comunicații terestre îl are calea ferată 
care străbate municipiul şi face legatura spre toate zonele ţării. În apropierea municipiului 
regăsim 2 noduri feroviare, la Teiuş și Războieni, ce facilitează transportul de mărfuri și 
persoane național și internațional.  

În viitorul apropiat Aiudul va fi racordat la autostrada Sebeş – Turda, care va 
traversa teritoriul administrativ al municipiului Aiud asigurând o legătură rapidă între zona 
de Nord şi zona de Sus a ţării, între magistralele Nădlac-Bucureşti-Constanţa şi Borş-
Bucureşti, facilitând traficul pe următoarele relaţii: 

- Zona de Nord-Vest a ţării şi Europa de Nord pe de o parte şi zona de Sud a ţării 
(Oltenia) şi Balcanii, pe de altă parte; 

- Zona de Vest a ţării (Banat) şi zona de centru şi est a ţării (direcţia Târgu-Mureş – 
Iaşi); 

Totodată, autostrada Sebeş -Turda va reprezenta o legătură rapidă între cele două 
mari centre urbane ale zonei centrale a Transilvaniei: Cluj-Napoca şi Sibiu.  

 Modernizarea drumurilor existente, atât a celor de interes județean, cât și a celor 
de interes local, prin atragerea resurselor financiare puse la dispoziția autorităților județene 
și locale în cadrul programelor de finanțare europene, va conduce la decongestionarea 
traficului, în special a circulației de tranzit, facilitând astfel accesul spre zonele de interes 
economic. 

La nivelul Uniunii Europene, unul din principalele obiective stabilite îl reprezintă 
dezvoltarea policentrică, conform căreia localităţile urbane se dezvoltă sub forma unor  
centre de polarizare pentru localităţile rurale din vecinătate. În Planul de Dezvoltare a 
Regiunii Centru 2014 – 2020, Municipiul Aiud a fost identificat ca pol urban de importanţă 
locală, fiind clasificat astfel în funcţie de numărul locuitorilor, respectiv cu populaţie între 
20.000 – 30.000 de locuitori. Municipiul Aiud dispune de potenţial natural şi uman, 
favorabil dezvoltării economice, inclusiv cu rol de polarizare pentru localităţile vecine.  
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În scopul dezvoltării armonioase a teritoriului şi a diminuării diferenţelor de 
dezvoltare dintre mediul urban şi cel rural, obiective asumate prin politicile strategice, se 
impune crearea condiţiilor propice dezvoltării IMM-urilor şi în  mediul rural, prin 
dezvoltarea, în primul rând a infrastructurii. 

Dezvoltarea mediului antreprenorial trebuie sprijinită şi prin formarea profesională 
continuă a forţei de muncă în funcţie de nevoile reale identificate.  

1.3.2 Turismul  
 
Turismul reprezintă unul dintre sectoarele prioritare, constituind un factor important 

pentru progresul economic, prin resursele pe care le antrenează, fiind în acelaşi timp şi un 
important generator de locuri de muncă.  

Municipiul Aiud dispune de un bogat patrimoniu cultural şi istoric ce poate fi 
valorificat în scopul dezvoltării turismului cultural. Străvechi leagăn de civilizaţie şi cultură, 
municipiul Aiud este cunoscut prin numeroasele sale vestigii arheologice. Lista 
monumentelor istorice din România, care a fost aprobată ca anexă la Ordinul Ministrului 
Culturii nr.2361/2010 şi a fost publicată în M.Of. nr.670 bis din 1 octombrie 2010, este 
realizată pe judeţe, iar din punct de vedere structural monumentele sunt grupate pe 
categorii, în funcţie de natura lor:I Monumente de arheologice; II Monumente de 
arhitectură; III Monumente de for public; IV Monumente memoriale şi funerare. Din punct 
de vedere valoric lista cuprinde două categorii de monumente: Categoria A - monumente 
de interes naţional şi Categoria B – monumente de interes local.  

În lista monumentelor istorice ale judeţului Alba, sunt cuprinse următoarele 
obiective care se regăsesc pe teritoriul municipiului Aiud: 

➢ Situl arheologic de la Aiud (AB-I-s-B-00007), municipiul Aiud pe întreg teritoriul; 
➢ Situl arheologic de la Aiud, punct „Tinoasa” (AB-I-s-B-00008), municipiul Aiud, 

„Tinoasa” sau „Cetăţuie”; 
➢ Oraşul roman Brucla (AB-I-s-B-00009), pe întreg teritoriul oraşului Aiud, fără 

Aiudul de Sus, datare: sec.II-III p. Chr, Epoca romană; 
➢ Aşezare, (AB-I-s-B-00027), sat Ciumbrud, municipiul Aiud, „Cioaca” în curtea 

liceului agricol, datare: neolitic, Cultura Petreşti;  
➢ Aşezare (AB-I-s-B-00067), sat Sâncrai, municipiul Aiud, „Castelul Banffi”, datare: 

sec.XI-XII Epoca Medievală Timpurie; 
➢ Colegiul Bethlen (AB-II-m-A-00171) situat pe teritoriul administrativ al municipiului 

Aiud, pe strada Bethlen Gabor, nr. 1, datează din anul 1775; 
➢ Cetatea Aiudului  (AB-II-m-A-00172) situată pe teritoriul administrativ al 

municipiului Aiud, în Piaţa Consiliul Europei. Datează din sec. XIII – XVII, având în 
componenţă Castelul Bethlen (AB-II-m-A-00172.01),  Biserica Reformată (AB-II-
m-A-00172.02), Capela evanghelică (AB-II-m-A-00172.03), Incinta fortificată, cu 
opt bastioane: Bastionul Măcelarilor, Bastionul Croitorilor, Bastionul Cismarilor, 
Bastionul Blănarilor, Bastionul Dogarilor, Bastionul Kalendas, Bastionul Olarilor, 
Bastionul Lăcătuşilor (AB-II-m-A-00172.04); 

➢ Biserica Romano-Catolică (AB-II-a-A-00173) situată pe teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud, pe str. Cuza Vodă, nr. 3-4, datează din 1728-1763 - biserica şi 
1896 – turnul; 
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➢ Biserica Reformată din Ciumbrud (AB-II-a-B-00206) situată pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud, în satul Ciumbrud, datează din sec.XIII - înc. sec. 
XX; 

➢ Ruinele Bisericii Romano-Catolice din Gârbova de Jos (AB-II-m-B-00225), 
situată pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, ce datează din sec. sec. XIII - 
sec. XV; 

➢ Ruinele Bisericii "Din Deal” (AB-II-m-B-00226) situată pe teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare Gârbova de Sus, ce datează din sec. 
XIV – XV; 

➢ Biserica "Naşterea Maicii Domnului” (AB-II-m-B-00227) situată pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud în localitatea aparţinătoare Gârboviţa, ce datează 
din sec. XIV, modificări şi exterior din sec. XVIII; 

➢ Ansamblul Bisericii "Sf. Treime”, a fostei Mănăstiri Măgina (AB-II-a-A-00249), 
situată pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, în localitatea componentă 
Măgina, datează din sec. XVII – XVIII; 

➢ Ansamblul Bisericii Reformate din Sâncrai (AB-II-a-B-00319), situată pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud, datează din anul 1830; 

➢ Ansamblul Castelului Banffi (AB-II-a-B-00320), situat pe teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud, în localitatea aparţinătoare Sâncrai, datează din anul 1903; 

➢ Bustul lui Avram Iancu (AB-III-m-B-00405), situat pe teritoriul administrativ al 
municipiului Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, datează din 1950-1975. 
Patrimoniul construit al municipiului Aiud se remarcă prin arhitectura clădirilor vechi, 

concentrate mai ales în centrul istoric, a clădirilor în care au sediul unele instituţii publice 
sau instituţii de învăţământ, a construcţiilor civile, a lăcaşurilor de cult şi a monumentelor 
comemorative dintre care aminitm: sediul Primăriei municipiului Aiud, clădirea Colegiului 
Tehnic din Aiud, clădirea Colegiului Titu Maiorescu, clădirea Colegiului Bethen Gabor, 
clădirea Şcolii Gimnaziale Ovidiu Hulea, Castelul de la Sâncrai, clădirile lăcaşurilor de cult, 
monumentul Calvarul Aiudului, etc. .   

În municipiul Aiud funcţionează două muzee de importanţă istorică, ce se remarcă 
prin colecţiile expuse, respectiv: 

•  Muzeul de Ştiinţele Naturii din municipiul Aiud este una din cele mai vechi 
instituţii de acest gen din ţară. Atestat documentar încă din anul 1796, muzeul 
funcţionează în incinta Colegiului “Bethlen Gabor” Aiud.  

Cele mai multe piese pe care muzeul le deţine sunt expuse în patru săli, fiecare 
având un specific al său. Astfel, în prima sală sunt expuse colecțiile de paleontologie, roci 
şi minerale. Sala a doua începe cu prezentarea animalelor din fauna actuală.  Animalele 
sunt expuse în ordine sistematică, începând cu cele mai simple nevertebrate, continuând 
cu primele grupe de vertebrate (peşti, amfibieni, reptile). Sala a treia, cea mai atractivă, 
cuprinde colecţiile de păsări şi mamifere ale muzeului, cu specii de pe toate continentele, 
multe rarităţi, chiar endemisme. Ultima sală cuprinde exponate care ilustrează evoluţia 
scheletului la vertebrate, încheind cu scheletul uman.  

O plimbare prin sălile muzeului vă poartă de la cele mai primitive forme de viaţă până 
la marea diversitate a lumii animale din zilele noastre. 

• Muzeul de Istorie, situat în castelul Bethlen din interiorul Cetăţii Aiudului, este 
printre primele înfiinţate în ţară. Clădirea muzeului face parte din complexul arhitectural 
medieval Cetatea Aiudului. Începuturile colecţiei muzeale datează din anul 1796. 
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Expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Aiud este prezentată pe parcursul a patru săli. În 
plus, în sala de expoziţii temporare pot fi vizitate diferite expoziţii documentare. 

Lăcaşurile de cult existente pe teritoriul municipiului Aiud, precum şi cele aflate în 
localităţile vecine, constituie premisele favorabile dezvoltării turismului ecumenic, religios.  

Pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud se regăsesc două arii naturale 
protejate de interes naţional: Pădurea Sloboda şi Pârâul Bobii.  

- Pădurea Sloboda este o arie protejată de interes naţional ce corespunde 
categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip botanic), situată în judeţul Alba, pe 
teritoriul administrativ al municipiului Aiud;  

- Rezervaţia naturală Pârâul Bobii este o arie protejată de interes naţional 
ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervaţie naturală de tip paleontologic), situată în 
judeţul Alba, pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, satul Gârbova de Sus.  

La acestea se adaugă ariile naturale protejate de interes național situate în  
vecinătatea municipiului Aiud, adevărate atracţii turistice, dintre care amintim: 

• Cheile Mănăstirii,  arie protejată de interes naţional, situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Râmeţ, satul Valea Mănăstirii, în partea central-estică a Munţilor 
Trascău, cu o suprafaţă de 15 ha; 

• Cheile Plaiului, arie protejată de interese naţional, situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Livezile, în partea nord-estică a Munților Trascăului, pe cursul 
superior al Văii Izvoarele, în partea vestică a satului Izvoarele, cu o suprafață de 2 ha; 

• Cheile Vălișoarei (numite şi Cheile Aiudului sau Cheile Poienii) arie 
protejată de interes naţional, situată pe teritoriul administrativ al comunei Livezile, în estul 
Munților Trascău, cu o suprafaţă de 20 ha; 

• Cheile Siloșului, arie protejată de interese naţional, situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Rimetea, satul Colţeşti, în Munţii Trascăului, pe partea estică a 
Masivului Bedeleu, cu o suprafaţă de 3 ha; 

• Cheile Râmețului, arie protejată de interes naţional, situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Râmeţ, sat Valea Mănăstirii, cu o suprafaţă de 40 de ha. Un 
traseu turistic marcat facilitează parcurgerea cheilor, pornind de la mănăstire şi ajungând 
în satul Cheia; 

• Cheile Piatra Bălţii, arie protejată de interes naţional situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Râmeț, satul Cheia,  în partea central-vestică a Munților 
Trascăului, pe cursul mijlociu al Văii Geogelului, cu o suprafaţă de 2 ha; 

• Cheile Pravului, arie protejată de interes național, aflată pe teritoriul 
administrativ al comunei Râmeț, în sud-vestul satului Cheia, în partea central-vestică a 
Munților Trascăului, cu o suprafaţă de 3 ha; 

• Tăul fără fund de la Băgău, arie naturală aflată lângă drumul național 
județean DJ107E, care leagă municipiul Aiud de localitatea Lopadea Nouă şi care se 
întinde pe o suprafață de 7,40 de hectare; 

• Pârâul Bobii, arie protejată de interes național, situată pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud, satul Gârbova de Sus. Rezervaţia naturală cu o 
suprafaţă de 1,50 ha, se află pe Valea Bobii, un afluent al Văii Gârbovei, la poalele 
Munţilor Trascăului; 

• Peştera Vânătările Ponorului, arie protejată de interes național, situată în 
comuna Ponor, cu o suprafaţă de 5 ha;  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2me%C8%9B,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cheia,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Trasc%C4%83ului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Trasc%C4%83ului
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Geogel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_R%C3%A2me%C8%9B,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cheia,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Trasc%C4%83ului
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• Cheile Geogelului, arie protejată de interese naţional, situată pe teritoriul 
administrativ al comunei Ponor, în partea central-vestică a Trascăului, pe cursul mijlociu al 
Văii Geogelului, cu o suprafață de 5 ha; 

• Rezervaţia naturală Cheile Tecşeştilor sau ale Runcului,  situate parţial în 
satul Faţa Pietrii, comuna Stremţ şi parţial în satul Răicani, comuna  Galda de Jos, fiind 
amplasată în partea de est a Munţilor Trascău, de o parte şi de alta a Pârâului Cetii. 

Râul Mureș, al doilea ca mărime din România după Dunăre, care străbate teritoriul 
municipiului Aiud, dispune de potenţial de amenajare de-a lungul văii sale a unor zone de 
agrement pentru petrecerea timpului în aer liber sau amenajări piscicole. La nivelul 
judeţului Alba s-a realizat un Plan de Amenajare a Teritoriului în Zona Valea Mureșului, ce 
serveşte la valorificarea potențialului economic și de agrement al râului Mureș, precum și 
la reglementarea activităților de amenajare teritorială și de urbanism în zona Văii 
Mureșului.  

De asemenea, municipiul Aiud dispune de potenţial pentru dezvoltarea turismului 
viticol. Zona Aiud-Ciumbrud este o zonă cu tradiție în cultivarea viței de vie și producerea 
vinului, dispunând de potenţial pentru dezvoltarea acestui tip de turism. Podgoria Aiud 
este una din cele patru podgorii renumite ale judeţului Alba, fiind cuprinsă în traseul turistic 
judeţean denumit „Drumul Vinului”. Aceasta beneficiază de promovare turistică prin 
Asociaţia „Ţara Vinului”, asociație constituită la iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, în anul 
2007, al cărui membru este şi municipiul Aiud. Scopul acestei asociații este promovarea 
turismului la nivelului judeţului Alba, obiectivele principale ale asociaţiei fiind promovarea 
producţiei vinului de calitate, dezvoltarea turismului rural şi al vinului, păstrarea regiunilor 
vitivinicole, extinderea pieţei şi a cererilor pentru vinurile de calitate tradiţionale, locale. În 
cramele din municipiul Aiud, turiştii pot degusta vinuri tradiţionale, recunoscute, apreciate 
și premiate pentru calitatea lor. 

Evenimentele, obiceiurile şi tradiţiile folclorice pot constitui atracţii pentru turiştii 
români sau străini, contribuind şi ele la dezvoltarea turismului cultural în municipiu. Printre 
evenimentele mai importante organizate de autorităţile publice locale, devenite tradiţii în 
municipiul Aiud, amintim: Festivalul Internaţional de Folclor, Tabăra Internaţională de Artă 
Plastică „Inter-Art”, Ziua Rozelor, Târgul de Crăciun. 

Pentru dezvoltarea turismului în municipiul Aiud, este importantă colaborarea cu 
Consiliul Judeţean Alba, pentru elaborarea unui concept strategic integrat de dezvoltare a 
turismului şi derularea împreună a unor proiecte de interes comun, care să vizeze în 
principal: 

• punerea în valoare a obiectivelor turistice, mai ales a celor din patrimoniul cultural: 
clădiri, monumente şi includerea acestora în circuitele turistice; 

• dezvoltarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice; 

• dezvoltarea infrastructurii rutiere și de utilități; 

• promovarea obiectivelor turistice şi a evenimentelor culturale care ar putea 
prezenta interes pentru turişti; 

• înfiinţarea unui centru de informare turistică. 
 
 
 
 



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 

 

  

  

Pagina 14 / 251 
 

1.3.3  Piaţa muncii şi forţa de muncă  

 
Resursele de muncă existente la un moment dat în societate exprimă numărul 

persoanelor capabile de muncă, respectiv acea parte a populaţiei care posedă ansamblul 
capacităţilor fizice şi intelectuale ce îi permit să desfăşoare o activitate utilă.  

Transformările socio-economice care au urmat după 1989, precum şi evoluţiile în 
plan demografic au influenţat în mod decisiv evoluţia şi structura forţei de muncă din 
această zonă. 

O mare problemă la nivelul municipiului Aiud este creşterea accentuată a populaţiei 
inactive. Structura pe sectoare economice a forţei de muncă a suferit modificări 
semnificative, principalele direcţii de dezvoltare fiind reprezentate de sectorul serviciilor şi 
al construcţiilor. Faţă de anii anteriori ponderea populaţiei ocupate în sectorul serviciilor a 
crescut simţitor, scăderi notabile înregistrându-se în ce priveşte ponderea populaţiei 
ocupate în industrie. 

În zona municipiului Aiud există forță de muncă latentă, care poate fi activată cel 
puţin parțial, pe piața muncii prin măsuri de ocupare. 

Ponderea populației inactive este în creștere atât datorită creșterii numărului de 
pensionari, cât și tendinței de prelungire a duratei studiilor și implicit întârzierii intrării 
tinerilor pe piața muncii.  

Cel mai important indicator pentru raportul dintre cererea și oferta de pe piața 
muncii este rata de ocupare. Potrivit Organizației pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (OCDE) rata de ocupare este definită drept procentul populației angajate în 
muncă (ocupate) în totalul populației de vârstă activă (între 15-64 de ani în majoritatea 
statelor OCDE). Acest indicator este unul mai complet decât rata șomajului, deoarece 
aceasta din urmă ia în calcul doar pe cei care își caută în mod activ un loc de muncă. În 
România, este vorba de acele persoane care sunt înregistrate la un birou guvernamental, 
pentru a-și primi ajutorul sau indemnizația de șomaj. Ceilalți, dacă nu se înregistrează, nu 
există ca șomeri și nu sunt luați în calcul în stabilirea ratei șomajului. 
 Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezintă raportul exprimat procentual, 
dintre populația ocupată civilă și resursele de muncă. 
 Populația ocupată civilă cuprinde potrivit metodologiei balanței forței de muncă, 
toate persoanele care au o ocupație aducătoare de venit, pe care o exercită în mod 
obișnuit în una din activitățile economiei naționale, fiind încadrate într-o activitate 
economică sau socială în baza unui contract de muncă sau în mod independent(pe cont 
propriu ), în scopul obținerii unor venituri sub formă de de salarii, plată în natură, etc. 

Veniturile salariale aferente majorității populației ocupate sunt modeste. 
Demotivația remunerativă și de ascensiune profesională generează un flux migrator 
ascendent al forței de muncă calificate în localități mai mari și în străinătate.   

 
Şomajul 
Disponibilizările din industriile aflate în declin constituie și în prezent o problemă 

importantă în municipiul Aiud, a cărui economie s-a axat în trecut pe industria metalurgică, 
acesta fiind definit ca oraș monoindustrial. 

O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor disponibilizate care în prezent își 
găsesc mai greu un loc de muncă potrivit. Datorită restructurărilor în plan economic, la 
nivelul municipiului Aiud activitățile industriale s-au redus considerabil, în foarte multe 
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cazuri acestea închizându-se definitiv. În urma procesului de restructurare economică, 
care a avut ca efect negativ creșterea foarte mare a numărului de șomeri, forța de muncă 
calificată în anumite domenii, în special în industria metalurgică trebuie să se adapteze 
pentru desfășurarea de noi activități economice (ex. turism, servicii, etc.). În acest sens, 
este  necesară sprijinirea acestor persoane prin acces la programe de reconversie 
profesională, calificare și recalificare, programe corelate cu cerințele actuale privind piața 
forței de muncă în aceste localități, ținându-se permanent cont atât de cerere cât și de 
oferta. De asemenea, este nevoie de încurajarea și sprijinirea atât a programelor și 
proiectelor prin care se creează noi locuri de muncă, cât și a celor care oferă instruire, 
consiliere în cariere, evaluare, mentorat și care au o contribuție însemnată în dobândirea 
de noi competențe sau creșterea calității acestora. 

O mare parte a agenților economici realizează propriile programe de calificare a 
personalului, dar crearea unei rețele de pregătire și perfecționare poate constitui o 
oportunitate pentru municipiul Aiud. Astfel, oferta educațională a instituțiilor de învățământ 
din municipiul Aiud trebuie corelată cu cerințele pieței muncii.  

Efectele pe termen mediu și lung ale unui potențial de forță de muncă slab calificată 
a constituit o atractivitate a municipiului Aiud doar pentru investitorii care doresc să 
valorifice forţa de muncă ieftină. 

O altă prioritate la nivelul municipiului Aiud în domeniul creşterii ocupării o 
reprezintă promovarea culturii antreprenoriale, încurajarea și susținerea persoanelor în a 
dezvolta afaceri pe cont propriu, care prin activitățile acestora să contribuie la dezvoltarea 
și diversificarea mediului economic local şi regional. 

Una dintre cele mai mari provocări la nivelul municipiului Aiud este identificarea 
soluțiilor pentru creșterea ocupării, a participării pe piața forței de muncă, dar și creșterea 
calității resurselor umane ce alcătuiesc forța de muncă. 

Aceste aspecte impun strategic la nivelul municipiului Aiud crearea de locuri de 
muncă bine remunerate, în paralel cu investiţii consistente în dezvoltarea profesională, 
creşterea adaptabilităţii şi flexibilităţii capitalului uman.  

1.3.4  Agricultura și silvicultura 

 
Agricultura, împreună cu celelalte sectoare de activitate, contribuie la dezvoltarea 

economică a municipiului, condiţiile  naturale şi climatice variate existente oferind 
posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe. Un rol important în acest  sector 
economic îl deţine producţia vegetală şi zootehnică.   
 În municipiul Aiud, totalul suprafaţei de teren agricol însumează 8690,67 ha.  

Agricultura, ca ramură economică, la nivelul municipiului are o pondere 
substanţială, fiind bine reprezentată prin numărul mare de gospodării ale populaţiei care 
desfăşoară activităţi agricole, precum şi de societăţi comerciale viticole şi pomicole.   

În mediul rural, agricultura este activitatea principală a locuitorilor, fiind favorizată de 
terenurile fertile ce se regăsesc în zonă şi condiţiile de climă care permit cultivarea 
cerealelor, legumelor, plantelor tehnice şi furajelor. Aceste tipuri de soluri sunt favorabile 
pentru cultura grâului, porumbului, ovăzului, secarei, trifoi, legumelor, plantelor tehnice, 
cartofului, sfeclei de zahăr, florii - soarelui. Astfel, este identificabilă o preponderenţă a 
culturilor de cereale, porumb, a plantelor tehnice, legumelor, a viţei de vie şi pomilor 
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fructiferi. De asemenea, este recunoscut nivelul pregătirii şi cunoştinţelor agricole aferente 
populaţiei adulte şi vârstnice ocupate în domeniu.  

În ce priveşte producţia de plante, aceasta este majoritar privată fiind concentrată în 
ferme agricole de subzistenţă, iar producţia obţinută fiind destinată consumului familial şi 
ocazional comercializării.  

Existenţa  terenurilor fertile a permis ca pe scară largă să se practice o agricultură 
specifică, respectiv: legumicultură, cultura grâului, orzoaică, ovăzul.  

Terenurile de pe Valea Mureşului sunt cunoscute pentru fertilitatea lor, fiind propice 
pentru cultivarea legumelor, care sunt comercializate, în principal, în piaţa agroalimentară 
a municipiului Aiud. Pentru locuitorii din zona rurală valorificarea produselor obţinute în 
gospodăriile individuale este principală sursă de venit.  

Produsele agricole sunt comercializate de regulă în piaţa organizată din municipiul 
Aiud, care are o capacitate limitată, fapt ce duce la o valorificare redusă a acestora, în 
raport cu potenţialul de producţie. 

Având în vedere că, prin aderarea României la Uniunea Europeană, 
comercializarea produselor agricole în pieţe trebuie să se desfăşoare în conformitate cu 
standardele europene, este necesară crearea cadrului instituțional adecvat depozitării și  
comercializării  legumelor şi fructelor de către producători atât individual, cât și în forme  
organizate.    

În legislaţia ţării noastre, aceste standarde obligatorii au fost transpuse de către 
Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), iar conformitatea privind  standardele de 
comercializare este efectuată de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în 
Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor.  
 Astfel, toate legumele şi fructele care sunt comercializate în pieţe agroalimentare 
trebuie să fie ambalate şi să poarte etichete pe care vor fi menţionate următoarele 
elemente: numele producătorului, specia, clasa de calitate şi cantitatea netă a produsului. 
 Agricultura reprezintă, mai ales în mediul rural, activitatea de bază a locuitorilor, 
fiind considerată principala sursa de venit a acestora, motiv pentru care este necesară 
asigurarea condiţiilor optime de depozitare, expunere şi comercializare a  produselor în 
conformitate cu standardele europene. Astfel, se conturează  nevoia dezvoltării/construirii 
unor depozite de gross pentru legume şi fructe, localizarea acestora și stabilirea numărului 
de locații destinate acestui tip de investiții realizându-se în  funcție de zonele și suprafețele 
cultivate.  
 Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale 
naturală sau regenerată prin însămânţare, destinate păşunatului animalelor (INS). În 
municipiul Aiud, suprafaţa ocupată de păşuni şi fâneţe este de 1719,37 ha teren, conform 
datelor de la recensământul general agricol din anul 2010, comunicate de INS. Fâneţele 
reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau 
regenerată prin însămânţare, destinate recoltării pentru obţinerea de fân (INS). 

Pe lângă culturile de plante, în municipiul Aiud identificăm producători tradiţionali de 
legume şi fructe, precum şi de plantaţii de trandafiri, puieţi de pomi fructiferi şi arbuşti 
ornamentali. 
 Potenţialul agricol în această zonă este foarte mare, pretându-se unei game variate 
de culturi agricole, reflectat şi de ponderea mare a suprafeţelor de teren cultivate cu pomi 
fructiferi, arbuşti ornamentali şi viţă de vie, în special, se produc şi se comercializează în 
principal puieţi de pomi fructiferi certificaţi, arbuşti ornamentali, trandafiri şi viţă de vie. 



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 

 

  

  

Pagina 17 / 251 
 

În acest sector se remarcă localitatea Ciumbrud, fiind recunoscută pentru numărul 
mare de producători individuali de trandafiri, pomi fructiferi, arbuşti ornamentali şi viţă de 
vie. 

În anul 2010 în localitatea Ciumbrud a fost înfiinţată Asociaţia Amicii Rozelor, 
asociaţie care deţine un număr de 21 de membri, având ca scop principal informarea 
membrilor despre metodele de cultivare, înmulţire şi îngrijirea  trandafirilor, a arbuştilor 
ornamentali, promovarea soiurilor locale de trandafiri, arbuşti ornamentali şi pomi fructiferi. 

În fiecare an la sfârşitul lunii iunie are loc „Ziua Rozelor”, eveniment organizat cu 
sprijinul autorităţilor locale, judeţene, Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” 
Ciumbrud, Asociaţiei Amicii Rozelor, producătorilor din Ciumbrud şi Asociaţiei Agricole 
Alba Alfroda.  

Cultivarea plantelor ornamentale prezintă o mare valoarea economică pentru 
producătorii din zonă, iar comercializarea produselor evidenţiate mai sus este principala 
sursă de venit pentru aceştia. 

Municipiul Aiud este recunoscut prin potenţialul său vitivinicol şi pentru calitatea 
vinurilor locale, premiate la concursuri naționale și internaţionale. Acest  fapt este 
confirmat şi de Oficiul Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri şi alte Produse 
Vitivinicole.  

La nivelul judeţului Alba, din suprafaţa agricolă a acestuia, viile şi pepinierele 
viticole reprezintă 1,07% din suprafaţa agricolă, iar pepinierele pomicole şi livezile 
reprezintă 0,46%, iar o mare parte din această suprafaţă se regăseşte pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud.  

Tradiţia cultivării viţei - de vie datează de sute de ani şi a reprezentat pentru 
locuitorii din zonă o sursă principală de venit.  

Zonă viticolă denumită „Podgoria Aiud”, întinsă pe raza municipiului Aiud, se 
remarcă prin vinurile tradiţionale produse de o calitate deosebită. Localităţile Ciumbrud şi 
Sâncrai, componente ale municipiului Aiud, sunt recunoscute ca fiind principalele zone în 
care se regăsesc plantaţii viticole. 

La nivelul anului 2005 prin Hotărârea nr. 5 a Consiliului Local, Municipiul Aiud a fost 
declarat oraş al vinului. Implicarea autorităţii locale  vine  în sprijinul locuitorilor în vederea 
desfăşurării în condiţii optime a activităţii din acest sector agricol, prin cultivarea suprafeţei 
de viţă de vie, comercializarea vinului şi promovarea turismului rural şi al vinului.    

La iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, în anul 2007 a fost înfiinţată Asociaţia „Ţara 
Vinului” având ca scop promovarea turismului la nivelului judeţului Alba.  Obiectivele 
principale ale asociaţiei sunt promovarea producţiei vinului de calitate, dezvoltarea 
turismului rural şi al vinului, păstrarea regiunilor vitivinicole, extinderea pieţei şi a cererilor 
pentru vinurile de calitate tradiţionale, locale. 

Calitatea vinurilor produse în această zonă este asigurată de clima şi solul regiunii, 
condiţiile naturale întâlnite fiind favorabile cultivării viţei – de – vie.  

Relieful se impune prin cele două tipuri distincte morfogenetice: dealurile cu 
coamele şi versanţii lor, ca forme predominant sculptate şi culoarele drepresionare ale 
Mureşului ca forme predominant de acumulare. Dealurile şi colinele constituie forma 
dominată în aria de podgorie şi pe versanţii lor se regăsesc majoritatea trupurilor viticole. 

Solurile cu utilizare viticole se împart în două clase: argiluvisoluri şi molisoluri 
cernoziomice.  
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Argiluvisolurile sunt dominante în  etajul deluros al pădurilor de foioase, de o parte 
şi de alta a culoarului Mureşului şi sunt reprezentate prin diverse tipuri de soluri brune, în 
timp ce molisolurile cernoziomice sunt întâlnite pe terasele mijlocii din  culoarului 
Mureşului.   

Aceste soluri dispun de proprietăţi corespunzătoare pentru cultivarea viţei –de –vie, 
în vederea obţinerii unor vinuri de calitate superioară. Soiuri precum Sauvignon Blanc, 
Feteasca Regala, Riesling, Muscat Ottonel, Gewurztraminer (Traminer), Chardonnay şi 
Pinot Gris, Furmint, Neubuger sunt cultivate cu succes în această zonă  şi oferă în fiecare 
an o recoltă  valoroasă de vinuri. 

 Brandul vinurilor produse în această zonă  pot promova municipiul Aiud, aducând 
un plus de atractivitate și valoare economică.  

 În sprijinirea producătorilor de vinuri se poate veni prin promovarea soiurilor de  
vinuri autohtone în cadrul unor  evenimente, târguri, concursuri sau expoziţii, campanii de 
informare, promovare la locurile  de desfacere, evidențierea avantajelor produselor 
raportat la calitate, siguranţă alimentară şi respectarea mediului.  Condiţiile climatice, de 
relief și de sol din municipiu sunt favorabile obţinerii unor vinuri de calitate superioară, 
astfel încât dezvoltarea acestei activități va conduce la creștere economică  a 
producătorilor din această zonă.  Vinurile produse pe raza municipiului Aiud se pot  
degusta în Cramele de la Ciumbrud şi Aiud precum şi  în casele de vinuri, Logos, 
Domeniile Boieru, Takacs, Rex Vinorum, Vass Attila, Toth Csaba, Papp  Peter, Iepure 
Ioan.  

Alături de producţia vegetală, creşterea animalelor este o activitate cu  rol important 
pentru locuitorii din această zonă, acestea asigurând produsele alimentare necesare 
consumului propriu sau sursa principală de venit ca urmare a comercializării lor. 
Îmbinându-se cu producţia vegetală, creşterea animalelor contribuie la dezvoltarea 
întregului sector agricol, la mărirea productivităţii muncii şi a eficienţei economice, având 
contribuţie atât directă, cât şi indirectă la dezvoltarea sectorului agricol. 

Zootehnia reprezintă o ramură principală a agriculturii, care implică  activitatea de 
creştere, ameliorare, reproducţie şi protecţia animalelor. Această activitate se realizează în 
exploataţii zootehnice, asociaţii şi crescătorii de animale. Calitatea de crescător de 
animale, precum şi de membru al unei asociaţii profesionale de profil dă drept de 
preemţiune la obţinerea de licenţe, cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
în vederea valorificării la export a animalelor şi a produselor de origine animalieră. 

O oportunitate pentru locuitorii din mediul rural este agricultura ecologică, având în 
vedere cererea de produse ecologice  tot mai mare atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
european.  

La nivel naţional agricultura ecologică constituie un sector dinamic, care în ultimii 
ani a cunoscut o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal cât şi în cel animalier.  

Agricultura ecologică reprezintă un procedeu de a cultiva plante şi de a produce 
alimente care se deosebeşte de agricultura convenţională. Rolul sistemului de agricultură 
ecologică este de a produce hrană mai curată, în deplină corelaţie cu conservarea şi 
dezvoltarea mediului. Principalul scop al agriculturii ecologice este obţinerea de produse 
agricole şi alimentare proaspete şi autentice, prin procese create să respecte natura şi 
sistemele acesteia. 

Un obiectiv principal pentru dezvoltarea agriculturii ecologice îl reprezintă 
promovarea conceptului de agricultură ecologică pentru a se aduce la cunoştinţa 
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consumatorilor avantajele produselor ecologice, acestea fiind produse curate, iar calitatea 
lor este asigurată de un sistem de inspecţie şi certificare.   

În vederea promovării agriculturii ecologice sunt necesare acţiuni de informare şi de 
instruire a producătorilor, acţiuni care pot fi realizate prin intermediul unor instituţii sau 
organizaţii. 

De asemenea, este deosebit de importantă formarea de specialişti calificaţi atât prin 
instituţiile şcolare cu profil agricol cât şi prin cursuri de formare profesională pentru adulţi.  

 O oportunitate o reprezintă  cultivarea plantelor aromatice şi medicinale care sunt 
reprezentate de specii anuale, bienale si perene, ale căror produse (materii prime 
vegetale) - flori (Flores), frunze (Folium), iarba sau întreaga masa vegetativa aeriana 
(Herba), fructe (Fructis), seminte (Semen), radacini (Radix), etc. îsi găsesc diferite 
întrebuinţări. Acestea pot fi surse de materii prime pentru locuitorii mediului rural, fiind 
specii cu o valoare deosebită pentru industria produselor farmaceutice, pentru cea de 
produse cosmetice, cât şi pentru cea alimentară. Ele pot fi utilizate sub formă de produse 
vegetale pentru pregătirea decocturilor, ceaiurilor, infuziilor precum şi pentru alte produse 
necesare îngrijirii sănătăţii. Totodată acestea pot fi folosite în aromaterapii dar şi ca 
pesticide naturale.  

În privinţa valorificării plantelor medicinale şi aromatice, acestea se pot cultiva şi pe 
terenuri mai puţin productive, asigurând locuitorilor din această zonă  o sursă de venituri.   

Principalul mijloc de obţinere a unor recolte sporite, de calitate superioară  cu 
costuri reduse, este modernizarea producţiei agricole prin introducerea în practică a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice, asigurându-se astfel producătorilor agricoli condiţii de 
competitivitate pe piaţă şi profitabilitate.  

Municipiul Aiud este drenat de râul Mureş şi afluenţii săi, astfel pescuitul se poate 
practica în condiţii bune, fauna acvatică este bogată şi variată.  

Bălţile de la Aiud sunt  propice dezvoltării pisciculturii și pot fi exploatate cu 
respectarea legislației în domeniul mediului și apelor. Acestea pot fi adevărate puncte de 
atracție pentru turiști, dezvoltându-se ca zone de agrement. 
 În ceea ce priveşte silvicultura, municipiul Aiud este acoperit în proporţie de 
aproximativ 17,11% cu păduri, ceea ce îi conferă un mare potenţial silvic.  Din suprafaţa 
totală  de 2433,66 ha a terenurilor cu vegetaţie forestieră, suprafaţa de 1755,07 ha este 
deţinută în proprietate municipiului Aiud.  

Pădurile constituie una dintre principalele bogăţii naturale, care contribuie la 
dezvoltarea industriei lemnului, prin materia primă lemnoasă pe care o furnizează, cât şi 
prin influenţele favorabile pe care le exercită asupra mediului înconjurător şi a oamenilor. 
Datorită ambianţei fizice şi ecologice pe care o creează, pădurile formează cadrul natural 
indispensabil dezvoltării faunei cinegetice şi constituie un mediu ambiant favorabil sănătăţii 
omului.  

În acelaşi timp, pădurile reprezintă o sursă de venit prin valorificarea   fructelor de 
pădure, ciupercilor şi a platelor medicinale. 

Silvilcultura oferă soluţii de gospodărire a fondului fosterier, în vederea satisfacerii 
nevoilor actuale şi de viitor ale unităţii administrativ teritoriale cu produse ale pădurii 
precum şi prin îndeplinirea cât mai efecientă a funcţiilor de protecţie şi de producţie a 
arboretelor. 

Solul constituie componenta naturală de bază a procesului de producţie, din care 
arborii îşi iau substanţele nutritive şi apa necesare dezvoltării lor. 
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Vegetaţia pădurilor este alcătuită din plante diferite, începând cu arbori care au cele 
mai mari dimensiuni şi până la plante unicelulare din microflora solului.  

Zoocenoza (animalele) pădurii se remarcă prin varietatea de specii, de la mamifere 
la microfaună - existente pe sol, în subsol şi în aer. 

Fondul forestier  este format din păduri de foioase şi pădurie de răşinoase.  
Din suprafaţa totală a fondului forestier al municipiului o parte din păduri sunt păduri 

de agrement care fac parte din grupa I de protecţie, cu o vârstă medie de 60 de ani, iar 
cealaltă parte este formată din păduri cu rol de protecţie şi producţie.   

Pădurile cuprinse în grupa I de protecţie sunt  formate din : 60% stejar şi gorun iar 
40% reprezintă  amestec de foioase (fag, mesteacăn, frasin, plop, cireş pădureţ, paltinul, 
carpen ). 

Rolul de protecţie al acestor păduri este de exercitare a influenţelor benefice asupra 
mediului înconjurător, precum şi asupra omului. Influenţele favorabile ale acestei grupe 
sunt date de funcţiile pe care le au  şi anume: funcţia de conservare a fondului cinegetic – 
forestier; funcţia de protecţie a terenurilor şi a solurilor; funcţia de protecţie a apelor prin 
asigurarea unui debit constant; funcţia de protecţie a factorilor climatici influenţând 
favorabil extremele de temperatură; funcţia de recreere a capacităţii psihice și fizice. 

Grupa a doua de protecţie este formată din păduri cu rol de producţie şi protecţie. 
Arboretele din această categorie este destinat în special pentru producerea lemnului, 
celuluzei, precum şi alte utilizări, iar în ceea ce priveşte funcţia de protecţie, aceasta este 
reprezentată prin ambianţa climatică favorabilă sănătăţii omului, turistică şi hidrologică.  

 Această grupă este formată din: răşinoase (molid şi conifere), amestec de foioase 
(fag, mesteacăn, frasin, plop,  paltinul,  carpenul). 
 Fauna este foarte diversificată şi bine reprezentată de specii de mamifere, păsări, 
peşti şi reptile.  
 Pădurile reprezintă o sursă care furnizează materia primă necesară industriei 
lemnului, care la nivelul municipiului este bine dezvoltată, fiind totodată şi o importantă 
sursă de energie. 

Prin utilizarea resurselor naturale, biodegradabile, alternative celor convenţionale 
se încearcă dezvoltarea unor soluţii alternative de producerea a energiei, astfel biomasa 
agricolă şi forestieră poate constituii o materie primă  ce poate fi folosită la instalaţiile 
dedicate asigurării sustenabilităţii energetice verzi pentru mediul economic şi habitatul 
uman.  

 

1.4  ASISTENȚĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 
La nivel naţional, asistenţa socială este reglementată de Legea nr. 292/2011 şi 

reprezintă ansamblul de instituţii, programe, măsuri, servicii specializate de protejare a 
persoanelor, grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate, care 
datorită motivelor de natură economică, socială sau psihologică nu au posibilitatea de a 
realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod decent de viaţă.  
 Valorile, regulile generale şi principiile reglementate de legea asistenţei sociale 
conturează sistemul naţional de asistenţă socială cu cele două componente, respectiv 
sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale. 
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 Beneficiile de asistenţă socială au un impact direct asupra beneficiarilor, acestea 
reprezentând sume acordate lunar persoanelor îndreptăţite având ca scop combaterea 
riscului de sărăcie. 

Prestaţiile sociale în bani sau natură sunt susţinute de măsuri de redistribuţie 
financiară şi cuprind: alocaţiile familiale, ajutoarele sociale şi speciale către familii sau 
persoane, în funcţie de nevoile şi veniturile acestora. Alocaţiile familiale se acordă familiilor 
cu copii şi au în vedere, în principal, naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor. Ajutoarele 
sociale sunt prestaţii acordate în bani şi în natură persoanelor sau familiilor ale căror 
venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime. Persoanele cu deficienţe 
fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiază de ajutoare speciale. 
  Serviciile sociale sunt definite ca fiind activitatea sau ansamblul de activităţi 
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale 
sau de grup, în vederea depăşirii  situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului 
de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.  

La nivelul municipiului Aiud, în anul 2003 a fost înfiinţat Serviciul Public de Asistenţă 
Socială, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Consiliului Local, acest serviciu 
fiind reorganizat începând cu data de 01.01.2017 în Direcția de Asistență Socială, prin 
H.C.L. nr. 266/27.10.2016.  
 Direcția de Asistenţă Socială Aiud este alcătuită din Serviciul Asistență Socială, 
Beneficii Sociale, având următoarele compartimente: Compartimentul Beneficii Sociale, 
Compartimentul Asistență Socială și Protecția Copilului, Compartimentul Protecția 
Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor cu Handicap, Compartimentul Centrul Social 
Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Aiud şi Compartimentul Asistenţi Personali, 
Compartimentul Cabinete Medicale și Asistență Medicală Comunitară, Compartimentul 
Creșă și Compartimentul Baia Publică.   

Activitatea Direcției de Asistenţă Socială constă în acordarea de beneficii sociale, 
consiliere şi informare în domeniu pentru toate categoriile de persoane.  

Serviciile sociale în sistemul de protecţie a copilului sunt furnizate prin intermediul 
centrelor de zi şi rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC Alba  şi a  organizaţiilor 
neguvernamentale, aceştia beneficiind de ocrotire şi suport în cadrul  acestora.  

 
1. CENTRE DE ÎNGRIJIRE ÎN REGIM DE ZI DESTINATE COPIILOR AFLATE ÎN 

SUBORDINEA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 
Prin convenţiile de parteneriat încheiate de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia, 
un număr de 41 copii beneficiază de măsuri de protecţie în structuri de tip rezidenţial, 
astfel: 

 

Nr. 
crt 

Denumirea serviciului Adresa 
Nr. copii care 

beneficiază de serviciu 

1. 

Centrul de servicii comunitare 
„Sf. Proroc  Ilie Tesviteanul” 
Aiud - Centrul educaţional 

Aiud 

Aiud, str. Unirii, nr.1 25 copii 

2.  
Casa de tip familial pentru 
copii „Sf. Ioan Botezătorul” 

Aiud 
Aiud, str. Mărăşeşti nr. 66 16 copii 
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(sursa DGASPC Alba) 

 
2. CENTRE DE TIP REZIDENTIAL DESTINATE COPIILOR AFLATE ÎN 

SUBORDINEA ORGANIZAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE 

Nr. 
crt 

Denumirea serviciului Adresa 
Nr.copii care 

beneficiază de serviciu 

1. 
Casa de tip familial „Villa 

Kunterbunt” Aiud 
Aiud, str. Ciocârliei, nr.10 bis 5 copii 

(sursa DGASPC Alba) 
 

3. CENTRE DE  TIP  REZIDENTIAL  DESTINATE  COPIILOR  CU HANDICAP 
AFLATE  ÎN STRUCTURA DGASPC ALBA 

În serviciile de protecţie de tip rezidenţial aflate în subordinea DGASPC Alba, la 
nivel de municipiu beneficiază de protecţie un număr de 32 de copii după cum urmează:  

Nr. 
crt 

Denumirea serviciului Adresa 
Nr. copii  care 

beneficiază de serviciu 

1. 

Complexul de servicii 
comunitare Aiud - Casa de tip 

familial pentru copilul cu 
dizabilităţi Sîncrai   

Aiud, sat  Sîncrai, str. Andrei 
Mureşanu, nr.100                       

 
11 copii 

2. 
Complexul de servicii 

comunitare Aiud - Casa de tip 
familial nr. 5 Aiud 

Aiud, str. Sergent Haţegan, bl.H1, 
ap.15, et. 4 

 Activitatea din Casa de tip 
familial nr. 5 Aiud este  
suspendată temporar 

3. 
Complexul de servicii 

comunitare Aiud - Casa de tip 
familial nr. 8 Sîncrai 

Aiud, sat Sîncrai, str. Ciocârliei, 
nr. 25 

 
12 copii 

4. 
Complexul de servicii 

comunitare Aiud - Casa de tip 
familial nr. 1 Aiud  

Aiud, str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 14 

 
9 copii 

(sursa DGASPC Alba) 

 

Pe lângă acestea, în municipiul Aiud funcționează un centru de zi, autorizat din data 
de 04.03.2013, cu sediul în Aiudul de Sus, str. Gorunului, nr. 34, jud. Alba, cu o capacitate 
de 19 copii, înființat de Asociația Casa Nădejdei.  

 
Prestaţii sociale acordate copiilor cu handicap neinstituţionalizaţi  
În funcţie de gradul şi tipul de handicap, copiii cu grad de handicap 

neinstituţionalizaţi  beneficiază de drepturi şi facilităţi, acordate în baza legilor. 
Copiii  încadraţi într-o categorie de handicap au drepturi şi facilităţi referitoare la: 

ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare, educaţie şi formare profesională, 
orientare socio-profesională, asistenţă juridică, asistenţă socială, facilităţi de transport, 
facilităţi fiscale, evaluare şi reevaluare, inclusiv examinarea la domiciliu, a cazurilor 
nedeplasabile, de către membrii comisiei de evaluare.  

În urma datelor comunicate de către DGASPC Alba rezultă că, 29 de copii se află în 
plasament în centrele rezidenţiale din judeţ ai căror părinţi au domiciliul pe raza 
municipiului Aiud; 8 copii se află în plasament la asistenţi maternali profesionişti, iar 27 de 
copii sunt în plasament familial,  părinţii acestora îşi au domiciliul pe raza municipiului Aiud  
❖ Numărul copiilor aflaţi în plasament în centrele rezidenţiale din judeţ ai căror părinţi  

au domiciliul pe  raza municipiului Aiud – 29 copii; 
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❖ Numărul copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti ai căror părinţi  
au domiciliul pe raza  municipiului Aiud – 8 copii; 

❖ Numărul copiilor aflaţi în plasament familial ai căror părinţi au domiciliul pe  
raza  municipiului Aiud – 27 copii. 
 

Sistemul de protecţie al persoanelor adulte 
Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice, la nivel naţional s-au elaborat o 

serie de legi și politici. Prin Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, este reglementată asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice. Astfel, protecţia persoanelor vârstnice cu sau fără 
handicap se realizează atât  prin acordarea de servicii de tip rezidenţial, cât şi în cadrul 
reţelelor sociale şi medico sociale de îngrijire la domiciliu.  
 Prin Serviciul Public de Asistenţă Socială s-au încheiat convenţii de parteneriat cu 
organizații neguvernamentale pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a 
persoanelor vârstnice nedeplasabile sau greu deplasabile. Scopul acestor servicii constă 
în prevenirea instituţionalizării persoanelor vârstnice bolnave, marginalizate şi izolate atât 
de propria familie şi uneori de societate.  
 Prin Legea nr. 17/2000, persoanelor vârstnice li se pot oferi următoarele  tipuri de 
servicii prin intermediul  serviciilor de îngrijire la domiciliu:   
 -  servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi 
sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere administrativă şi juridică, sprijin pentru 
plata unor servicii, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea 
hranei; 

- servicii sociomedicale constau în ajutorul pentru realizarea igienei corporale, 
readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei 
vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, precum şi îngrijirea 
temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre  specializate; 

- servicii medicale sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu sau în 
instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri stomatologice, administrarea medicamentoasă, 
acordarea de materiale sanitare şi de dispozitive medicale. 

 
4. REŢELE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE, CU 
SAU FĂRĂ HANDICAP: 

Nr. 
crt.  

Localitatea  Denumirea furnizorului social  
Denumirea 

serviciului social  
Nr. de 

beneficiari  

1. Aiud 
Organizaţia Caritas 

Arhidioceza Română 
Catolică Alba Iulia 

Centru de îngrijire la 
domiciliu Aiud 

73 

2. Aiud 
Asociaţia Filantropia 
ortodoxă Alba Iulia 

Reţea de îngrijire la 
domiciliu Aiud 

25 

3. Aiud 

 
Asociaţia  Sf. Proroc ,,Ilie 

Tesviteanu” Aiud 
Aiud, str. Unirii, nr. 1 

Serviciu de îngrijire 
la domiciliu a 
persoanelor 

vârstnice 

26 

(Sursa DGASPC Alba ) 
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5. CENTRE DE  TIP  REZIDENTIAL  DESTINATE  PERSOANELOR ADULTE  CU 
HANDICAP AFLATE  ÎN STRUCTURA DGASPC ALBA 

Nr. 
Crt 

Denumirea 
serviciului 

Adresa 
Nr.  persoane adulte 
care beneficiază de 

serviciu 

1. 

Locuinţa Protejată 
pentru Persoane cu 

Handicap  nr. 17 
Sâncrai 

Aiud - Sâncrai, str. Avântului, 
nr. 24 

8 persoane adulte 

 
Prestaţii sociale acordate persoanelor cu handicap neinstituţionalizate 

 În funcţie de gradul de handicap, persoanele cu handicap neinstituţionalizate 
beneficiază de prestaţii sociale şi facilităţi fiscale în scopul compensării gradului scăzut  de 
autonomie personală. La nivelul municipiului Aiud numărul persoanelor cu handicap (copii 
şi adulţi) neistituţionalizate, care beneficiază de prestaţii sociale este 1069 de persoane.        

Procesul de incluziune socială reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni 
multidimensionale din domeniul protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii, 
educaţiei sănătăţii, informării –comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei  şi culturii, 
destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării a persoanelor la toate 
aspectele economice, sociale, culturale şi politice a societăţii.  

Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială se 
înscriu în cadrul general de acţiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială 
prin care se asigură oportunităţile şi resursele necesare pentru participarea persoanelor 
vulnerabile în mod deplin la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, precum şi la 
procesul de luare a deciziilor care privesc viaţa şi accesul lor la drepturile fundamentale. 

Pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, statul, 
prin politicile iniţiate asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi 
fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă, la asistenţă socială şi medicală, la educaţie şi 
la loc de muncă şi instituie măsuri de sprijin conform nevoilor ale  persoanelor, familiilor şi 
grupurilor defavorizate. Astfel, persoanele singure şi familiile care nu dispun de resursele 
necesare pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal au dreptul la beneficii de asistenţă 
socială şi servicii sociale, acordate în funcţie de nevoile identificate ale fiecărei persoane 
sau familii.  

În vederea prevenirii combaterii sărăciei şi a riscului de excluziune socială, la nivel 
naţional principală formă de sprijin este venitul minim garantat, acordat din bugetul de stat, 
ca diferenţă între nivelurile prevăzute prin lege specială şi venitul net al familiei sau al 
persoanei singure realizat ori obţinut într-o anumită perioadă de timp, în scopul garantării 
unui venit minim fiecărei persoane. 

1.5  INFRASTRUCTURA DE MEDIU 

 
Potrivit Planului Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Alba, problemele de 

mediu prioritare sunt următoarele: cantitatea şi calitatea apei potabile, managementul 
necorespunzător al deşeurilor, poluarea apelor de suprafaţă, poluarea atmosferei, 
afectarea sănătăţii populaţiei, poluarea solului, poluarea apelor subterane, mediu natural şi 
antropic, turism şi agrement, urbanizarea mediului, ameninţări date de accidente majore 
datorate fenomenelor naturale şi antropice, întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei 
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publice locale pentru managementul problemelor de mediu, capacitatea instituţională 
nesatisfăcătoare a APM Alba în redresarea problemelor de mediu şi impunerea legislaţiei 
de mediu. 

1.5.1 Calitatea factorilor de mediu  

 
Calitatea solurilor 
Solul este o resursă neregenerabilă și un sistem foarte dinamic ce îndeplineşte 

multe funcţii şi furnizează servicii vitale pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea 
ecosistemelor.  

În cursul ultimelor decade, procesele de degradare a solului s-au accentuat 
semnificativ. Solul se află sub o presiune crescândă în întreaga Comunitate Europeană, 
accentuată de activitatea umană, cum sunt practicile agricole şi silvice necorespunzătoare, 
dezvoltarea industrială și urbană, turismul. Aceste activităţi afectează negativ solul. 
Degradarea solului are un impact puternic asupra unor zone de interes comun pentru 
Comunitatea Europeană 

Decizia nr.1600/2002/EC cuprinzând cel de-al VI-lea Program de Acţiune pentru 
Mediu în Comunitatea Europeană stabileşte ca obiectiv protejarea resurselor naturale și 
promovarea utilizării durabile a solului, fiind orientată spre adoptarea unei Strategii 
Tematice pentru protecţia solului. Hotărârea de Guvern nr. 1408 din 2007 privind 
modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, reglementează acest 
aspect. 

Pe teritoriul administrativ al municipiului Aiud, degradarea solului este, în general, o 
consecinţă a producerii şi depozitării neigienice a reziduurilor lichide şi solide, rezultate din 
activităţile menajere şi industriale, ca urmare a exploatării neraţionale a resurselor. Un alt 
factor al  degradării solului este folosirea în practica agricolă a unor substanţe chimice, 
precum şi utilizarea neadecvată a unor produse reziduale de origine animală pentru 
creşterea fertilităţii. 

Agricultura, prin particularităţile sale, are o influenţă directă asupra mediului, în 
principal determinată de dotarea precară cu utilaje agricole și lipsa fondurilor necesare 
pentru asigurarea unei fertilizări raţionale, bazate pe studii agrochimice ale solurilor. 
Folosirea neraţională a îngrăşămintelor cu azot şi fosfor a provocat în timp poluarea 
chimică a solului. Utilizarea în exces a pesticidelor poate avea un impact negativ asupra 
mediului înconjurător şi implicit, asupra sănătăţii oamenilor. Odată cu aderarea României 
la UE, o serie de substanţe active considerate foarte dăunătoare pentru sănătate au fost 
interzise pentru a fi utilizate în agricultură.  În prezent, se încurajează utilizarea 
substanţelor alternative care să ţină seama de mediul înconjurător şi siguranţa sănătăţii 
publice, reducând astfel dependenţa de produsele fitosanitare.  

O practică veche utilizată şi în prezent este aceea de folosire a unor produse 
reziduale de origine animală pentru creşterea fertilităţii solului. Ca şi în cazul 
îngrăşămintelor chimice, utilizarea incorectă, precum şi depozitarea sau evacuarea 
necontrolată a acestor produse poate produce efecte puternic negative asupra solului. Prin 
consistenţa şi compoziţia chimică a reziduurilor provenite din complexele de creştere 
industrială a animalelor, acestea pot deveni un factor de poluare a solurilor. Compoziţia 
chimică a reziduurilor este influenţată de furajarea animalelor cu concentrate în proteine, 
suplimentate cu adaosuri de săruri minerale, inclusiv cu microelemente, de natura 
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substanţelor folosite pentru igienizarea şi dezinfectarea adăposturilor, de durata timpului 
de stocare a reziduurilor.  

În zona gospodăriilor rurale individuale, s-a produs o dezvoltare a efectivelor 
zootehnice care generează cantităţi importante de dejecţii animaliere (deşeuri), acumulate 
în platformele de gunoi săteşti, fără amenajări de protecţie a mediului. Impactul asupra 
mediului este influenţat de ocuparea terenurilor agricole şi impurificarea pânzei de apă 
freatică.  

La acestea se adaugă poluarea solului prin intermediul activităţilor de tip industrial. 
Practic, orice unitate economică activă îşi aduce aportul la poluarea solului, prin 
împrăştierea de pulberi, hidrocarburi, uleiuri minerale, substanţe chimice toxice, emisii de 
noxe în aer, care apoi se depun pe sol, toate acestea constituind surse de poluare al căror 
efect negativ se însumează.  
 

Calitatea aerului 
Cadrul legal pentru reglementarea măsurilor privind menţinerea şi îmbunătăţirea 

calităţii aerului este reprezentat de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, care transpune în legislaţia românească prevederile Directivei nr. 
2008/50/CE  privind calitatea aerului înconjurător. 

Aerul înconjurător este definit ca fiind aerul din troposferă, cu excepţia celui de la 
locurile de muncă, astfel cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind 
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, unde publicul nu are de regulă acces şi pentru care se aplică 
dispoziţiile privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.  

Unul dintre criteriile impuse de directivele europene din domeniul calităţii aerului se 
referă la evaluarea calităţii aerului, prin măsurări în puncte fixe, în zonele şi aglomerările în 
care nivelul poluanţilor atmosferici depăşesc pragul superior de evaluare, stabilit pentru 
fiecare indicator. 

În România sunt amplasate 142 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, 
dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi 
atmosferici. Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului cuprinde 41 de centre 
locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de 
staţii, iar după validarea primară, le transmit spre certificare la Centru de Evaluare Calitate 
Aer din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.  

În judeţul Alba, în urma evaluării calităţii aerului a rezultat obligativitatea 
monitorizării în puncte fixe în municipiul Alba Iulia şi în două zone industriale (Zlatna şi 
Sebeş). Aici se fac măsurători continue de dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de 
carbon, ozon troposferic, pulberi în suspensie, benzen, plumb etc. Faţă de municipiul Aiud, 
cel mai apropiat punct de monitorizare a calităţii aerului este cel din municipiul Alba Iulia. 

Dioxidul de azot 
Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în 

diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, comerciale, instituţionale şi din transportul rutier. 
Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor şi efect de acidifiere asupra multor 
componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi 
asupra construcţiilor şi monumentelor. NO2 este un gaz ce se transportă la lungă distanţă 
şi are un rol important în chimia atmosferei, inclusiv în formarea ozonului troposferic. 
Expunerea la dioxid de azot în concentraţii mari determină inflamaţii ale căilor respiratorii 
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şi reduce funcţiile pulmonare, crescând riscul de afecţiuni respiratorii şi agravând astmul 
bronşic.   

Sursa principală de oxizi de azot este dată de traficul rutier, cu emisii care au 
crescut în ultimii ani, de arderile din sursele staţionare de mică putere, de industriile de 
fabricare şi construcţii şi de industria energetică, cu emisii care s-au diminuat semnificativ. 
Diminuarea emisiilor de oxizi de azot în zonă se datorează în mare parte întreruperii 
activităţii la Bega Upsom Ocna Mureș şi reorganizării activităţii la Stratusmob Blaj – 
localităţi aflate în apropierea municipiului Aiud 

Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 2013 în 
judeţul Alba, datele statistice pentru dioxid de azot (NO2) în anul 2013 – valori medii orare 
– Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, se prezintă astfel: 
  

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu conc 

≥ 200 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 711 95,5 0 0 32,59 

Februarie 642 95,5 0 0 27,21 

Martie 705 94,7 0 0 22,90 

Aprilie 658 91,3 0 0 19,60 

Mai 699 93,9 0 0 14,83 

Iunie 686 95,2 0 0 13,44 

Iulie 691 92,8 0 0 14,91 

August 711 95,5 0 0 16,32 

Septembrie 406 55,6 0 0 14,09 

Octombrie 709 95,2 0 0 25,16 

Noiembrie 687 95,4 0 0 25,65 

Decembrie 711 95,4 0 0 25,99 

An 2013 8010 91,4 0 0 21,31 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
În tabelul de mai jos sunt redate valorile limită pentru dioxidul de azot: 
 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

1 oră 200 µg/mc, a nu se depăşi mai 
mult de 18 ori într-un an 
calendaristic 

1 ianuarie 2010 

An calendaristic 40 µg /mc 1 ianuarie 2010 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 

Conform datelor statistice prezentate se constată că nivelul de NO2 nu a depăşit 
valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane.  

Dioxidul de sulf 
Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea 

combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică şi 
termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale 
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autovehiculelor rutiere. Dioxidul de sulf poate afecta atât sănătatea oamenilor prin efecte 
asupra sistemului respirator cât şi mediul în general (ecosisteme, materiale, construcţii, 
monumente) prin efectul de acidifiere. 

Principalele surse de emisii de dioxid de sulf sunt sursele industriale (în special 
arderile din industriile de fabricare şi construcţii, urmate de arderile în instalaţii de mică 
putere, de fabricarea celulozei şi hârtiei, industria energetică şi industria metalurgică). 
Emisiile, măsurate în reţeaua de supraveghere a poluării, se află la niveluri scăzute, cu 
tendinţă de descreştere. Scăderea emisiilor este rezultatul diminuării activităţilor industriale 
în centrele urbane, în zonele industriale şi a întreruperii activităţilor la unele întreprinderi 
din zonă precum  Ampelum Zlatna (care reprezenta principala sursă de emisii de dioxid de 
sulf din județ), Bega Upsom Ocna Mureș, dar şi a reorganizării la Stratusmob Blaj.  

Valorile limită pentru dioxidul de azot se prezintă astfel: 
 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

1 oră 350 µg/mc, a nu se depăşi mai 
mult de 24 ori într-un an 
calendaristic 

1 ianuarie 2007 

An calendaristic 125 µg/mc, a nu se depăşi mai 
mult de 3 ori într-un an 
calendaristic 

1 ianuarie 2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 

Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 2013 în 
judeţul Alba, datele statistice pentru dioxid de sulf (SO2) în anul 2013 – valori medii orare 
– Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, se prezintă astfel: 

 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 350 µg/mc 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 712 95,6 0 0 6,82 

Februarie 642 95,5 0 0 6,72 

Martie 706 94,8 0 0 6,93 

Aprilie 658 91,3 0 0 5,80 

Mai 662 88,9 0 0 5,43 

Iunie 686 95,2 0 0 4,91 

Iulie 691 92,8 0 0 4,63 

August 712 95,6 0 0 5,03 

Septembrie 688 95,6 0 0 4,63 

Octombrie 712 95,6 0 0 5,36 

Noiembrie 688 95,5 0 0 5,18 

Decembrie 711 95,5 0 0 4,56 

An 2013 8268 94,3 0 0 5,5 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 
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Din datele statistice prezentate se constată faptul că nivelul de SO2, cu perioada de 
mediere de o oră, nu a depăşit valoarea limită orară de 350 µg/mc în cursul anului 2013 la 
cea mai apropiată staţie de monitorizare a calităţii aerului. 

Pulberi în suspensie - PM10  
Particulele în suspensie, din atmosferă, sunt poluanţi ce se transportă pe distanţe 

lungi, proveniţi din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafaţa 
solului de către vânt, erupţii vulcanice, etc. sau din surse antropice precum: arderile din 
sectorul energetic, procesele de producţie (industria metalurgică, industria chimică etc.), 
şantierele de construcţii, transportul rutier, haldele şi depozitele de deşeuri industriale şi 
municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili 
solizi. Natura acestor particule este foarte diversă. Astfel, ele pot conţine particule de 
carbon (funingine), metale grele (plumb, cadmiu, crom, mangan etc.), oxizi de fier, sulfaţi, 
dar şi alte noxe toxice, unele dintre acestea având efecte cancerigene (cum este cazul 
poluanţilor organici persistenţi PAH-uri şi bifenili policloruraţi PCB adsorbiţi pe suprafaţa 
particulelor de aerosoli solizi). 
       Valorile limită pentru PM10 se prezintă astfel: 
 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

o zi 50 µg/mc, a nu se depăşi mai 
mult de 35 ori într-un an 
calendaristic 

În vigoare de la 1 ianuarie 
2007 

An calendaristic 40 µg/mc În vigoare de la 1 ianuarie 
2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Potrivit Raportului preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe anul 2013 în 

judeţul Alba, datele statistice aferente anului 2013 pentru PM10 - valori medii zilnice prin 
metoda nefelometrică - Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, se prezintă 
astfel: 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

Orare / zilnice 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 744/31 100 0 0 13,03 

Februarie 672/28 100 0 0 4,54 

Martie 671/28 90,3 0 0 6,61 

Aprilie 633/27 90,0 0 0 6,27 

Mai 721/31 100 0 0 17,99 

Iunie 704/30 100 0 0 20,58 

Iulie 743/31 100 0 0 19,55 

August 744/31 100 0 0 25,20 

Septembrie 720/27 90,0 - - 18,42 

Octombrie 240/10 32,2 - - 31,37 

Noiembrie - - - - - 

Decembrie 250/11 35,4 1 9,09 38,66 

An 2013 6776/285 78,0 0 0 16,43 
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Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Datele statistice prezentate arată că în anul 2013 valoarea limită zilnică de 50 

µg/mc a fost depăşită la staţia AB1-Alba Iulia în cursul lunii decembrie 2013.  
Prezentăm mai jos datele statistice aferente anului 2013 pentru PM10 - valori medii 

zilnice prin metoda gravimetrică - Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B: 
 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

Zilnice 

(nr. filtre) 

% date 

disponibile 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Valoare 

medie 

µg /mc 

Ianuarie 31 100 0 6,45 32,08 

Februarie 28 100 0 0 15,15 

Martie 28 90,3 0 0 22,75 

Aprilie 29 96,6 0 0 27,68 

Mai 29 93,5 0 0 22,19 

Iunie 30 100 0 0 17,32 

Iulie 31 100 0 0 18,87 

August 31 100 0 0 28,21 

Septembrie 30 100 0 0 17,11 

Octombrie 30 96,77 6 20 38,08 

Noiembrie 30 100 10 33,33 40,75 

Decembrie 16 51,6 7 43,75 48,20 

An 2013 343 90,9 25 25,88 27,36 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Datele statistice prezentate arată că în anul 2013 valoarea limită zilnică de 50 

µg/mc, pentru determinările gravimetrice, a fost depăşită de 25 ori la AB1-Alba Iulia faţă de 
cele 35 admise de L104/2011.  

Valorile medii anuale, pentru determinările gravimetrice de PM10, au fost de 27,36 
µg/mc la AB1.  

Acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze multiple dintre care 
unele sunt prezente pe tot parcursul anului – cum sunt activităţile industriale, traficul sau 
lucrările de construcţii, iar altele sunt caracteristice perioadei de toamnă-iarnă , respectiv 
arderea combustibililor solizi pentru încălzirea locuinţelor sau activităţile agricole specifice 
perioadei de toamna. De asemenea, o contribuţie majoră la creşterea concentraţiei de 
pulberi în suspensie (PM10) o au şi condiţiile meteorologice cum sunt ceaţa sau calmul 
atmosferic, care îngreunează dispersia poluanţilor în atmosferă. Datele de monitorizare 
arată că acestea au concentraţii mai mari în timpul iernii. 

Metale grele (mercurul, plumbul, cadmiul) 
Metalele ajung în aer sub formă de aerosoli solizi care rezultă din arderea 

cărbunelui, petrolului, turbei şi a unor minereuri, din fumul cuptoarelor de topire la 
producerea oţelului şi a aliajelor metalice. Ca rezultat al activităţii antropogene ajung în 
atmosferă cantităţi de câteva ori mai mari de cadmiu, plumb, staniu, selen, telur şi alte 
metale, decât din surse naturale. 
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În cazul mercurului, aportul antropogen reprezintă aproximativ 1/3 din toate emisiile 
acestui metal în atmosferă. Din atmosferă, mercurul ajunge pe suprafaţa solului şi apoi, 
împreună cu scurgerile de suprafaţă, ajunge în bazinele acvatice. 

Sursele principale de emisii de mercur şi cadmiu sunt procesele de ardere din 
industria prelucrătoare, arderile din instalaţiile staţionare de mică putere şi traficul rutier. 

Principalele surse de emisii de plumb sunt reprezentate de procesele de ardere din 
industria de prelucrare şi construcţii, urmate de activităţile de transporturi şi de arderile din 
instalaţiile staţionare de mică putere. Intoxicarea omului cu plumb se manifestă prin 
simptome nespecifice: la început el este iritat şi are insomnii, mai târziu apar stări de 
extenuare şi depresii. Simptomele de mai târziu se explică prin dereglarea funcţiei 
sistemului nervos şi atacarea creierului. 

Plumbul, ca şi alte metale grele (Cd, Hg), acţionează negativ asupra retinei ochiului. 
Valorile limită pentru plumb se prezintă astfel: 
 

 Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

An calendaristic 50 µg/mc În vigoare de la 1 ianuarie 
2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Valoarea-limită trebuie respectată în vecinătatea imediată a surselor industriale 

situate în siturile contaminate de decenii de activităţi industriale. 
Un pericol serios îl reprezintă poluarea aerului cu cadmiu. Sursele principale de 

poluare în acest caz sunt metalurgia feroasă, arderea cărbunelui (38%), arderea petrolului 
(12%) etc. 

Împreună cu hrana şi aerul ajung zilnic în organismul omului matur circa 50 µg Cd. 
Obişnuit, se reţin în organism numai 2 µg Cd iar restul se elimină în decurs de 24 ore. 
Acţiunea cronică a concentraţiilor mici de Cd poate duce la îmbolnăvirea sistemului nervos 
şi a ţesutului osos, dereglarea schimbului enzimatic, dereglarea funcţionării rinichilor. 

Prezentăm mai jos valorile ţintă pentru arsen, cadmiu şi nichel: 
 

Perioada de mediere Poluant Valoarea ţintă 

An calendaristic Arsen 6 ng/m3  

Cadmiu 5 ng/m3 

Nichel 20 ng/m3 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Valoarea-limită trebuie respectată în vecinătatea imediată a surselor industriale 

situate în siturile contaminate de decenii de activităţi industriale. 
Datorită unei defecţiuni tehnice la Spectrofotometru, cauzată de căderile de 

tensiune la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în anul 2013 nu au fost efectuate 
determinări pentru indicatorii Pb, Cd, Ni şi As. 

Astfel, considerăm relevant prezentarea datelor statistice pentru Pb, Cd, Ni, As la 
nivelul anului 2011 şi 2012, determinate gravimetric la staţia AB1 – Alba Iulia: 

 
Media anuală Pb Cd Ni As 
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(µg/mc) (µg/mc) (µg/mc) (µg/mc) 

2011 AB1 0,0136 0,3445 1,9665 0,3210 

2012 AB1 0,01 0,13 1,45 0,51 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 

Nivelul pentru plumb a fost sub valoarea limită iar pentru cadmiu, nichel şi arsen 
sub valorile-ţintă.  

Diminuarea emisiilor de metale grele se datorează în special sistării sau reducerii 
activităţilor desfăşurate în industria metalurgică şi creşterii gradului de folosire a benzinei 
fără plumb în transporturi. 

Monoxidul de carbon  
  Monoxidul de carbon este un gaz toxic ce afectează capacitatea organismului de a 
reţine oxigenul, în concentraţii foarte mari fiind letal. Provine din surse antropice sau 
naturale, care implică arderi incomplete ale oricărui tip de materie combustibilă, atât în 
instalaţii energetice, industriale, cât şi în instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice 
individuale) şi mai ales din arderi în aer liber (arderea miriştilor, deşeurilor, incendii etc.).  
  Valorile limită pentru monoxidul de carbon sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

Valoarea maximă zilnică a 
mediilor pe 8 ore* 

10 µg/mc 
În vigoare de la  
1 ianuarie 2007 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege după examinarea mediilor 

glisante pe 8 ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate din oră în oră. Fiecare 
medie pe 8 ore calculată astfel este atribuită zilei în care perioada de mediere se termină; 
altfel spus, prima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între ora 
17:00 din ziua precedentă şi ora 01:00 din ziua respectivă; ultima perioadă de calcul 
pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între orele 16:00 şi 24:00 din ziua respectivă. 

Cele mai importante surse antropogene de oxid de carbon şi de compuşi organici 
sunt transportul auto, întreprinderile industriale, centralele termo-electrice, gospodăria 
comunală şi agricultura. Oxidul de carbon este poluantul cel mai toxic din oraşele cu 
densitate mare de autovehicule. 

Valorile maxime zilnice înregistrate la staţia AB1 – Alba Iulia în anul 2013 sunt 
prezentate în tabelul de mai jos: 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă 
zilnică a 

mediilor pe 8 
ore/lună 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Ianuarie 735 98,7 2,50 0 0 

Februarie 670 99,7 2,04 0 0 

Martie 666 89,5 0,95 0 0 

Aprilie 659 91,5 0,59 0 0 
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Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă 
zilnică a 

mediilor pe 8 
ore/lună 

Probe cu 
conc 

≥ 50 µg/mc 

(zilnice) 

Frecvenţa 

depăşirii 

% 

Mai 685 92 0,12 0 0 

Iunie 545 75,6 0,11 0 0 

Iulie 665 86,6 0,12 0 0 

August 728 79,5 0,11 0 0 

Septembrie 703 97,6 0,21 0 0 

Octombrie 732 98,3 1,21 6 0 

Noiembrie 719 99,8 2,47 10 0 

Decembrie 658 88,4 2,94 7 0 

An 2013 8145 92,9 2,94 25 0 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
Din datele prezentate se poate constata că în perioada de toamnă-iarnă valorile 

sunt mai ridicate, datorită acumulărilor de CO determinate de influenţa încălzirii 
rezidenţiale şi a condiţiilor meteorologice specifice acestei perioade, fără a depăşi însă 
valoarea limită. 

Benzenul - C6H6 
Benzenul este o substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, provenită în principal din 

traficul rutier şi din depozitarea, încărcarea/descărcarea benzinei (depozite, terminale, 
staţii de distribuţie carburanţi), dar şi din diferite alte activităţi cu produse pe bază de 
solvenţi (lacuri, vopsele etc.), arderea combustibililor fosili, a lemnului şi deşeurilor 
lemnoase, controlată sau în aer liber. 

Prezentăm mai jos valorile limită pentru benzen: 
 

Perioada de mediere Valoarea limită 
Data la care trebuie respectată 

valoarea limită 

An calendaristic 5 µg/mc 1 ianuarie 2010 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 
În anul 2013, la staţia Staţia AB1 – situată în Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B s-au 

efectuat măsurători de benzen şi precursori organici ai benzenului (toluen, etilbenzen, o–
xilen, m-xilen şi p-xilen). Statistica privind măsurătorile de benzen în anul 2013 este 
prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

validate 

orare 

% date 

disponibile 

Concentraţia medie lunară  

(µg/mc) 

Ianuarie - - - 

Februarie - - - 

Martie 412 55,3 3,23 

Aprilie 673 93,4 1,47 
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Stația AB1 
/luna 

Total date 

validate 

orare 

% date 

disponibile 

Concentraţia medie lunară  

(µg/mc) 

Mai 719 96,6 0,69 

Iunie 681 94,5 0,63 

Iulie 720 96,7 0,69 

August 712 95,6 0,96 

Septembrie 285 39,5 0,95 

Octombrie - - - 

Noiembrie - - - 

Decembrie 277 37,2 7,77 

An 2013 4479 51,1 1,53 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

 

Din datele statistice prezentate se observă faptul că valoarea medie anuală este 
sub valoarea limită. 

Ozonul - O3 
Ozonul se găseşte în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă 

(atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele de viaţă 
împotriva acţiunii radiaţiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între sol şi 8-10 km 
înălţime) este toxic, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor şi 
are potenţial cancerigen. De asemenea, ozonul are efect nociv pentru vegetaţie, 
determinând inhibarea fotosintezei şi producerea de leziuni foliate, necroze. 
 Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, nu este 
emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, 
prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari (precursori ai ozonului - 
NOx, compuşii organici volatili (COV), monoxidul de carbon). 

Precursorii ozonului provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, 
traficul rutier, diferite activităţi industriale) cât şi din surse naturale (COV biogeni emişi de 
plante şi sol, în principal izoprenul emis de păduri; aceşti compuşi biogeni, dificil de 
cuantificat, pot contribui substanţial la formarea O3). O altă sursă naturală de ozon în 
atmosfera joasă este reprezentată de mici cantităţi de O3 din stratosferă care migrează 
ocazional, în anumite condiţii meteorologice, către suprafaţa pământului. 
 Ca urmare a complexităţii proceselor fizico-chimice din atmosferă şi a strânsei lor 
dependenţe de condiţiile meteorologice, a variabilităţii spaţiale şi temporale a emisiilor de 
precursori, a creşterii transportului ozonului şi precursorilor săi la mare distanţă, inclusiv la 
scară inter-continentală în emisfera nordică, precum şi a variabilităţii schimburilor dintre 
stratosferă şi troposferă, concentraţiile de ozon în atmosfera joasă sunt foarte variabile în 
timp şi spaţiu, fiind totodată dificil de controlat. 

 
Valori ţintă pentru ozon: 

Obiectiv Perioada de mediere Valoarea ţintă 
Data la care trebuie 
respectată valoarea 

ţintă 
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Protecţia 
sănătăţii umane 

Valoarea maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 ore* 

120 µg/mc, a nu se depăşi 
în mai mult de 25 de zile 
pe an calendaristic, 
mediat pe 3 ani** 

1 ianuarie 2010 

* Valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore se alege prin examinarea mediilor mobile pe 
8 ore, calculate pe baza datelor orare şi actualizate din oră în oră. Fiecare medie pe 8 ore 
calculată astfel este atribuită zilei în care perioada de mediere se termină; altfel spus, 
prima perioadă de calcul pentru oricare zi va fi perioada cuprinsă între ora 17:00 din ziua 
precedentă şi ora 01:00 din ziua respectivă; ultima perioadă de calcul pentru oricare zi va 
fi perioada cuprinsă între orele 16:00 şi 24:00 din ziua respectivă. 
**Dacă mediile pe trei sau cinci ani nu pot fi determinate pe baza unei serii complete şi 
consecutive de date anuale, minimum de date anuale necesare pentru verificarea 
respectării valorilor ţintă vor fi după cum urmează: 

- pentru valoarea ţintă privind protecţia sănătăţii umane: date valide, timp de un an; 

- pentru valoarea ţintă privind protecţia vegetaţiei: date valide, timp de trei ani. 

Obiectivele pe termen lung pentru ozon: 

Obiectiv Perioada de mediere Valoarea ţintă 
Data la care trebuie 
respectată valoarea 

ţintă 

Protecţia 
sănătăţii umane 

Valoarea maximă 
zilnică a mediilor pe 

8 ore dintr-un an 
calendaristic 

120 µg/mc Neprecizată 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 

Datele statistice pentru anul 2013 

Stația AB1 
/luna 

Total date 

Validate 

orare 

% date 

disponibile 

Valoarea 
maximă zilnică 
a mediilor pe 8 

ore/lună 

Probe cu nivel 

≥ 120 µg/mc 

 

Ianuarie 712 95,6 57,80 0 

Februarie 594 88,3 54,60 0 

Martie 475 63,8 67,20 0 

Aprilie 659 91,5 82,40 0 

Mai 699 93,9 70,70 0 

Iunie 688 95,5 54,40 0 

Iulie 691 92,8 82,20 0 

August 712 95,6 89,70 0 

Septembrie 688 95,5 69,40 0 

Octombrie 712 95,6 43,90 0 

Noiembrie 688 95,5 37,10 0 

Decembrie 711 95,5 40,00 0 

An 2013 8029 91,6 89,70 0 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Raportul preliminar privind calitatea aerului înconjurător pe 
anul 2013 în judeţul Alba 
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Din datele prezentate se observă că în anul 2013, la staţia AB1 – Alba Iulia nivelul 
pentru ozon nu a depăşit valoarea ţintă. 

Tendinţa generală în ceea ce priveşte evoluţia concentraţiilor de poluanţi 
monitorizaţi în staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului este de scădere sau de 
menţinere a concentraţiilor la nivelul anului 2012. 

În judeţul Alba nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă stabilite 
în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru poluanţii: SO2, CO, NO2, 
benzen, metale grele (Pb, Cd, Ni) monitorizaţi în reţeaua locală de monitorizare a calităţii 
aerului. 

Poluarea de impact a aerului reprezintă efectul emisiilor de poluanţi rezultaţi din 
sursele industriale, agricultură şi traficul rutier. Aceasta se evidenţiază în special în 
centrele urbane şi în zonele industriale, în judeţul Alba fiind amplasată reţeaua de 
supraveghere a poluării de impact a aerului în 9 localităţi, dintre care 1 se află pe teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud.  

1.5.2 Calitatea apelor 

 
Principalul curs de apă care tranzitează municipiul Aiud este râul Mureş care curge 

cu o direcţie generală NE - SV prin mijlocul unor lunci care ating lăţimi mari. Panta medie 
de scurgere este redusă favorizând în acest fel erodarea malurilor, formarea de meandre 
si de plaje. Panta medie redusă favorizează şi inundarea unor suprafeţe mari de teren din 
zonele de luncă în perioadele de inundaţii. 

Pârâul Aiud (Aiudel) – are un caracter torenţial şi formează chei înguste în partea 
superioară a cursului iar pe cursul inferior ajunge la un oarecare echilibru lărgindu-si valea 
până la 1,5 - 2,0 km. Se varsă în Mureş în aria administrativ-teritorială a municipiului Aiud. 

Cadrul legal pentru evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii este reprezentat de 
Legea nr. 146/2010, modificată prin OUG nr. 71/2011 şi în conformitate cu Directiva nr. 
2007/60/CE.  

Cadrul legal pentru evaluarea calităţii apelor (de suprafaţă şi subterană) este 
reprezentat de Legea nr. 310/2004, modificată şi actualizată, prevederile acesteia fiind în 
conformitate cu Directiva Cadru privind Apa 2000/60/CEE. 

Principalele surse de poluare a apelor de suprafaţă de pe teritoriul Municipiului Aiud 
sunt reprezentate de activităţile economice: captarea şi potabilizarea apei, canalizarea şi 
epurarea apelor uzate, deversarea în râuri a apelor uzate neepurate sau insuficient 
epurate, industria chimică, industria procesării lemnului, industria metalurgică. 

Apa potabilă. Alimentarea cu apă 
Captarea apei în judeţul Alba se face pentru folosinţele populaţiei, pentru industrie, 

agricultură şi alte activităţi. Prizele de captare  sunt  apele  de  suprafaţă  şi în unele zone  
apele subterane (izvoarele). 

Gestionarea cantităţii şi calităţii apei potabile furnizate în sistem centralizat este 
asigurată de operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare SC 
APA CTTA SA Alba, delegarea de gestiune fiind realizată prin intermediul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apa Alba.  

Lungimea reţelelor de aducţiune şi distribuţie a apei potabile, staţiile de tratare şi 
pompare a apei şi capacitatea de înmagazinare de pe teritoriul municipiului Aiud sunt 
prezentate mai jos: 
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Nr. 
crt. 

UAT 

Lungime 
retele 

aductiune 
apa 

Lungime 
retele 

distributie 
apa 

Statii 
tratare 

apa 

Statii 
pompare 

apa 

Capacitate 
totala 

rezervoare 
apa 

Nr. 
abonati 

apa 

    km km buc buc mc   

1 Aiud 15,35 87,44 4 5 7200 8635 

Sursa: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA ALBA 

Apele uzate. Reţelele de canalizare şi epurarea apelor uzate 
Apele uzate rezultate de la populaţie şi agenţii economici sunt colectate în reţelele 

de canalizare, proprietate publică, aflate în administrarea operatorului regional SC APA 
CTTA SA Alba.  

La nivelul municipiului Aiud, reţeaua de canalizare are o lungime totală de 33,20 
km. 

Potrivit Directivei Europene nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane 
există obligativitatea ca toate aglomerările de peste 2000 locuitori echivalenți să dispună 
de sistem de canalizare (colectare a apelor uzate). Pentru  aglomerările cu mai mult de 
10.000 locuitori echivalenţi există obligativitatea de a fi prevăzute cu staţii de epurare a 
apelor uzate cu grad avansat de epurare, respectiv cu treaptă terțiară, iar pentru cele cu o 
populaţie cuprinsă între 2.000 și 10.000 locuitori  obligativitatea se referă doar la existenţa 
stației de epurare a apelor uzate. 

În scopul conformării la directivele CE transpuse în legislaţia românească privind 
apa potabilă şi apele uzate, la nivelul judeţului Alba se derulează proiectul Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Alba, care face parte din 
Programului Operaţional “Mediu” pentru asistenţă comunitară prin Fondul European de 
Dezvoltare regională şi Fondul de Coeziune. 
  Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a 
sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în scopul conformării cu obligaţiile privind 
calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele POS Mediu. 
Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a fronturilor de captare, a conductelor 
de aducţiune şi a staţiilor de tratare şi clorinare a apei, construcţia şi reabilitarea 
rezervoarelor de apă, staţiilor de pompare, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, 
precum şi extinderea şi reabilitarea colectoarelor de apă uzată şi construirea de staţii de 
epurare. 

Dintre investiţiile în infrastructură ce vor fi realizate în cadrul proiectului cu impact 
asupra locuitorilor municipiului Aiud menţionăm „Extinderea reţelei de distribuţie a apei, 
extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi construcţia unei noi staţii de epurare în 
aglomerarea Aiud”. 

1.5.3 Monitorizarea deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase 

 
   Responsabilitatea gestionării deșeurilor municipale revine administraţiei locale, iar 
responsabilitatea gestionării deșeurilor de producție este în sarcina agenților  economici 
care le produc. 
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Primul obiectiv al Politicii Uniunii Europene în domeniul gestionării deşeurilor îl 
constituie reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor 
asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.  

Pentru conformarea la directivele CE privind deșeurile transpuse în legislația 
românească, în vederea reducerii impactului deșeurilor asupra mediului s-au întreprins o 
serie de acțiuni: 

La nivelul municipiului Aiud şi al comunelor Livezile, Lopadea Nouă, Mirăslău, 
Rimetea, Rădeşti, Râmeţ a fost implementat proiectul „Sistem de colectare selectivă şi 
amenajare staţie de transfer pentru deşeuri în zona municipiului Aiud”, proiect finanţat din 
fonduri PHARE, aprobat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei, începând din luna noiembrie a anului 2005.  

În urma implementării proiectului, în municipiul Aiud funcționează Stația de transfer 
pentru deșeuri, amplasată în str. Tribun Tudoran, F.N., zonă industrială.  
Precolectarea deșeurilor se realizează în doua sisteme: colectare selectivă și colectare în 
amestec. Colectarea selectiva este realizată pe 4 fracțiuni: sticla, hârtie/carton, plastic/pet 
si refuz. Astfel în concordanta cu dotările cuprinse in bugetul proiectului sunt amplasate in 
aria de proiect un număr de  71 de puncte de colectare. Dotarea acestor puncte este 
următoarea: 

 - 56 puncte de colectare tip A:  - 1 buc. container X 1,1 mc 
                                     - 3 buc. container X 0,4 mc; 

 - 15 puncte de colectare tip B:  - 4 buc. container X 1,1 mc 
Capacitatea de prelucrare și transfer a stației (Conform Studiului de Fezabilitate) 

este de  15.029,32 (t/an). 
   În prezent, la nivel județean, este în curs de implementare proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Alba” – proiect finanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională (POS Media, Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”). 

Proiectul va întări capacitatea tehnică şi managerială a autorităţilor în ceea ce 
priveşte implementarea şi operarea unui proiect de management integrat al deşeurilor, va 
sprijini autorităţile locale în realizarea unei strategii eficiente în domeniul tarifelor, facturării 
şi colectării acestora şi va duce la creşterea gradului de informare a populaţiei cu privire la 
beneficiile rezultate din proiect, colectarea separată a deşeurilor şi reciclarea acestora. 

Proiectul îşi propune să atingă următoarele obiective: 

• protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi 
depozitării deşeurilor şi prin implementarea de măsuri de închidere şi reabilitare a 
depozitelor neconforme;  

• conformarea cu cerinţele Directivei de depozitare a deşeurilor cu privire la deşeurile 
biodegradabile; 

• optimizarea managementului integrat al deşeurilor şi îmbunătăţirea standardelor de 
operare; 

• introducerea şi extinderea sistemelor de colectare separată în vederea promovării 
reciclării deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile, în acord cu cerinţele legislaţiei 
naţionale şi europene, şi reducerii cantităţii de deşeuri depozitate. 

 Proiectul  prevede realizarea unor investiţii în domeniul gestionării deşeurilor, astfel: 

• Implementarea colectării selective şi a compostării în gospodărie; 

• Construcţia a 2 staţii de transfer la Blaj (15,000 t/an) şi Tartaria (33,044 t/an); 
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• Construcţia unei staţii de sortare la Galda de Jos (43,000 t/an); 

• Construcţia unei staţii de tratare mecanico - biologică simplă la Galda de Jos 
(85,566 t/an); 

• Construcţia unui nou depozit de deşeuri în Glada de Jos (543,000 m3) – prima 
celulă; 

• Închiderea şi reabilitarea a 7 depozite urbane de deşeuri neconforme (în Abrud, 
Câmpeni, Blaj, Cugir, Aiud, Ocna Mureş şi Alba Iulia);   

De asemenea, se urmăreşte conştientizarea publicului în vederea reducerii cantităţii 
de deşeuri la sursă sau separarea materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la 
sursă. 

Potrivit Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor, judeţul Alba a fost împărţit în 
4 zone de colectare. Municipiul Aiud face parte din zona 1 care include 3 subzone astfel: 

- Municipiile Alba Iulia şi Teiuş şi următoarele comune: Ciugud, Berghin, Ohaba, 
Mihalţ, Stremţ, Galda de Jos, Cricău, Intregalde şi Sântimbru – conectate la 
CMID Galda de Jos; 

- Municipiul Aiud şi comunele Râmeţ, Rădeşti, Rimetea, Lopadea Nouă, 
Livezile, Mirăslău şi Ponor – conectate la staţia de transfer de la Aiud, 
construită prin proiect PHARE; 

- Municipiul Ocna Mureş şi comunele Hopârta, Fărău, Noşlac, Lunca Mureşului şi 
Unirea – conectate la CMID Galda de Jos. 

Autoritățile locale din județul Alba, constituite în Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară SALUBRIS, au decis ca delegarea gestiunii serviciilor să se realizeze prin 
licitație publică de către ADI, în numele şi pe seama autorităţilor locale implicate, grupate 
pe zone de colectare, sub rezerva că, dacă una sau mai multe unităţi administrativ-
teritoriale din zona conectată la o stație de transfer, la momentul delegării gestiunii 
serviciului de salubritate are încheiat un contract valabil cu un operator, licitația pentru 
delegarea gestiunii serviciului se va realiza şi pentru aceasta, cu mențiunea că operatorul 
selectat va începe operarea abia la expirarea contractului existent. 

Sistemul actual de monitorizare a calității factorilor de mediu nu acoperă teritoriul 
administrativ al municipiului Aiud şi nu există un sistem coerent de informare a publicului 
cu date privind starea mediului. 

În fiecare an se generează mari cantități de deșeuri, atât din producție, cât și de la 
populaţie. Deșeurile reprezintă o problemă importantă pentru municipiul Aiud, atât prin 
cantitățile produse, cât și datorită diversității compoziției, însă problema majoră o 
reprezintă depozitarea definitivă a acestora, întrucât în halda de deşeuri de la Aiud 
depozitarea a fost sistată începând cu 16 iulie 2013 şi încă nu există un depozit ecologic 
în zonă. 

Gestionarea neadecvată a deșeurilor conduce la numeroase cazuri de contaminare 
a solului şi apei subterane, afectând sănătatea umană. 

Pentru menţinerea şi îmbunatăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii se impun 
masuri de conservare, protecţie si igienizare a mediului prin utilizarea de tehnologii 
nepoluante și se va urmări stimularea dezvoltarii unor activitati de colectare, reciclare si 
valorificare a deseurilor. 

De asemenea, reducerea emisiilor de CO2 vor fi susținute prin inițiative de utilizare 
a energiilor regenerabile. Pentru creșterea eficientei energetice vor fi încurajate proiecte 
de izolare a locuințelor publice si private.  
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Creșterea siguranței cetățenilor se urmărește a fi realizată prin finanțarea unor 
lucrări de apărare împotriva inundațiilor și de reducere a riscului de alunecări de teren.  
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CAPITOLUL 2      RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI 

   

2.1  ADMINISTRATOR PUBLIC 

 
I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 
 
Funcția de Administrator Public este reglementată de Legea 215/2001, cap. VIII, art. 112, 
fiind subordonată Consiliului Local, ca for legislativ și Primarului, ca for executiv. 
 
În baza contractului de management și a fișei postului și prin dispoziții exprese, 
administratorului public i se pot delega, de către Primar, atribuții ce țin de managementul 
public al UAT și al entităților subordonate, chiar și statutul de ordonator de credite. 
  
La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în schema de personal în anul 
2012 și a fost ocupată începând din anul 2013. Personal, ocup această funcție începând 
din luna august 2016. 
 
II. PERIOADA DE REFERINŢĂ 
 
Materialul de față constituie o prezentare generală a activității administratorului public 
pentru anul 2017, conținând extrase din documentele primare, note, informări, rapoarte 
periodice, referate, planuri de măsuri, alte documente întocmite, inițiate sau coordonate de 
administratorul public. 
 
III. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 
 
În cadrul perioadei de referință, s-au selectat activitățile principale ce țin de management, 
organizarea muncii, resurse umane, strategie și planificare, coordonare, urmărire și 
control. Unele dintre activitățile desfășurate au produs efecte imediate, iar alte activități au 
efecte directe sau indirecte pe un orizont de timp. 
 
În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile, am identificat oportunități 
menite să ajute Municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, 
m-am implicat în elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de 
comunitate, pregătirea documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Programul Operațional Capacitate 
Administrativă (POCA 2014-2020), precum și în coordonarea depunerii proiectelor pe 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Astfel, în anul 2017, Municipiul Aiud a depus, în parteneriat sau în calitate de beneficiar, 
următoarele proiecte: 
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1. TITLUL PROIECTULUI: „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD 
(DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - MĂCĂREŞTI - 
BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)” 
 

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat: 
- HCL nr. 2/09.01.2017 prin care s-a aprobat Acordul de parteneriat  încheiat între UAT 
Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – 
partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT 
Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – 
Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea 
Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul 
Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2; 
- HCL nr. 3/09.01.2017 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu 
de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean 
DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești 
Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – 
Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea depunerii spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. 
 
Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017  valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este 
de 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv TVA) este 
de  163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro. 
 
Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de către 
Primarul Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată Consiliului 
Județean Alba în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR 
2016/6/6.1/1/2.  
 
În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „MODERNIZARE DRUM 
JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - 
MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)”  
Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 108707 
Data depunerii: 12.01.2017 
Valoare totală proiect: 188,150,369.29 lei 
Eligibil proiect: 187,743,238.12 lei 
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
Moneda: lei 
Curs de schimb: 4.5172 lei/euro 
Dată curs de schimb: 03.01.2017  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor 
rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin 
modernizarea drumului Județean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rîmeț 
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- Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – 
Mogoș - Valea Alba – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN74 
(Cerbu), în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul Axei 
Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. 
 
Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării populației și 
mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua TEN-T de 
bază, la facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, transport, 
telecomunicații, intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților socio-
economice, inclusiv a turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea de noi 
oportunități de locuri de muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei. 
 
Obiectiv specific 1 - Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 0+000 km 
– 78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanta de 78,420 km, situat pe 
teritoriul a 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT 
Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea 
gradului de accesibilitate a acestor zone (urbane si rurale) la rețeaua TEN-T de baza, 
contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului.   
 
Obiectiv specific 2 - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul 
județean DJ 107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 
29.756 de locuitori aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul 
Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna 
Bucium) traversate de DJ 107I va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, 
oferit de modernizarea drumului județean menționat.   
Rezultate: 

→ Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate  - 6.7 km 
→ Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate  - 12,610 mp 
→ Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21 
→ Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de 

protecție – 27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu 
avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 
buc., borne hectomeatrice - 706 buc.) 

→ 16 poduri reabilitate/construite. 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 
I.1. Pregătirea documentației tehnico-economice necesară proiectului de investiții; 
I.2. Obținerea avizelor, autorizațiilor, alte documente; 
I.3. Elaborarea cererii de finanțare; 
 
Activități propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanțare: 
II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluționarea observațiilor 
rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în termenul indicat de către 
Organismul Intermediar; 
II.3. Încheierea contractului de finanțare 
II.4. Elaborarea PT; 
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II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; 
asigurarea managementului proiectului; asigurarea corespondenței cu Organismul 
Intermediar/ Autoritatea de Management; colaborarea intre parteneri. 
II.6. Organizarea achizițiilor publice; 
II.7. Managementul execuției investiției şi administrarea contractului de execuție; 
II.8. Execuția lucrărilor; 
II.9. Execuția lucrărilor de deviere rețele electrice; 
II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați; 
II.11. Asistență tehnică proiectant; 
II.12. Recepția lucrărilor; 
II.13. Activitatea de informare și publicitate;  
II.14. Auditarea proiectului; 
II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi 
finale; 
II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului; 
II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.  
 

Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul “Modernizare drum județean DJ 

107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – 

Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – 

Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional   2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 

mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, acordul de 

parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 şi cheltuielile legate de proiect. 

UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT Municipiul Aiud 
are calitatea de Partener 2. 
 
Prin urmare cofinanțarea proiectului este asigurată de către Consiliul Județean Alba 
(Partener 1), şi Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, 
menționate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, sunt: 

→ Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Județean Alba: 
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile :          3.499.646,52 lei  -   1,86% 
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:          405.772,48 lei  - 99,67% 
→ Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:  3.905.419,00 lei  -   2,08%  
→ Partener 2 -  Municipiul Aiud: 

→ Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile :         255.218,24 lei  - 0,14%  
→ Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile:          1.358,69 lei  - 0,33%  
→ Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei  - 0,14% 

 
Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - 
Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș 
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- Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, 
redepus în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 a fost acceptat la finanțare. 
 
Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017. 
 
Până la sfârșitul anului 2017 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din bugetul 
local al Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au fost 
achitate de către Consiliul Județean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 1). 
 
 

2. TITLUL PROIECTULUI: ’’ECO AGREMENT AIUD - ZONE DE AGREMENT 
AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA’’ 
 

În data de 18.09.2017 s-a depus a doua cerere de finanțare pentru proiectul ”ECO 
AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA” 
Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116066 
Data depunerii: 18.09.2017 
Codul apelului în MySMIS: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și 
suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul 
București  
Valoare totală proiect: 5,885,135.47 lei 
Eligibil proiect: 5,791,406.31 lei 
Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
Moneda: lei 
Curs de schimb: 4,5129 lei/euro (menționat în Ghidul solicitantului- condiții specifice, 
aferent apelurilor de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – BI și POR/2017/5/5.2/2 – 7 Regiuni - 
versiunea 14 martie 2017) 
 
Obiective: 
Obiectivul general al proiectului: 
Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate 
din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a 
vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali. 
 
Obiective specifice: 
1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate 
administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri 
degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea 
străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de 
execuție. 
2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, 
respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de 
locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice 
consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție. 
3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă 
și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de 
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mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș 
stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. 
cișmea apă potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 
scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian , în 26 
luni de la startul lucrărilor de execuție. 
 
Rezultate: 
1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ 
teritorială cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a două terenuri 
degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de acces Avram 
Iancu modernizată în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 
2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, respectiv 
zona verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura locală 
specifică spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni de la 
startul lucrărilor; 
3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-eficientă și 
protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de 
mobilier urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș 
stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. 
cișmea apă potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 
scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem 
artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 
4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp 
    - străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp și ml)  - 2243 
mp, respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 
12982 mp. 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 
Activitatea 1.  

→ Subactivitatea 1.1. Identificarea necesităților și oportunităților, elaborarea Cererii 
de finanțare; 

→ Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-
economice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.). 

→ Activități propuse după depunerea cererii de finanțare: 
Activitatea 2. Activitatea de contractare a proiectului și pregătire a proiectului tehnic  

→ Subactivitatea 2.1. Încheierea contractului de finanțare; 
→ Subactivitatea 2.2 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC și pregătirea PT. 

Activitatea 3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea 
contractelor cu operatorii economici; 

→ Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentațiilor de achiziție; 
→ Subactivitatea 3.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea 

Proiectantului; 

→ Subactivitatea 3.3. Achiziție lucrări, dotări, mobilier și echipamente; 
→ Subactivitatea 3.4. Achiziție dirigenție de șantier; 
→ Subactivitatea 3.5. Achiziție servicii informare și publicitate; 
→ Subactivitatea 3.6. Achiziție servicii audit. 
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Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și 
managementul proiectului 

→ Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achiziție; 
→ Subactivitatea 4.2 Managementul proiectului. 

Activitatea 5. Realizarea investiției de bază 
→ Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții. 

Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 
→ Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de 

șantier. 
Activitatea 7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor 
contractului de finanțare; 

→ Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului. 
Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului; 

→ Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului. 
Activitatea 9. Auditarea proiectului 

→ Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului. 
Activitatea 10. Recepția finală a obiectivului de investiții. Întocmirea și depunerea cererii de 
rambursare finale 

→ Subactivitatea 10.1. Recepția finală a obiectivului de investiții. 
Proiectul este în faza de evaluare 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

1. Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei) 

( în prețuri - luna iunie 2017, 1 euro = 4,5129 lei) = 5.824,91309 mii lei 
din care : 
       - construcții-montaj ( C+M)                       = 4.396,03678 mii lei 

2. Eșalonarea investiției  (INV/C+M) 

→ anul I   = 1.495,06153/1.128,31690 mii lei 
→ anul II  = 2.360,35996/1.781,35309 mii lei 
→ anul III = 1.969,49160/1.486,36679 mii lei 

 
3. Durata de realizare (luni) 
 33 luni 
Indicatorii și rezultatele proiectului 

1. Indicatori POR: 
Indicator de rezultat: 

→ Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 12.982,00 mp; 
→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp. 

Indicator output: 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 

2.243,00 mp; 
→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 

m liniari. 
2. Indicator proiect 

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp 
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→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 
2243,00 mp; 

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 
m liniari. 

Sursele de finanțare : 
Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:          5.885.135,47 lei 
Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                     93.729,16 lei 
Valoarea totală eligibilă             5.791.406,31 lei 

 
Contribuția proprie, din care:            209.557,29 lei 
Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 
inclusiv TVA aferent                                  115.828,13 lei 
Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
inclusiv TVA aferent                    93.729,16 lei  
Asistența financiară nerambursabilă solicitată:        5.675.578,18 lei 
 
Proiectul este în evaluare. 
 

3. TITLUL PROIECTULUI: „RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE” 
a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator 
public  Municipiul  Aiud în data de 04.09.2017 în parteneriat ( Municipiul Aiud – 
partener 1- are calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Serviciul de Ajutor Maltez 
în România”- partener 2- are calitatea de partener) 

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236 
Data depunerii: 04.09.2017 
Codul apelului în MySMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale 
și titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice 
Valoare totală proiect: 3.691.975,15 lei, din care:  

→ 2.021.405,04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
→ 1.670.570,11 lei aferent” (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în 

România. 
o Eligibil proiect: 3,626,525.15 lei, din care: 

→ 1,972,615.04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
→ 1,653,910.11 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în 

România. 
  Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
  Moneda: lei 
  Curs de schimb: 4.5172 lei/euro – (menționat în Ghidul solicitantului- condiții 
specifice P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice - versiunea 26.06.2017) 
  Dată curs de schimb: -  
 
Obiectivul general al proiectului: 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane 
vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la 
domiciliu și a unei cantine sociale. 
Obiective specifice: 
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1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de 
implementare a proiectului; 
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul 
perioadei de implementare a proiectului; 
3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul 
perioadei de implementare a proiectului. 
Rezultate: 
Componenta 1 
1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500 
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100 
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu - 
50 
 
Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare: 

→ Activitatea de întocmire a documentațiilor tehnice necesare depunerii 
proiectului; 

→ Activitatea de consultanță în elaborarea cererii de finanțare; 
→ Activitatea de obținere acorduri, avize. 

 
Activități propuse după depunerea cererii de finanțare: 

→ Activitatea de semnare a contractului de finanțare; 
→ Activitatea de întocmire a proiectului tehnic; 
→ Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea 

contractelor cu operatorii economici; 
→ Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management 

de proiect; 
→ Activitatea de execuție a lucrărilor și dotarea clădirii; 
→ Activitatea de prestare a serviciilor de asistența tehnică și dirigenție de șantier; 
→ Activitatea de raportare în cadrul proiectului; 
→ Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului; 
→ Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului; 
→ Activitate de plată a comisioanelor, taxelor, cotelor legale. 

 
Proiectul este în evaluare. 
 

4. TITLUL PROIECTULUI: ”ECHILIBRU SOCIAL PRIN ABORDARE INTEGRATĂ 
LA AIUD” – a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – 
Administrator public  Municipiul  Aiud 
Cod proiect: 114849 

Data depunerii: 22.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității 
marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care 
populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul 
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri 
integrate /1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație 
aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma 
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reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și 
excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate  
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 4 comunități marginalizate din Municipiul 
Aiud, județul Alba, prin implementarea de măsuri integrate. 
Valoarea totala (lei) : 19,285,713.74 
Valoare eligibila (lei): 19,285,713.74 
Valoarea nerambursabilă (lei): 19,285,713.74 
Ajutor de stat/minimis : Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în 
Comunitățile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome 
 

5. TITLUL PROIECTULUI: ”AIUD - ACȚIUNI INTEGRATE UTILE DEZVOLTĂRII” -  a 
fost depus la finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator Public  
Municipiul Aiud 

Cod proiect: 114857  
Data depunerii: 23.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii 
Obiectivul specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de 
măsuri integrate 
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ´AIUD - Acțiuni Integrate Utile Dezvoltării´ concordă 
cu obiectivul specific 4.2 și anume: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate, pentru membrii comunitarii marginalizate din Cartierul 
Micro, str. Axente Sever, mun. Aiud, jud. Alba. 
Valoarea totala (lei) : 25,988,085.09 
Valoare eligibila (lei): 25,988,085.09 
Valoarea nerambursabilă (lei): 25,988,085.09 
Ajutor de stat/minimis: Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitățile 
marginalizate. 
 

6. TITLUL PROIECTULUI: ”INTEGRITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU O 
ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ” a fost depus la finanțare sub coordonarea domnului 
Liviu Florea – Administrator Public  Municipiul Aiud 

Cod proiect: 117934  
Data depunerii: 10.10.2017 
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Identificarea sprijinului solicitat: Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 
2014-2020, 
 Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor 
publice 
Componenta 1: CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la 
nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate 
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiective proiect 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectiv general: Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul 
UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de 
prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de 
legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor 
personalului instituției în domeniul eticii integrității. 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției în 
cadrul unității administrativ-teritoriale Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea și/sau 
actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție, 
în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020. 
2. Obiectiv Specific 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT 
Municipiul Aiud, prin dispoziție de primar, cu ajutorul unui manual de implementare 
elaborat în cadrul proiectului. 
3. Obiectiv Specific 3: Instruirea si certificarea a 30 de persoane, însemnând personal de 
conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs 
de formare pe tematici privind importanța eticii și integrității în instituția publică. 
 
Activități: 
Activitatea 1- Managementul proiectului 
Activitatea 2- Informare și publicitate 
Activitatea 3 - Dezvoltarea și aplicarea unitară a unui mecanism eficient de prevenire a 
corupției în cadrul instituției 
Activitatea 4 - Organizarea unui curs privind importanța eticii, integrității, prevenirii 
corupției în instituțiile publice 
Activitatea 5.- Elaborarea si diseminarea unui Raport de buna practica privind mecanismul 
si procedurile implementate în cadrul proiectului  
Valoarea totala (lei) : 299,750.39  
Valoare eligibila (lei): 299,750.39– ( buget eligibil 100%) 
Valoarea nerambursabilă (lei): 293,755.34 
Valoare contribuție proprie(lei):   5,995.05 
Durata proiectului: 16 luni 
 

7. TITLUL PROIECTULUI: PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 
PRIN IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT COMPETITIV -  a fost depus la 
finanțare sub coordonarea domnului Liviu Florea – Administrator Public  Municipiul 
Aiud 
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MUNICIPIUL AIUD este lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL AIUD  și 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ 
Cod proiect: 119560  
Data depunerii: 29.11.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020, Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1  
Componenta 1: CP6/2017-Sprijinirea autorităților şi instituțiilor publice locale din regiunile 
mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanță cu Planul de 
acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității 
Axa Prioritara: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 
Sursa de finanțare: Uniunea Europeană 
Obiectiv general:  
Implementarea unui sistem de management al calității si performanței integrat și eficient, 
prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea ISO:9001 și 
dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, în vederea 
optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității și 
performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud prin aplicarea instrumentului de 
autoevaluarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare/ Common Assesment Framework), 
elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizării managementului calității și obținerea 
recertificării ISO 9001. 
2. Obiectiv Specific 2: Organizarea de acțiuni de identificare a bunelor practici și 
networking între instituții publice locale cu atribuții similare, în scopul introducerii de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală în concordanță cu OS 2.1 și 
implicit în vederea promovării bunelor practici în domeniul managementului calității, pentru 
optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 
3. Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 30 de persoane, 
însemnând personal din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin participarea la cursuri de 
formare profesională pe teme specific de interes precum managementul calității și 
managementul performanței, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de OS2.1 și 
implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 
 
Activități: 
Activitatea 1 – Management de proiect 
Activitatea 2 - Informare și publicitate proiect 
Activitatea 3. Extinderea și implementarea unui sistem unitar de management al calității și 
performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud 
Activitatea 4. Schimb de experiență și networking cu autorități/instituții publice cu atribuții 
similare 
Activitatea 5. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Primăria Municipiului 
Aiud pe teme specifice de interes 
Activitatea 6. Elaborare raport de bună practică privind instrumentele create în cadrul 
proiectului 
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Valoarea totala (lei) : 421,895.84, din care:  
→ Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

 
Valoare eligibila (lei):  

→ Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

 
Valoarea nerambursabilă (lei):  

→ Municipiul Aiud: 217,058.08 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 196,399.78 lei 

 
Valoare contribuție proprie(lei):    

→ Municipiul Aiud: 4,429.79 lei 
→ Asociația Română Pentru Transparență: 4,008.19 lei 

 
Durata proiectului: 16 luni 
 

Ca urmare a aprobării prin HCL a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud, pentru a putea fi utilizat ca documentație suport pentru realizarea de 
măsuri/ proiecte de investiți, acesta a fost evaluat din punct de vedere al impactului asupra 
mediului. 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a emis Decizia privind etapa de încadrare nr. 
9634/18.11.2017, conform căreia ”P.M.U.D. pentru UAT Municipiul Aiud nu necesită 
evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se adoptă fără aviz de mediu.” 

Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care 
vizează îmbunătățirea mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 – 
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea 
depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte O.S. 3.2 vizând 
eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și adoptarea unei soluții care 
să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de călători actual.  

În acest sens s-a încheiat contractul de servicii nr. 23637/29.11.2017 cu S.C. Green 
Business S.R.L. București pentru scrierea documentației tehnice Tema de proiectare 
– ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”. După etapa de documentare, 
colectare a datelor, identificare în teren a situației actuale și preconizate, prestatorul a 
elaborat documentația care a fost predata și recepționată conform Procesului-verbal 
de recepție nr. 25437/22.12.2017. Valoarea estimată necesară realizării unei investiții 
pe baza unui proiect având ca obiectiv transportul public ecologic în Municipiul Aiud 
este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar putea fi obținută prin accesarea unei 
finanțări nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 
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Principalele obiective ale investiției propuse sunt reorganizarea sistemului de transport 
public prin: 

→ achiziționarea a 12 autobuze ecologice; 

→ construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de 
autobuze; 

→ 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile 
electrice; 

→ modernizarea celor 118 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, crearea 
de adăposturi pentru călători;  

→ crearea de trasee pietonale în zona centrală; 

→ realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui 
punct de închiriere biciclete; 

→ implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport 
public (e-tiketing, monitorizare video și informare în timp util); 

→ consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în 
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007. 

Documentația ”Tema de proiectare” stă la baza inițierii procedurii de achiziție publică de 
servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu 
elemente de DALI” și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Pentru 
îndeplinirea condițiilor specifice din Ghidul solicitantului POR, este necesară și elaborarea 
documentațiilor tehnice în vederea identificării și înscrierii în domeniul public a unor 
terenuri necesare pentru implementarea proiectului (locație depou, străzi pe care circulă 
transport public de călători, locații stații de încărcare autobuze ecologice). 

 
În ceea ce privește promovarea municipiului Aiud, am propus o abordare sistematică a 
unor demersuri menite să promoveze Aiudul în rândul vizitatorilor, turiștilor și mediului de 
afaceri. 
 
În ceea ce privește domeniul social și medical, am propus, susținut, promovat și 
coordonat o serie de parteneriate, după cum urmează: 
 
A. În anul 2017 am propus dezvoltarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud 
și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra”, sens în care s-a extins oferta de servicii pe 
care le oferim, în parteneriat cu serviciile de îngrijiri bătrâni la domiciliu. 
 
Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” este o organizație neguvernamentală, înființată în 
anul 2014, care funcționează în municipiului Aiud, furnizând servicii sociale acreditate de 
către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Asociația este 
licențiată pentru furnizarea a trei categorii de servicii, după cum urmează: ”Centrul de zi 
pentru copii cu dizabilități”, ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” și ”Serviciul 
de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte”.  
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Scopul asociației este sprijinirea directă a persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor 
adulte cu handicap, a copiilor cu nevoi speciale și handicap, susținerea și pregătirea 
acestora pentru integrare socială și educațională. Asociația oferă acestor categorii de 
beneficiari tratament de recuperare, personal cu înaltă calificare și o bază materială care 
oferă posibilitatea desfășurării multiplelor activități de recuperare pe diferite domenii, 
urmărindu-se dezvoltarea unor componente și abilități sociale, tehnice, aptitudinale. 
 
Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” dorește să dezvolte serviciile de recuperare 
neuromotorie în municipiul Aiud. În acest scop, a solicitat inițierea și dezvoltarea unui 
parteneriat cu Municipiul Aiud, parteneriat care are în vedere punerea în comun a 
resurselor proprii fiecărei entități în scopul de a maximiza obținerea rezultatelor în oferirea 
unor servicii de înaltă calitate și eficiență unui număr cât mai mare de persoane aflate în 
dificultate, adulți și copii. 
 
În acest sens, asociația participă la parteneriat cu personal calificat, astfel: medic de 
recuperare, medic neurolog, medic psihiatru, kinetoterapeut, asistent balneofizioterapeut, 
logoped, psiholog, asistent medical, asistent social – fiecare dintre aceste persoane având 
un rol decisiv în procesul de recuperare. Totodată, asociația participă la parteneriat cu 
toate resursele materiale de care dispune, aceasta însemnând imobilul situat în municipiul 
Aiud, strada Transilvaniei, nr. 67, precum și cu toate aparaturile din dotare necesare 
pentru aplicarea procedurilor de electroterapie, kinetoterapie, masaj, mecanoterapia, 
reflexoterapia, termoterapia, ludoterapia, terapia cognitivă, consilierea și logopedia. 
 
La solicitarea asociației, pentru extinderea tuturor acestor servicii și acordarea lor unui 
număr mai mare de persoane, Municipiul Aiud sprijină parteneriatul cu Asociația ”Un Pas 
Înainte Alexandra”, în baza aprobării Consiliului Local al Municipiului Aiud, cu următoarele 
facilități: punerea la dispoziție a unei părți din imobilul Centrul Social Multifuncțional pentru 
Persoane cu Dizabilități, pe care îl deține în municipiul Aiud, cartier Sergent Hațegan, 
suportarea cheltuielilor cu utilitățile și alocarea unei sume de bani, anual, pentru 
suportarea costului procedurilor de recuperare pentru persoanele cu nevoi speciale, în 
baza Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*) privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*, precum și a Hotărârii nr. 268 din 14 
martie 2007 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap. 
 
Având în vedere cele de mai-sus, am considerat că un parteneriat încheiat între Municipiul 
Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” va crea cadrul dezvoltării serviciilor sociale 
acordate persoanelor, adulți și copii, aflați în nevoie, precum și creșterea standardului de 
calitate și eficiență în acordarea acestor servicii unui număr mai mare de beneficiari. 
 
B. Am propus continuarea și în anul 2017 a Acordului de parteneriat între Municipiul 
Aiud și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Alba. 
 
Acest parteneriat are în vedere elaborarea și implementarea, în parteneriat, a unor acțiuni 
de interes social și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate 
la nivel local și/sau care se adresează nevoilor instituționale ale părților semnatare. De 
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asemenea, parteneriatul are în vedere promovarea acțiunilor întreprinse, publicitatea prin 
intermediul acțiunilor desfășurate de ambele părți pentru o mai bună imagine a părților 
semnatare și promovarea intereselor acesteia către toate grupurile țintă precum și a 
instituției media. 
 
Printre acțiunile avute în vedere de parteneriat, enumerăm: 

→ cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor 
cu handicap grav. 

→ cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență și pentru angajați ai Primăriei municipiului Aiud 

→ acțiuni umanitare - programul tichetelor sociale și prin programul Banca de 
Alimente,  

→ pregătirea și intervenția în caz de dezastre,  
→ în cadrul Programului Educație pentru Sănătate - puncte de prim ajutor și 

măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de 
canicula, asistență medicală la evenimente locale, formarea elevilor în 
acordarea primului ajutor, promovarea valorilor umanitare și a unui stil de viață 
sănătos, organizarea de evenimente privind marcarea zilelor înscrise în 
calendarul Organizației Mondiale a Sănătății 

 
C. În același timp, am propus achiziționarea unor servicii care au în vedere realizarea de 
activități de prevenție a bolilor cardiovasculare. Astfel, în Municipiul Aiud s-a desfășurat 
proiectul PIA - ”Prevenția Inimii Aiud”, ediția a II-a, implementat de către doctorul Bogdan 
Popa.  
 
D. Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia 
Ortodoxă Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului 
școlar”.  
 
Pentru anul 2017 executivul local a hotărât continuarea Acordului de Parteneriat, între 
Municipiul Aiud, Școala Gimnazială Axente Sever Aiud și Asociației Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia, având drept scop implementarea proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, 
prin desfășurarea unor activități de prevenire a abandonului școlar. Acordul de parteneriat 
are ca obiect implementarea în comun a proiectului „Incluziune socială și îmbunătățirea 
condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile” prin Programul „Prevenirea 
abandonului școlar” cofinanțat prin Swiss Contribution fund și HEKS, pentru sprijinirea 
integrării în comunitate a 24 de copii de etnie romă sau care fac parte din grupuri 
vulnerabile. 
 
În cadrul programului copiii primesc o masă caldă de prânz, iar după programul școlar 
timp de 4 ore vor fi sprijiniți în efectuarea temelor și vor participa la activități de dezvoltare 
personală. Activitățile programului se desfășoară pe o perioadă de 9 luni în cursul anului 
școlar 2016/2017, iar pentru implementarea activităților au fost angajate 2 persoane cu 
calificare didactică. 
 
Activitățile se adresează în special copiilor de etnie romă din municipiul Aiud, care se 
confruntă cu probleme sociale.  
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În cadrul acestui proiect, a avut loc o acțiune care a avut durata de o săptămână, timp în 
care, câteva ore pe zi, s-a făcut un consult, gratuit, care a constat în efectuarea unei 
anamneze, calculul riscului cardiovascular, abordarea factorilor de risc și a videofon 
endoscopiei/ecocardiografiei, durata consultului fiind de aproximativ 15 minute. 
 
După finalizarea acestei acțiuni, domnul doctor a prezentat, într-un cadru organizat, 
concluziile acestei acțiuni, numărul persoanelor care au beneficiat de aceste servicii 
gratuite fiind de peste 100. 
 
Referitor la modernizarea infrastructurii de iluminat public în municipiul Aiud, am 
propus începerea demersurilor pentru ca Aiudul să implementeze sistemul modern de 
iluminat public pe LED. În acest sens, a fost elaborat, prin SPAPL, Studiul de fezabilitate 
privind modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud, precum și extinderea 
rețelei de iluminat public. Astfel SF are patru etape de implementare: înlocuirea corpurilor 
de iluminat existente cu corpuri de iluminat LED, completarea cu corpuri de iluminat LED 
acolo unde nu există deloc corpuri de iluminat, extinderea rețelei de iluminat public și 
implementarea sistemului de telegestiune la nivelul întregii rețele de iluminat public din 
municipiul Aiud. Beneficiile noului sistem de iluminat public sunt multiple. În primul rând 
vorbim despre o nouă capacitate de iluminare a municipiului Aiud, fapt care va duce la 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, la evitarea producerii de accidente care au ca și 
cauză slaba iluminare a spațiului public, dar și la împiedicarea producerii de acte de 
vandalism sau alte acte infracționale. Totodată, vorbim despre o reducere a costurilor 
ocazionate de consumul de energie electrică pentru rețeaua de iluminat public, la aproape 
jumătate, ceea ce duce la o mai bună cheltuire a banului public, act managerial asumat la 
începutul mandatului. Nu în ultimul rând vorbim despre strategia AIUD SMART CITY, 
strategie care are în vedere implementarea mai multor soluții care, împreună, vor face 
viața cetățenilor în mai plăcută, mai frumoasă. 
 
Referitor la monitorizarea video a municipiului Aiud, am propus implementarea 
sistemului de monitorizare video la nivelul municipiului Aiud. Acest sistem presupune 
montarea a 57 de camere de supraveghere, un sistem inteligent de gestionare și stocare a 
datelor. Zonele vizate sunt intrările și ieșirile din localitate, zonele școlilor și grădinițelor, 
marile intersecții, Valea Aiudului, principalele puncte de colectare a deșeurilor și alte zone 
de interes. Această soluție face parte din soluțiile implementate pentru strategia AIUD 
SMART CITY. Soluția oferă mai multe beneficii. În primul rând că ea a pornit de la o 
necesitate și anume o mai bună monitorizare a municipiului pentru a preîntâmpina sau 
descoperi producerea numitor acte infracționale. Au fost nenumărate cazuri în care nu au 
putut fi identificate persoanele care au comis fapte de natură contravențională sau 
infracțională. Mai mult, considerăm că un asemenea sistem de monitorizare vine să 
descurajeze persoanele care au intenții de a comite astfel de fapte, să le mai comită.  
 
Pentru anul 2018, am în vedere scrierea și depunerea spre finanțare a unor proiecte 
menite să dezvolte comunitatea aiudeană, proiecte care au în vedere cel puțin 
următoarele domenii:  

- implementarea Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Aiud, proiect 
care are în vedere, printre altele, achiziționarea unei flote de mijloace de transport 
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public de persoane ecologice, construirea unui depou pentru mijloacele de 
transport, construirea mai multor rețele de piste pentru biciclete, implementarea 
unor puncte de încărcare a autoturismelor electrice, un punct de bikesharing, 
modernizarea stațiilor de călători etc; 

- dezvoltarea ambulatoriului pentru Spitalul Municipal Aiud, soluție urgentă pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite beneficiarilor de servicii medicale; 

- îmbunătățirea infrastructurii învățământului preșcolar, dar și profesional și tehnic, 
sens în care Municipiul Aiud va depune proiecte pentru extinderea și reabilitarea 
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 și a Colegiului Tehnic Aiud; 

 
Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii: 
- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care vom începe demersurile pentru ca 

aiudenii să se bucure de un nou Centru Multicultural de Interes Județean. 
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii pietonale, mobilitatea în municipiul 

Aiud; 
- Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea zonelor verzi din municipiul Aiud și a 

Parcului Municipal Aiud; 
- Dezvoltarea relației cu întreprinzătorii și atragerea de noi investiții la nivelul 

municipiului; 
- Dezvoltarea spațiului locativ prin încurajarea construirii de noi locuințe; 
- Încheierea de noi parteneriate pe diferite domenii de activitate și consolidarea celor 

existente. 
 
IV. CONCLUZII 
 
În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în baza contractului de management și al fișei 
postului, am participat la toate discuțiile executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. 
Am întreprins activități în vederea eficientizării actului administrativ, am participat la 
activități privind comunicarea publică, identificarea şi atragerea de investitori, identificarea 
de oportunități de finanțare, precum şi de promovare a municipiului Aiud. 
 
Continuarea procesului de transparentizare a actului administrativ și comunicarea publică 
sunt prioritățile administratorului public pentru anul 2018. Totodată, identificarea unor 
investitori dispuși să-și deschidă afaceri în municipiul Aiud constituie o prioritate pentru 
următorii ani. În același timp, dezvoltarea mediul de afaceri existent prin asigurarea unor 
măsuri concrete de susținere, constituie o prioritate pe care executivul local o are în 
vedere. De asemenea, tot ca o prioritate este depunerea și implementarea a cât mai multe 
proiecte pentru atragerea de finanțări europene, finanțări care au rolul de a dezvolta 
municipiul Aiud și de a dezvolta activități sustenabile în domeniul economic, social, 
medical și în alte domenii de interes local. 
 

2.2 AUDIT  PUBLIC  INTERN 

 
Compartimentul Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, funcționează în directa subordine a Primarului municipiului Aiud, nivel de 
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subordonare în acord cu cerinţele normativelor în vigoare, pentru asigurarea nivelului de 
independenţă necesar desfăşurării activităţii de audit intern. 
 Activitatea de audit intern se exercită atât la nivelul aparatului de specialitate al 
Primarului, cât şi pentru structurile subordonate (cu personalitate juridică și fără, instituţii 
de învăţământ, sanitare) pentru fondurile publice alocate din bugetul local, derulându-se 
astfel prin intermediul compartimentului un volum foarte mare de activităţi  (16 entități 
publice subordonate, din care 11 ordonatori terțiari de credite). 
 În anul 2017, activitatea de audit public intern a fost asigurată de doi auditori interni 
și a avut ca bază legală: 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- OMFP nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea 
activităţii de audit public intern; 

- OMFP nr. 252/2004 pentru 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. 
 Obiectivele specifice (SMART) ale compartimentului, conform OSGG nr. 400/ 2015, 
pentru îndeplinirea cărora s-au derulat activităţile auditorilor în anul 2017, au fost: 

- furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a 
sistemelor de management şi control prin realizarea 100% a planului de audit şi a 
misiunilor solicitate de conducerea instituției; 

- oferirea de consiliere managementului şi angajaţilor instituţiei în vederea 
îmbunătăţirii sistemelor de management şi control, conform prevederilor OSGG nr. 
400/ 2015; 

- creșterea 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 cunoștințe şi abilități; 

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

 
Sinteza activității pe anul 2017 

 Toate misiunile de audit intern realizate în anul 2017 au fost misiuni de asigurare 
în proporţie de 100%, de regularitate/conformitate.  
 La nivelul UAT Municipiul Aiud, în anul 2017 au fost realizate un număr de 9 
misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se 
pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul a: 

- 3  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar; 
- 3  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil; 
- 5  misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achiziţiilor publice; 
- 7 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității.  

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

Misiunile de audit realizate în anul 2017 au fost: 
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 pregătirea ședințelor de consiliu local și plata indemnizațiilor consilierilor locali - 
aparat de specialitate al Primarului; 

 auditul achizițiilor publice derulate la nivelul ordonatorului terțiar de credite Colegiul 
Național ”Titu Maiorescu” Aiud; 

 sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea, administrarea 
patrimoniului și achizițiile publice la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Aiud; 

 sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea, administrarea 
patrimoniului și achizițiile publice la Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud; 

 sistemele de management financiar și control, inclusiv contabilitatea, administrarea 
patrimoniului și achizițiile publice la Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Pași” 
Aiud; 

 auditul serviciilor sociale oferite de Direcția de Asistență Socială Aiud; 

 auditul achizițiilor publice derulate la nivelul ordonatorului principal de credite; 

 organizarea și desfășurarea activității de urbanism și amenajare a teritoriului la 
nivelul ordonatorului principal de credite; 

 evaluarea sistemului de control intern/managerial - aparat de specialitate al 
Primarului. 
Pentru misiunile de audit realizate în anul 2017, s-au formulat recomandări care 

sunt urmărite periodic, prin întocmirea Fişelor de Urmărire a Recomandărilor. Situaţia 
recomandărilor implementate/parțial implementate/neimplementate și care au fost urmărite 
în anul 2017 este prezentată în tabelul de mai jos, cu menţiunea că recomandările parțial 
implementate și neimplementate nu au depăşit termenele stabilite prin Planul de acţiune şi 
calendarul implementării recomandărilor sau a fost revizuit (prelungit) de comun acord cu 
entitățile auditate termenul de implementare: 

 

Domeniul 

Număr de 
recomandări 
implementate 

Număr de recomandări 
parțial implementate 

Număr de recomandări 
neimplementate 

în 
termenul 
stabilit 

după 
termenul 
stabilit 

pentru care 
termenul de 

implementare 
stabilit nu a 
fost depășit 

cu termenul 
de 

implementare 
depășit 

pentru care 
termenul de 

implementare 
stabilit nu a 
fost depășit 

cu termenul 
de 

implementare 
depășit 

Bugetar 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

Financiar-
contabil 

31 
0 

12 
0 

3 
0 

Achiziții 
publice 

22 
0 

0 
0 

0 
0 

Resurse 
umane 

6 
0 

0 
0 

0 
0 

Tehnologia 
informației   

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Juridic 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
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Fonduri 
comunitare 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Funcţiile 
specifice 
entităţii 

58 
0 

24 
0 

11 
0 

TOTAL 1 117 0 36 0 14 0 

TOTAL 2 117 36 14 

 Conform procedurii P-12 Analiza și raportarea iregularităților din Normele proprii 
specifice privind exercitarea auditului public intern la nivelul UAT Municipiul Aiud, în cadrul 
misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2017 au fost constatate un număr de 1 
iregularități, astfel: 

 

Domeniul 
Număr iregularități 

constatate 

Bugetar  0 

Financiar-contabil 1 

Achiziții publice 0 

Resurse umane 0 

Tehnologia informației   0 

Juridic 0 

Fonduri comunitare 0 

Funcțiile specifice 
entității 

0 

TOTAL 1 

 

Au fost stabilite actele normative încălcate, consecințele, probele care susțin constatările și 
a fost elaborat Formularul de constatare și raportare a iregularităților. După analiza și 
evaluarea iregularității, a fost informat ordonatorul principal de credite în acest sens 
(Primarul). 
 Alte activităţi importante realizate în anul 2017: 

 Planul anual de audit intern pentru 2018; 

 consilierea informală cu privire la autoevaluarea sistemului de control 
intern/managerial la nivelul entității; 

 actualizarea Registrului riscurilor compartimentului; 

 răspunsuri, adrese interne și externe. 
 În anul 2017 nu au fost realizate acțiuni/activități care să afecteze independența și 
obiectivitatea auditorilor și nici nu au fost implicați aceștia în derularea de activități care 
intră în sfera auditabilă. 

2.3  DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 
Activitatea Direcţiei Economice s-a desfășurat în următoarele compartimente: 

 Compartiment Buget - Contabilitate; 

 Compartiment Financiar; 
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 Compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Juridice; 

 Compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Fizice; 

 Compartiment Executare Silită şi Încasarea Veniturilor. 
Direcţia Economică dispune de 18 posturi în statul de funcţii, din care: 

 director executiv – 1 post ocupat temporar; 

 Compartiment Buget Contabilitate - 4 posturi, din care 4 ocupate; 

 Compartiment  Financiar  – 2 posturi, din care 2 ocupate; 

 Compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Juridice – 4 posturi, din care 3 
ocupate și 1 post temporar vacant; 

 Compartiment Impozite şi Taxe Locale Persoane Fizice – 3 posturi, din care 3 
ocupate; 

 Compartiment Executare Silită şi Încasarea Veniturilor – 4 posturi, din care 4 
ocupate. 

Având în vedere atribuţiile de serviciu şi obiectivele stabilite pe anul 2017, Direcţia 
Economică a realizat următoarele activități: 

- a fundamentat, estimat, propus şi urmărit evoluţia bugetului general care s-a 
concretizat astfel: 

                                                                                                                          -mii lei-  

Denumire indicatori Cod Buget 2017 Încasări/Plăţi 
2017 

Bugetul local 

 venituri 

 cheltuieli 

 
02 

 
 56.555,62 
62.014,59 

 
50.233,79 
47.856,76    

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

 venituri 

 cheltuieli 

10 
    37.017,51  
    37.017,51      

31.615,72 
30.447,51 

Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

 venituri 

 cheltuieli 

08 29,55 
29,55 

0 
0 

        
        -   excedentul la finele anului 2016  este folosit ca sursă de finanțare a cheltuielilor în 
anul 2017 astfel: 

✓ excedentul bugetului local în sumă de 5.458,97 mii lei; 
✓ excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile în sumă de 29,55 

mii lei. 
- în vederea derulării în condiţii normale a execuţiei bugetare, a propus spre 

aprobare bugetul inițial și rectificarea bugetului astfel:  
 

Nr. crt. Nr. HCL/dispoziţie Data 

1. HCL nr. 62 23.03.2017 

2. HCL nr. 93 27.04.2017 

3. HCL nr. 121 31.05.2017 

4. Dispoziţia nr. 414 13.06.2017 



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 

 

  

  

Pagina 63 / 251 
 

5. HCL nr. 149 29.06.2017 

6. HCL nr. 178 31.07.2017 

7. Dispoziția nr. 741 03.08.2017 

8. HCL nr. 199 21.08.2017 

9. Dispoziţia nr. 777 11.09.2017 

10. HCL nr. 220 28.09.2017 

11. HCL nr. 248 09.10.2017 

12. HCL nr. 263 24.10.2017 

13. HCL nr. 284 13.11.2017 

14. HCL nr. 288 23.11.2017 

15. HCL nr. 306 05.12.2017 

16. HCL nr. 311 18.12.2017 

17. HCL nr. 312 20.12.2017 

 
- 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 2016 în anul 2017 pentru finanţarea obiectivelor de investiţii; 
- a propus spre aprobare Consiliului Local contul de execuţie a bugetului 

Municipiului Aiud pe anul 2016; 
- 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 aparțin unității 

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; 
- s-a organizat şi s-a asigurat urmărirea execuţiei bugetare pe toate activităţile 

finanțate din bugetul local, precum şi activitățile 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 

activitățile Primăriei, precum şi a instituţiilor care se finanţează din bugetul local, 
care se depune la AJFP Alba; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind contul de execuţie al bugetului instituţiei 
finanţate din venituri proprii şi subvenții – venituri (Anexa 9) şi situația privind 
contul de execuţie al bugetului instituţiei finanţate din venituri proprii şi subvenţii – 
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cheltuieli (Anexa 7), pentru activităţile Primăriei şi a instituţiilor subordonate 
(unităţile de învăţământ, Spital, Centrul Cultural, SPAPL ), care s-au depus la 
AJFP Alba; 

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

- s-a întocmit lunar situația plăților restante pentru activităţile Primăriei şi instituţiilor 
subordonate (unităţile de învăţământ, Spital, Centrul Cultural, SPAPL), care se 
depune la AJFP Alba; 

- s-a întocmit bilanţul anual şi situaţiile financiare pentru anul 2016 şi s-au depus la 
AJFP Alba; 

- s-a întocmit contul de execuţie a bugetului instituțiilor publice, cap.61;65;74; la 
31.12.2016, care s-a depus la AJFP Alba; 

- s-a întocmit situaţia „Informații privind soldurile conturilor de venituri şi finanțări, 
precum şi soldurile conturilor de cheltuială din Contul de rezultat patrimonial la 
31.12.2016”, care s-a depus la AJFP Alba; 

- 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 depus în sistemul ForExeBug situații financiare trimestriale și lunare, bugete, 
recepții; 

- s-au întocmit 5081 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 adeverințe pentru angajații 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 2016”, 
situație care se depune la Direcția Județeană de Statistică în fiecare an pentru 
anul anterior; 

- s-a întocmit cercetarea statistică referitoare la cheltuielile efectuate pentru 
deplasările oficiale în anul 2016; 

- s-a întocmit lunar situaţia privind necesarul de sume pentru plata cheltuielilor de 
personal şi medicamente pentru medicii şcolari şi asistenţii medicali comunitari 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 2016 – martie 2017; 
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- încasările impozitelor şi taxelor locale ale Pieței, Muzeelor s-au depus zilnic la 
Trezoreria Aiud și s-au întocmit chitanțe colectoare şi registre de casă pentru 
acestea; 

- s-au efectuat, ori de câte ori a fost necesar, plăți 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 2018: 

 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 direcției;  

 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; 

 propunerea direcției privind modificarea structurii organizatorice a Direcţiei 
Economice, prin  înfiinţarea unui serviciu pentru venituri şi a unui serviciu pentru 
cheltuieli.  

Direcția Economică apreciază că activitatea desfășurată în anul 2017 a atins parametrii 
propuşi, având în vedere numărul redus de personal. 

 
Finanţele publice locale reprezintă totalitatea resurselor financiare ale unității 

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 unității 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, prostituție, etc. 

S-a urmărit ca impozitele şi taxele locale să fie stabilite corect, iar eventualele 
neconcordanțe să fie îndreptate, acest proces fiind unul de durată, necesitând un volum 
mare de activitate. 

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

Faptul că există debite neîncasate demonstrează 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 2017 s-a stabilit în conformitate cu actele normative în 
vigoare, avându-se în vedere H.C.L. nr. 305/2016, modificată și completată de H.C.L. nr. 
15/2016, prin care s-a stabilit nivelul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017, 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 Direcției Economice, sunt următoarele: 

                                                                                                                                -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire venit Cod 
indicator 

Buget 
2017 

Realizat 
2017 

% 

1. Impozit pe venit 0302 65,17 69,20 106,18 

2. Cote şi sume defalcate din 
impozitul pe venit 

0402 13.047,31 13.092,93 100,35 

3. Impozite şi taxe pe proprietate 0702 6.015,20 4.480,37 74,48 

4. Taxe pe servicii specifice 1502 0 0,04  

5. Taxe pe utilizarea bunurilor 1602 1.448,29 1.276,23 88,12 

6. Venituri din proprietate 3002 195,00 212,24 108,84 

7. Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi 

3302 569 452,38 79,50 

8. Venituri din taxe administrative 3402 7 4,44 63,43 

9. Amenzi, penalităţi  3502 804,52 853,33 106,07 

10. Diverse venituri 3602 280,00 259,80 92,79 

11. Venituri din valorificarea unor 
bunuri 

3902 274,82 232,36 84,55 

12. Total venituri proprii  22.608,89 20.933,32 92,59 

 
Activitatea desfășurată 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 perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, activitatea acestor compartimente s-a 
concretizat în următoarele:  

- număr total documente cu număr de înregistrare  prelucrate - 8168; 
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- au fost emise certificate fiscale în număr de 5202, din care 358 la persoane 
juridice și 4844 la persoane fizice; 

- au fost întocmite 445 referate pentru persoanele cu handicap; 
- au fost confruntate 653 poziţii fiscale cu registrul agricol; 
- au fost întocmite adrese de comunicare bunuri mobile și imobile pentru un număr 

de 1490 persoane; 
- au fost prelucrate un număr de 955 poziții fiscale persoane fizice și 426 persoane 

juridice;  
- s-au întocmit 21 de rapoarte fiscale la persoane juridice; 
- s-au întocmit 20 rapoarte fiscale la persoane juridice în vederea  scutirii de la 

plata impozitelor și taxelor locale, cu aprobarea Consiliului Local; 
- s-au întocmit 58 referate la persoane juridice; 
- a fost întocmită documentația pentru 2041 înscrieri de mijloace de transport; 
- au fost deschise un număr de 1426 dosare de executare silită; 
- au fost emise  62 decizii de ridicare a executării silite; 
- au fost înființate 10 popriri; 
- s-au aplicat 3 sechestre din care s-a ridicat 1 sechestru; 
- s-au instituit în baza de date 18 sechestre primite de la BEJ; 
- s-au întocmit 61 de adrese de înscriere în tabloul creditorilor la BEJ; 
- s-au întocmit 17 anunțuri colective de  publicare pentru 376 contribuabili; 
- s-au întocmit 68 de adrese de confirmare pentru publicații de vânzare a bunurilor; 
- s-au întocmit 171 referate specifice activității de executare silită și încasare 

venituri; 
- s-au analizat 85 dosare în vederea întocmirii referatului de scădere în cazul 

veteranilor de război, văduvelor de război, deportaților, a persoanelor 
persecutate; 

- s-au emis 27418 chitanțe la ghișeu; 
- au fost descărcate în baza de date 972 ordine de plată a impozitelor și taxelor 

locale; 
- s-au întocmit 10 procese - verbale de scădere a obligațiilor fiscale (decedați); 
- s-au întocmit 9 decizii de compensare a obligațiilor fiscale; 
- s-au întocmit 57 adrese de confirmări primire debite; 
- s-au întocmit 285 adrese de corespondență specifică activității de executare silită; 
- s-au întocmit adrese la ANAF pentru comunicare venituri pentru 51 contribuabili; 
- s-au întocmit 3 decizii de restituire a sumelor încasate; 
- s-au întocmit 18 referate de scădere a amenzilor; 
- au fost debitate 1907 amenzi, din care un număr de 11 au fost restituite deoarece 

nu îndeplineau condiţiile stabilite prin legislația în vigoare; 
- au fost deschise roluri noi pentru 69 persoane juridice și 871 roluri noi pentru 

persoane fizice; 
- au fost confruntate 653 poziţii fiscale cu registrul agricol. 

 
Cu privire la evidența persoanelor juridice, se întâmpină dificultăți 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. 
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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, se întâmpină dificultăți în identificarea contribuabililor 
sancționați 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 se recupereze sumele datorate, deoarece fie nu 
au venituri, fie se sustrag de la plata acestora. 

Obiectivele pentru anul 2018 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 aparținând 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. 

 
SITUAŢIA INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUŢIA BUGETULUI  LOCAL – 

AN 2017 
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 % 

50.233.785 
56.555.620 88,82 

2. Gradul de realizare a 
veniturilor proprii 

Venituri proprii încasate 
Venituri proprii programate 

% 
20.933.319  
22.608.890  

92,59 

3. Gradul de finanţare din 
venituri proprii 

Venituri proprii încasate 
Venituri totale încasate 

% 
20.933.319 
50.233.785 

41,67 

4. Gradul de 
autofinanţare 

Venituri proprii încasate(exclusiv cote) 

Venituri totale încasate % 
7.840.392 

50.233.785 
15,61 

5. Venituri proprii 
încasate per capital 

Venituri proprii încasate 
Număr de locuitori 

% 
20.933.319 

26.176 
799,71 

6. Gradul de realizare a 
impozitelor pe 

proprietate 

 
Venituri din impozite pe proprietate încasate 

Venituri din impozite pe proprietate programate % 
5.412.346 
7.137.090 

75,83 

7. Gradul de dependenţă 
a bugetului local faţă 

de bugetul de stat 

 
Încasări din surse primite de la bugetul de stat 

Total încasări % 
42.392.393 
50.233.785 

 
84,39 

8. Gradul de autonomie 
decizională 

Venituri depersonalizate încasate 
Total încasări  

22.181.319 
50.233.785 

44,16 

9. Coeficientul de   5.937.003      
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realizare a veniturilor 
fiscale în anul anterior 

Venituri fiscale cumulate an anterior 
Total încasări venituri fiscale an anterior 

 

5.937.003 1,00 

10 Estimatul anual din 
venituri fiscale 

Veniturile fiscale cumulate an de calcul 
Coeficient  

5.825.838 
1,00 

5825838 

 
CHELTUIELI 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Formula calcul Pro 
cent 

Suma 
lei 

Indica 
tor 

1. Rigiditatea cheltuielilor Plăţi aferente cheltuielilor de  personal 
Total plăţi 

% 31.489.042 
47.856.755 

65,80 

2. Ponderea secţiunii de 
funcţionare 

Plăţi aferente secţiunii de funcţionare 
Total plăţi 

% 44.770.993 
47.856.755 

93,55 

3. Ponderea secţiunii de 
dezvoltare 

Plăţi aferente secţiunii de dezvoltare 
Total plăţi 

%   3.085.762  
 47.856.755    

6,45 

4. Ponderea serviciului 
datoriei publice locale 

Serviciul datoriei publice locale 
Total plăţi 

%   807.327  
47.856.755 

1,69 

5. Deficitul secţiunii de 
funcţionare 

(plăţi efectuate + plăţi restante)- 
venituri încasate 

% -4.639.274  

6. Deficitul secţiunii de 
dezvoltare 

(plăţi efectuate + plăţi restante)- 
venituri încasate 

 2.262.244  

 

2.4 DIRECȚIA TEHNICĂ 

 
I. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, INVESTIȚII 

 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud a derulat în anul 2017 achiziţii 

publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale HG 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice.  

Potrivit prevederilor care guvernează achiziţiile publice, în derularea activităţii 
Compartimentul de achiziții publice și Comisia de evaluare a avut permanent în vedere, 
respectarea încadrării în pragurile valorice ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

În anul 2017, achizițiile publice ale UAT Municipiul Aiud s-au derulat, în funcție de 
tipul de achiziție, după cum urmează: 

- Procedurile de atribuire au fost desfășurate de către  Comisia de evaluare a 
achizițiilor publice; 

- Achizițiile directe au fost desfășurate de către Compartimentul de Achiziții Publice, 
Investiții. 

Comisia de evaluare, numită prin  H.C.L. nr. 157 din 28.07.2016, a acționat până la 
data de 28.09.2017, ulterior fiind aprobată o altă componență; modificarea a fost operată 
prin HCL nr.244/28.09.2017. 

În perioada 01.01.2017- 28.09.2017, comisia de evaluare a acționat în următoarea 
componență: 



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 

 

  

  

Pagina 70 / 251 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele Calitatea 

1 Lőrincz Helga Presedinte cu drept de vot 

2 Florea Delia  Membru 

3 Boancă Ovidiu Membru 

4 Scrobotă Viorica Membru 

5 Niculiță Cosmina Membru 

6 Suhoverschi Maria Crina Membru 

7 Manea Elisabeta Membru 

8 Popa Andreea, consilier juridic, 
Compartiment Juridic; 

Membru de rezervă 

9 Tocaciu Radu Membru de rezervă 

 
În perioada 29.09.2017-31.12.2017, comisia de evaluare a acționat în noua 

componență, după cum urmează: 
 

Nr.
crt 

Numele și prenumele Calitatea 

1 Lőrincz Helga Presedinte cu drept de vot 

2 Florea Delia  Membru 

3 Boancă Ovidiu Membru 

4 Scrobotă Viorica Membru 

5 Florea Liviu  Membru 

6 Suhoverschi Maria Crina Membru 

7 Manea Elisabeta Membru 

8 Popa Andreea, consilier juridic, 
Compartiment Juridic; 

Membru de rezervă 

9 Tocaciu Radu Membru de rezervă 

  
Procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică a 

avut ca punct de pornire atât Strategia de contractare, care include 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. 

În anul 2017, situația achizițiilor publice organizate și derulate de UAT Municipiul 
Aiud se prezintă astfel: 

- a organizat, derulat și atribuit două proceduri de atribuire de tipul “Negociere fără  
publicarea prealabilă a unui anunț public”; 

- a organizat și desfășurat trei proceduri de atribuire, din care o procedură de 
atribuire de furnizare a fost anulată, iar două proceduri de atribuire, una de lucrări și una 
de furnizare, au rămas în derulare la sfârșitul anului 2017; 

- a derulat un număr de 456 achiziţii directe din Catalogul Electronic deschis în 
Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, din care un număr infim cu desfășurare offline. 
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 De asemenea, vom menționa succint și alte activități desfășurate de 
Compartimentul de Achiziții Publice Investiții, după cum urmează: 

- au fost desfășurate activități de implementare a investiției ”Canalizare ape pluviale 
Cartier Ghe. Doja în Municipiul Aiud”, derulată prin PNDL, constând în monitorizare, 
verificare situații de lucrări, atât  fizic, cât și valoric, elaborare situații către ministerul de 
resort,  inclusiv solicitarea de sume de la bugetul de stat, decontări; 

- au fost desfășurate activități aferente investiției ”Locuințe sociale str.Hotar, 
Municipiul Aiud”, investiție derulată prin Programul de construcții de locuințe sociale 
destinate chiriașilor evacuați din casele naționalizate derulat conform O.U.G. nr. 74/2007; 

- au fost desfășurate activități constând în monitorizare, verificare situații de lucrări, 
atât  fizic, cât și valoric, inclusiv decontări, pentru toate achizițiile publice de lucrări 
efectuate în cursul anului 2017; 

- au fost desfășurate activități constând în elaborarea documentelor aferente 
procedurilor de atribuire, menționăm aici, strategia de contractare, caietul de sarcini, 
draftul de contract, formularele aferente, documentația de atribuire, inclusiv realizarea 
tuturor diligențelor care se impun pentru derularea achizițiilor publice în Sistemul 
Electronic al SEAP și asigurarea trasabilității cu SEAP. A fost asigurată îndeplinirea 
formalităților privind completarea Formularului de integritate pe site-ul SEAP, pentru 
fiecare procedura de atribuire în parte. 

- de asemenea, a fost revizuit în mod permanent Programul achizițiilor publice; 
- s-a elaborat Programul Investițiilor publice de la etapa de proiect și s-a rectificat 

pe parcursul anului, de câte ori s-a impus o modificare a cheltuielilor de capital. 
Activitatea de achiziții publice desfăşurată de Compartimentul de Achiziții Publice - 

Investiții, precum și pentru procedurile de atribuire de comisia de evaluare, constând în 
achiziția de lucrări, servicii și produse, este prezentă detaliat în Anexa 1. 

 
II. COMPARTIMENT  PATRIMONIU, TRANSPORT 
 
II.1. PATRIMONIU 
 
În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017,  Consiliul Local al municipiului Aiud a adoptat  

hotărâri privind administrarea patrimoniul public și/sau privat al municipiului, după cum 
urmează: 

-   identificare/parcelare/notare a bunurilor imobile - 73 de hotărâri; 
- rapoarte de evaluare a terenurilor și/sau clădiri din patrimoniul privat al 

municipiului  în scopul valorificării acestora și actualizarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Municipiului Aiud - 11 hotărâri;   

Hotărârile au fost puse în aplicare de către aparatul de specialitate al Primarului  
sau comisiile stabilite de Consiliul Local, după cum urmează: 

 
A. Raportul Comisiei de vânzare a bunurilor imobile, din domeniul privat al 

Municipiului în  anul 2017 
Imobilele teren care au fost valorificate prin vânzare sunt următoarele: 
I. Prin negocierea directă a prețului:  
1. teren, situat în Aiud, str. Fenichel Samuel nr. 2 , înscris în CF  nr. 747229 Aiud, 

cu nr. top.2666/56/1, 2667/1/56/1, cu suprafața de 300 m.p., s-a vândut către dl Onea 
Gavril, proprietarul locuinţei edificată pe acesta. Prețul de vânzare a fost  5735,205 euro. 
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2. teren cu suprafaţa de 100 m.p. înscris în CF nr. 75748 Aiud, nr. top. 75748, situat 
în Aiud, str. Cuza - Vodă, nr. 15, s-a vândut către Maier Virgil şi Maier Crinuţa, la preţul 
negociat de către comisia de vânzare de 4635,645 euro. 

3. teren înscris în CF nr. 91432 Aiud, nr. top. 91432, situat în Aiud, str. Cuza - 
Vodă, nr. 13, cu suprafaţa de 43 m.p. s-a vândut către SC ELBA GAMA IFN,  la preţul 
negociat de 2192,1228 euro 

4. teren situat în Aiud, str. Muzicanţilor, nr. , înscris în CF nr. 91680 Aiud, nr. top. 
91680, cu suprafaţa de 73 m.p., s-a vândut  la preţul negociat de 3429,6276 euro . 

 
II. Prin licitație publică:  
1. terenul cu suprafaţă de 216 m.p., situat administrativ în Aiudul de Sus, str. Valea 

Aiudului, înscris în CF nr. 91327 Aiud, nr. top. 91327 Aiud, s-a vândut către Băltar 
Gheorghe Daniel, la prețul de 3105,0432 euro. 

2. terenul  înscris în  CF nr. 91326 Aiud, nr,cad/top 91326,  cu suprafața de 159  
mp, situat în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, s-a vândut către Iana Traian Adrian, la 
prețul de 2284,71 euro. 

3. terenul  situat în Aiud, str. T. Tudoran, nr.  62A, înscris în  CF nr. 91177  Aiud, 
Cad. 91177, în suprafață de 1608 m2 , s-a vândut  către SC TOPY WOOD EXPERT SRL, 
la prețul de  18 418, 032 euro.  

 
B. Raportul Comisiei de licitaţii pentru concesionarea şi închirierea bunurilor 

din patrimoniul Municipiului Aiud în anul 2017 
I.Concesionări prin licitaţie publică: 
1. terenul  înscris în CF nr.84108 Aiud, nr. top. 84108,  în suprafaţă de 182 mp,  

imobil proprietatea privată a Municipiului Aiud, situat în Aiud, str.1 Decembrie 1918,  nr. 
7A, s-a concesionat prin licitaţie publică în favoarea SC SICOMEC MOTOR SRL, cu 
destinaţia de amenajare parcare auto. 

2. concesionarea directă a imobilului teren situat administrativ în Aiud, str. T. 
Tudoran, nr. 72 E, înscris în CF nr. 81633 Aiud, cu suprafața de 3076 m2  către SC 
GREENDAYS VRPA SA - Sucursala Aiud - amenajare platformă betonată pentru 
selectare deșeuri. 

3. concesionarea prin licitație publică a  două parcele de teren situate administrativ 
în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS), înscrise în CF 72348 Aiud cu 
suprafața de 3000 m2 fiecare proprietar Municipiul  Aiud - "activități de producție și 
prestări servicii" către SC Ambient Logistics SRL și SC Positive Secure Business 
Solitions SRL. Valoarea redevenţei este de 766 euro/an pentru fiecare. 

4. concesionarea prin licitație publică deschisă cu strigarea prețului a imobilului 
teren situat administrativ în Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 94D - prestări servicii către  
CÎMPIAN DAN LAURENȚIU. 

II.Concesionări directe: 
1. concesionarea directă a suprafeţei de 135 m2 teren situat în Aiud, str. Strâmtă, 

nr. 15, către Vitan Monica, proprietara construcţiei - locuinţă familială executată pe acesta.  
2. concesionarea directă a terenului cu suprafaţa de 28 mp, situat în Aiud, str. 

Unirii,  către Crişan Daniela STYL - PFA pentru "extindere salon înfrumuseţare". 
 
C. Închirieri 
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S-a  închiriat,  prin licitație publică, spațiul  situat în Aiud,  str. Transilvaniei, nr. 66, 
compus din 3 încăperi, în suprafaţă totală de 35 m2 către SC PRESTĂRI CONSTRUCT 
SRL la preţul oferit în licitaţie de 3003 lei/an. 

 
II.2 FOND LOCATIV 
 
Activități  desfășurate: controlul în teren, întocmirea contractelor şi a actelor 

adiţionale, consilierea cetăţenilor, soluţionarea cererilor şi petiţiilor care au ca obiect 
vânzarea de locuinţe, reparaţii la imobilele cu destinația de locuință, diverse solicitări.  

 -    Contracte de închiriere încheiate – 7  contracte  Bloc ANL P2F – locuințe în 
regim de chirie pentru tineri; 

- Acte  adiţionale privind prelungirea contractelor de închiriere  -  total 13 acte 
adiționale, din care  nouă  în Bloc ANL și patru contracte aferente locuințelor din 
patrimoniul privat al Municipiului Aiud; 

-  ADEVERINŢE (numere topografice, diverse) – 100.   
Probleme nesoluţionate: 
- Cereri pentru locuinţe A.N.L – 4 cereri;                                                     
- Cereri pentru închiriere de locuinţe de necesitate/sociale – 41 cereri.             
Au fost stabilite și ulterior aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi repartizarea locuinţelor de necesitate și din fondul 
locativ de stat  aflate  în patrimoniul Municipiului Aiud ce vor fi acordate cu chirie prin HCL 
nr. 245 din 28.09.2017 și HCL nr. 300 din 23.11.2017. 

  
II.3 SERVICII PUBLICE 
 
TRANSPORT PUBLIC  
1. Transport în regim de taxi 
În perioada  analizată, în cadrul serviciului de transport în regim de taxi s-au realizat 

următoarele activități: 
- Autorizarea unui număr de 2 transportatori noi pentru executarea serviciului public 

de transport în regim de taxi; 
-  Atribuirea şi eliberarea unui număr de 6 autorizaţii taxi, fiind atribuite în prezent 76 

de autorizaţii taxi  din cele 91 aprobate  pe raza Municipiului Aiud, potrivit HCL nr. 161 din 
26.08.2015;   

-  Verificarea în teren a activității de transport în regim de taxi. 
      
2. Transport  public local de călători 
În cadrul serviciului de transport public local de călători, lunar se efectuează 

următoarele activităţi : 
 - eliberarea în primele zece zile lucrătoarea din lună, a legitimaţiilor - anexe la 

legitimaţiile de călătorie pentru categoriile sociale care beneficiază de facilităţi la 
transportul public local de călători - 168 buc; 

 - efectuarea decontului către operatorul de servicii, potrivit facilităţilor  aprobate de 
Consiliul local prin HCL nr. 24 din 29.01.2013 modificată prin HCL nr. 36 din 24.02.2016, 
HCL nr. 210 din 29.09.2016. 

La începutul anului şcolar 2017 - 2018 au fost validate şi eliberate legitimaţii de 
călătorie pentru  un număr de  - 450 elevi. 
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3. Autorizații speciale 
Conform H.C.L. nr. 263 din 20.12.2011, accesul autovehiculelor cu capacitate mai 

mare de 3,5 to, în scopul aprovizionării -  în zona centrală a municipiului Aiud se face pe 
baza autorizaţiilor speciale. În scopul soluționării cererilor înregistrate, au fost eliberate un 
număr de 9 autorizaţii. 

 
Potrivit atribuțiilor specifice s-au realizat de asemenea următoarele activități: 
     - Eliberarea Certificatului de înregistrare pentru 5 mopede; 
     - Eliberarea Certificatului de radiere pentru 2 mopede; 
     - Eliberarea Certificatului de înregistrare pentru 13 utilaje/tractoare agricole; 
     - Eliberarea Certificatului de radiere pentru 2 utilaje/tractoare agricole. 

 
III. STRATEGII DE INFORMATIZARE 

 
Activităţile din anul 2017 care s-au derulat în cadrul Compartimentului Strategii de 

Informatizare: 
- 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”; 

- instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor IT 
achiziționate (laptop, videoproiector); 

- instalarea, configurarea și darea în exploatare a aplicațiilor informatice 
achiziționate de Biroul Agricol; 

- monitorizarea implementării serviciilor IT la nivelul instituției;  
- asigurarea continuităţii soluţiei antivirus în scopul protecţiei datelor şi  

corespondenţei electronice; 
- upgrade s.o. pentru server taxe;  
- migrarea rețelei interne de telefonie pe rețeaua de voce date; 
- administrarea şi întreţinerea reţelei de calculatoare existente la sediul clădirii 

Primăriei municipiului Aiud, a reţelei de calculatoare existente la sediul Direcției de 
Asistenţă Socială şi a infrastructurii existente la Serviciul Public Administraţia 
Patrimoniului Local, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, 
Administraţia Pieţei, Biblioteca Municipală "Liviu Rebreanu" și Centrul Cultural "Liviu 
Rebreanu"; 

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

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

- actualizarea interfeței www.aiud.ro 
- administrarea echipamentelor şi aplicaţiilor Infochioşc; 
- instalarea şi configurarea echipamentelor existente; 
- întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor existente la nivelul Primăriei; 

https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe
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- arhivarea şi salvarea datelor pe suport magnetic; 
- 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; 

- publicarea și actualizarea datelor în aplicația Aiud City App; 
- întocmirea de legitimaţii pentru personalul Primăriei, legitimaţii pentru transport 

local și  legitimații de parcare pentru persoanele cu handicap; 
- întocmirea unor foi de calcul complexe pentru servicii; 
- întocmirea de modele pentru autorizaţii de acces a autovehiculelor în zona 

centrală, piaţă şi micro; 
- inventarierea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale; 
- îndrumarea personalului în introducerea datelor în aplicaţiile pentru buget şi 

angajamente; 
- instruirea angajaţilor din primărie în exploatarea şi întreţinerea tehnicii de calcul 

precum şi în introducerea, controlul şi validarea datelor. 
- Asigurarea suportului tehnic pentru înregistrarea audio/video a concursurilor 

pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Primăriei municipiului Aiud. 
 

  IV. COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE, MONITORIZARE SERVICII 
PUBLICE , ENERGETIC 

 
IMPLEMENTARE PROIECTE 

 
IV.1 PROIECTE PENTRU CARE S-AU DEPUS CERERI DE FINANŢARE ÎN 

ANUL 2017, ÎN CADRUL PROGRAMELOR POR / POCU / POCA (2014 – 2020)  
 
TITLUL PROIECTULUI 1: „MODERNIZARE DRUM JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD 

(DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - GEOGEL - MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI 
- IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)” 

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat: 
- HCL nr. 2/09.01.2017 prin care s-a aprobat Acordul de parteneriat  încheiat între 

UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna 
Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 
și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului 
“Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – 
Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea 
Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu) ” în cadrul 
Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2; 

- HCL nr. 3/09.01.2017 prin care s-a aprobat documentației tehnico-economice 
faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare 
drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – 
Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – 
Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în  vederea 
depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020. 
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Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017  valoarea totală a investiției (inclusiv 
TVA) este de 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv 
TVA) este de  163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro. 

Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de 
către primarul Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată 
Consiliului Județean Alba în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de 
proiecte POR 2016/6/6.1/1/2.  

În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „MODERNIZARE 
DRUM JUDEŢEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEŢ - BRĂDEŞTI - 
GEOGEL - MĂCĂREŞTI - BÂRLEŞTI - IZBITA - COLEŞENI - BUCIUM SAT - DN 74 
(CERBU)”  

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 108707 
Data depunerii: 12.01.2017 
Valoare totală proiect: 188,150,369.29 lei 
Eligibil proiect: 187,743,238.12 lei 
  Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
  Moneda: lei 
  Curs de schimb: 4.5172 lei/euro 
  Dată curs de schimb: 03.01.2017  
Obiective: 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a 

zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin 
modernizarea drumului Judetean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rimet - 
Brădești – Geogel – Macaresti – Birlesti Catun – Cojocani – Valea Barnii – Birlesti – 
Mogoș - Valea Alba – Ciuculesti – Bucium – Izbita – Coleseni – Bucium Sat – DN74 
(Cerbu), în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul Axei 
Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. 

Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării 
populației și mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua 
TEN-T de bază, la facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, 
transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților 
socio-economice, inclusiv a turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea 
de noi oportunități de locuri de muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei. 

Obiectiv specific 1- Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 
0+000 km – 78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanta de 78,420 km, situat 
pe teritoriul a 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT 
Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea 
gradului de accesibilitate a acestor zone (urbane si rurale) la rețeaua TEN-T de baza, 
contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului.   

Obiectiv specific 2 - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul 
județean DJ 107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 
29.756 de locuitori aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul 
Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna 
Bucium) traversate de DJ 107I va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, 
oferit de modernizarea drumului județean menționat.   

Rezultate: 
- Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate  - 6,7 km; 
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- Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate  - 12,610 mp; 
- Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21; 
- Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de 

protecție – 27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu avertizare 
luminoasă pentru treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 buc., borne 
hectometrice - 706 buc.); 

- 16 poduri reabilitate/construite. 
Activități: 
Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
I.1. Pregătirea documentaţiei tehnico-economice necesară proiectului de investiţii; 
I.2. Obţinerea avizelor, autorizaţiilor, alte documente; 
I.3. Elaborarea cererii de finanţare. 
Activităţi propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanţare: 
II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii şi soluţionarea 

observaţiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, în termenul indicat 
de către Organismul Intermediar; 

II.3. Încheierea contractului de finanţare; 
II.4. Elaborarea PT; 
II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; 

asigurarea managementului proiectului; asigurarea corespondenţei cu Organismul 
Intermediar/Autoritatea de Management; colaborarea între parteneri; 

II.6. Organizarea achiziţiilor publice; 
II.7. Managementul execuţiei investiţiei şi administrarea contractului de execuţie; 
II.8. Execuţia lucrărilor; 
II.9. Execuţia lucrărilor de deviere rețele electrice; 
II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginţi de şantier autorizaţi; 
II.11. Asistenţă tehnică proiectant; 
II.12. Recepţia lucrărilor; 
II.13. Activitatea de informare și publicitate;  
II.14. Auditarea proiectului; 
II.15. Monitorizare şi raportare - întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare 

intermediare şi finale; 
II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului; 
II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.  
Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul “Modernizare drum 

județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus -Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - 
Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – 
Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Programului Operaţional Regional   2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 
2016/6/6.1/2, acordul de parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 şi cheltuielile legate de 
proiect. 

UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT 
Municipiul Aiud are calitatea de Partener 2. 
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Prin urmare cofinanţarea proiectului este asigurată de către Consiliul Judeţean Alba 
(Partener 1) şi Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, 
menționate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, sunt: 

-  Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Judeţean Alba: 
- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile :          3.499.646,52 lei  -   1,86% 
- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile:          405.772,48 lei  - 99,67% 
- Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului:  3.905.419,00 lei  -   2,08%  
- Partener 2 -  Municipiul Aiud: 
- Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile :         255.218,24 lei  - 0,14%  
- Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile:         1.358,69 lei  - 0,33%  
- Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei  - 0,14% 
Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț 

- Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – 
Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 
(Cerbu)”, redepus în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 a fost acceptat la 
finanțare. 

Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017. 
Până la sfârșitul anului 2017 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din 

bugetul local al Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au 
fost achitate de către Consiliul Judetean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 
1). 

 
TITLUL PROIECTULUI 2: ’’ECO AGREMENT AIUD - ZONE DE AGREMENT 

AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA’’ 
  Proiectul a fost depus la finanțare sub coordonarea d-lui Liviu Florea – 
Administrator Public  Municipiul Aiud. 

În data de 18.09.2017 s-a depus a doua cerere de finanțare pentru proiectul ”ECO 
AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA” 

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116066 
Data depunerii: 18.09.2017 
Codul apelului în My SMIS: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea 

terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și 
municipiul București  

Valoare totală proiect: 5,885,135.47 lei 
Eligibil proiect: 5,791,406.31 lei 
      Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
      Moneda: lei 

 Curs de schimb: 4,5129 lei/euro (menționat în Ghidul solicitantului- condiții 
specifice, afferent apelurilor de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – BI și POR/2017/5/5.2/2 
– 7 Regiuni - versiunea 14 martie 2017) 
  Dată curs de schimb: - 
Obiective: 
Obiectivul general al proiectului: 
Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și 

neutilizate din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public 
urban și a vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali. 

Obiective specifice: 
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1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, 
unitate administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua 
terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea 

străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul 
lucrărilor de execuție. 

2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha 
curente, respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap 
de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice 
consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție. 

3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-
eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele 
categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi 
– coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 
buc. cișmea apă potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 
scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian , în 26 
luni de la startul lucrărilor de execuție. 

Rezultate: 
1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate 

administrativ teritorială cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a 
două terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de 
acces Avram Iancu modernizată în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor 
de execuție; 

2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, 
respectiv zona verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura 
locală specifică spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni 
de la startul lucrărilor; 

3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-
eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele 
categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi 
– coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 
buc. cișmea apă potabilă,1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 
scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem 

artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție; 
4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp 
    - străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp și ml)  - 

2243 mp, respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele 
urbane - 12982 mp. 

Activități: 
Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1.  
- Subactivitatea 1.1. Identificarea necesităților și oportunităților, elaborarea Cererii 

de finanțare; 
- Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-

economice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.). 
Activităţi propuse după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 2. Activitatea de contractare a proiectului și pregătire a proiectului 

tehnic  
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- Subactivitatea 2.1. Încheierea contractului de finanțare; 
-  Subactivitatea 2.2 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC și pregătirea PT. 
Activitatea 3. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și 

încheierea contractelor cu operatorii economici; 
- Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentațiilor de achiziție; 
- Subactivitatea 3.2. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea 

proiectantului; 
- Subactivitatea 3.3. Achiziție lucrări, dotări, mobilier și echipamente; 
- Subactivitatea 3.4. Achiziție dirigenție de șantier; 
- Subactivitatea 3.5. Achiziție servicii informare și publicitate; 
- Subactivitatea 3.6. Achiziție servicii audit. 
Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și 

managementul proiectului 
- Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achiziție; 
- Subactivitatea 4.2 Managementul proiectului. 
 Activitatea 5. Realizarea investiției de bază 
- Subactivitatea 5.1 Execuția lucrărilor de investiții. 
Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 
- Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de 

șantier. 
Activitatea 7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform 

prevederilor contractului de finanțare; 
- Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului. 
Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului; 
- Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului. 
Activitatea 9. Auditarea proiectului 
- Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului. 
Activitatea 10. Recepția finală a obiectivului de investiții. Întocmirea și depunerea 

cererii de rambursare finale 
- Subactivitatea 10.1. Recepția finală a obiectivului de investiții. 
Proiectul este în faza de evaluare 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
( în prețuri - luna iunie 2017, 1 euro = 4,5129 lei) = 5.824,91309 mii lei 
din care : 
       - construcții-montaj ( C+M)                   = 4.396,03678 mii lei 

2. Eșalonarea investiției  (INV/C+M) 

 - anul I   = 1.495,06153/1.128,31690 mii lei 
 - anul II  = 2.360,35996/1.781,35309 mii lei 
 - anul III = 1.969,49160/1.486,36679 mii lei 
 
3. Durata de realizare (luni) 
 33 luni 
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Indicatorii și rezultatele proiectului 
8. Indicatori POR: 

Indicator de rezultat: 
- Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane:  12.982,00 mp; 
- Suprafață spații verzi create (mp):  10.739,00 mp. 
Indicator autput: 
- Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (mp): 

2.243,00 mp; 
- Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 m 

liniari. 
9. Indicator proiect 
- Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp 
- Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (mp): 2243,00 

mp; 
- Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect  (ml): 160,00 m 

liniari. 
Sursele de finanțare: 

I. Valoarea totală a cererii de finanțare, din care:          5.885.135,47 lei 
I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                         93.729,16 lei 
I.2. Valoarea totală eligibilă                 5.791.406,31 lei 

II. Contribuția proprie, din care:         209.557,29 lei 
 II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, 
           inclusiv TVA aferent           115.828,13 lei 
 

II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, 
           inclusiv TVA aferent             93.729,16 lei  
III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:        5.675.578,18 lei 

Proiectul este în evaluare. 
 
TITLUL PROIECTULUI 3:  „RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII 

AIUDENE” 
Proiectul  a fost depus la finanțare sub coordonarea d-lui Liviu Florea – 

Administrator Public Municipiul Aiud. 
Pentru acest proiect s-a încheiat un parteneriat (Municipiul Aiud – partener 1- are 

calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Servicul de Ajutor Maltez în România”- 
partener 2- are calitatea de partener), iar cererea de finanțare a fost depusă în data de 
04.09.2017. 

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236 
Data depunerii: 04.09.2017 
Codul apelului în My SMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu 

servicii sociale și titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: personae vârstnice 
Valoare totală proiect: 3.691.975,15 lei, din care:  
 - 2.021.405,04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
 - 1.670.570,11 lei aferent” (Partener 2) - Asociației ”Servicul de Ajutor Maltez 

în România. 
  Eligibil proiect: 3,626,525.15 lei, din care: 
- 1,972,615.04 lei  aferent  (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud; 
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- 1,653,910.11 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Servicul de Ajutor Maltez în 
România. 

  Entitate finanțatoare: Uniunea Europeana și Guvernul României 
  Moneda: lei 
  Curs de schimb: 4.5172 lei/euro – (menționat în Ghidul solicitantului- 

condiții specifice P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: personae vârstnice - versiunea 
26.06.2017) 

  Dată curs de schimb: -  
Obiective: 
Obiectivul general al proiectului: 
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil 

persoane vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de 
îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale. 

Obiective specifice: 
1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul 

perioadei de implementare a proiectului; 
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la 

sfârșitul perioadei de implementare a proiectului; 
3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la 

sfârșitul perioadei de implementare a proiectului. 
Rezultate: 
Componenta 1 
1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500 
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100 
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la 

domiciliu - 50 
Activități: 
Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
- Activitatea de întocmire a documentațiilor tehnice necesare depunerii proiectului; 
- Activitatea de consultanță în elaborarea cererii de finanțare; 
- Activitatea de obținere acorduri, avize. 
Activităţi propuse după depunerea cererii de finanţare: 
- Activitatea de semnare a contractului de finanțare; 
- Activitatea de întocmire a proiectului tehnic; 
- Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea 

contractelor cu operatorii economici; 
- Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de 

proiect; 
- Activitatea de execuție a lucrărilor și dotarea clădirii; 
- Activitatea de prestare a serviciilor de asistența tehnică și dirigenție de șantier; 
- Activitatea de raportare în cadrul proiectului; 
- Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor 

proiectului; 
- Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului; 
- Activitate de plată a comisioanelor, taxelor, cotelor legale. 
Proiectul este în evaluare. 
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TITLUL PROIECTULUI 4: Proiectul ”ECHILIBRU SOCIAL PRIN ABORDARE 
INTEGRATĂ LA AIUD” – a fost depus la finanțare sub coordonarea d-lui Liviu Florea – 
Administrator public  Municipiul  Aiud. 

Cod proiect: 114849 
Data depunerii: 22.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU/138/4/1/Reducerea numărului de 

comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele 
comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul 
populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin 
implementarea de masuri integrate /1/Reducerea numărului de comunității marginalizate 
în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația 
aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul 
comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri 
integrate  

Sursa de finanţare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 4 comunități marginalizate din 
Municipiul Aiud, județul Alba, prin implementarea de măsuri integrate. 

Valoarea totala (lei) : 19,285,713.74 
Valoare eligibila (lei): 19,285,713.74 
Valoarea nerambursabilă (lei): 19,285,713.74 
Ajutor de stat/minimis  Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în Comunitățile 

marginalizate în care existaă populație aparținând minorității rome. 
 
TITLUL PROIECTULUI 5: ”AIUD - ACȚIUNI INTEGRATE UTILE DEZVOLTĂRII” -  

a fost depus la finanțare sub coordonarea d-lui Liviu Florea – Administrator Public  
Municipiul Aiud. 

Cod proiect: 114857  
Data depunerii: 23.06.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea 

socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 

oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților 

marginalizate, cum ar fi romii 
Obiectivul specific 4.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de 
măsuri integrate 

Sursa de finanţare: Uniunea Europeană 
Obiectul proiectului 
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului ´AIUD - Acțiuni Integrate Utile Dezvoltării´ 

concordă cu obiectivul specific 4.2 și anume: Reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin 
implementarea de măsuri integrate, pentru membrii comunitarii marginalizate din Cartierul 
Micro, str. Axente Sever, mun. Aiud, jud. Alba. 

Valoarea totala (lei) : 25,988,085.09 
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Valoare eligibila (lei): 25,988,085.09 
Valoarea nerambursabilă (lei): 25,988,085.09 
Ajutor de stat/minimis: Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitățile 

marginalizate. 
 

 TITLUL PROIECTULUI 6: ”INTEGRITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU 
O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ” -  a fost depus la finanțare sub coordonarea d-lui Liviu 
Florea – Administrator Public  Municipiul Aiud. 

Cod proiect: 117934  
Data depunerii: 10.10.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA) 2014-2020, 
Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operațiunea: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și 

instituțiilor publice 
Componenta 1: CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției 

la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate 
Sursa de finanţare: Uniunea Europeană 
Obiective proiect 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectiv general: Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în 

cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism 
eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție 
reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea 
cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției 

în cadrul unității administrativ-teritoriale Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea și/sau 
actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție, 
în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020. 

2. Obiectiv Specific 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupției la 
nivelul UAT Municipiul Aiud, prin dispoziție de primar, cu ajutorul unui manual de 
implementare elaborat în cadrul proiectului. 

3. Obiectiv Specific 3: Instruirea si certificarea a 30 de persoane, însemnând 
personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin 
intermediul unui curs de formare pe tematici privind importanța eticii și integrității în 
instituția publică. 

Activități: 
Activitatea 1- Managementul proiectului 
Activitatea 2- Informare și publicitate 
Activitatea 3 - Dezvoltarea și aplicarea unitară a unui mecanism eficient de 

prevenire a corupției în cadrul instituției 
Activitatea 4 - Organizarea unui curs privind importanța eticii, integrității, prevenirii 

corupției în instituțiile publice 
Activitatea 5.- Elaborarea si diseminarea unui Raport de buna practica privind 

mecanismul si procedurile implementate în cadrul proiectului  
Valoarea totala (lei) : 299,750.39  
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Valoare eligibila (lei): 299,750.39– ( buget eligibil 100%) 
Valoarea nerambursabilă (lei): 293,755.34 
Valoare contribuție proprie(lei):   5,995.05 
Durata proiectului: 16 luni/ 
 
TITLUL PROIECTULUI 7: PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 

PRIN IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT COMPETITIV -  a fost depus la finanțare 
sub coordonarea d-lui Liviu Florea – Administrator Public  Municipiul Aiud. 

MUNICIPIUL AIUD este lider de parteneriat al parteneriatului dintre MUNICIPIUL 
AIUD  și ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ 

Cod proiect: 119560  
Data depunerii: 29.11.2017 
Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operaţional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1  
Componenta 1: CP6/2017-Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din 

regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu 
Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii 

Axa Prioritara: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Operaþiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 

publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 
SCAP 

Sursa de finanţare: Uniunea Europeană 
Obiectiv general:  
Implementarea unui sistem de management al calității si performanței integrat și 

eficient, prin autoevaluarea CAF, standardizarea proceselor de lucru, recertificarea 
ISO:9001 și dezvoltarea abilităților personalului din cadrul UAT Primăriei Municipiului Aiud, 
în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari, în concordanță cu SCAP. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Obiectiv Specific 1: Dezvoltarea unui sistem unitar de management al calității și 

performanței la nivelul UAT Primăriei Municipiului Aiud prin aplicarea instrumentului de 
autoevaluarea CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare/ Common Assesment Framework), 

elaborarea unui instrument de monitorizare a utilizării managementului calității și 
obținerea recertificării ISO 9001. 

2. Obiectiv Specific 2: Organizarea de acțiuni de identificare a bunelor practici și 
networking între instituții publice locale cu atribuții similare, în scopul introducerii de 
sisteme și standarde comune în administrația publică locală în concordanță cu OS 2.1 și 
implicit în vederea promovării bunelor practici în domeniul managementului calității, pentru 
optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 

3. Obiectiv Specific 3: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 30 de persoane, 
însemnând personal din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin participarea la cursuri de 
formare profesională pe teme specific de interes precum managementul calității și 
managementul performanței, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor de OS2.1 și 
implicit de proiect pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari. 

Activități: 
Activitatea 1 – Management de proiect 
Activitatea 2 - Informare și publicitate proiect 
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Activitatea 3. Extinderea și implementarea unui sistem unitar de management al 
calității și performanței la nivelul UAT Primariei Municipiului Aiud 

Activitatea 4. Schimb de experiență și networking cu autorități/instituții publice cu 
atribuții similare 

Activitatea 5. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din Primăria 
Municipiului Aiud pe teme specifice de interes 

Activitatea 6. Elaborare raport de bună practică privind instrumentele create în 
cadrul proiectului 

Valoarea totala (lei) : 421,895.84, din care:  
- Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
- Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

Valoare eligibila (lei):  
- Municipiul Aiud: 221,487.87 lei 
- Asociația Română Pentru Transparență: 200,407.97 lei 

Valoarea nerambursabilă (lei):  
- Municipiul Aiud: 217,058.08 lei 
- Asociația Română Pentru Transparență: 196,399.78 lei 

Valoare contribuție proprie(lei):    
- Municipiul Aiud: 4,429.79 lei 
- Asociația Română Pentru Transparență: 4,008.19 lei 

Durata proiectului: 16 luni. 
 
IV.2 OBIECTIVE DE INVESTIȚII PENTRU CARE S-AU DEPUS SOLICITĂRI DE 

FINANŢARE ÎN ANUL 2017, ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ ( PNDL) – II - 2014-2020 

Împreună cu adresa nr. 4636/ 14.03.2017, UAT Municipiul Aiud a înaintat la 
MDRAPFE un număr de 12 solicitări pentru a fi incluse la finanțare în etapa a II-a a 
Programului Național de Dezvoltare Locală, din care: 

- 11 solicitări pe formatul Anexei nr. 3 la Normele metodologice aprobate prin 
Ordinul nr. 1851/2013 pentru 11 obiective noi de investiţii; 

- 1 solicitare de finanțare pe formatul Anexa  nr. 2 – ”Notă de fundamentare” pentru 
dotarea cu echipamente medicale  a Spitalului Municipal Aiud.  

Cele 11 obiectivele de investiții pentru care am solicitat includerea la finanțare în 
anul 2017 prin PNDL II sunt următoarele: 

1. ”Reabilitare Colegiul Naţional ”Titu Maiorescu” Aiud”, municipiul Aiud, 
jud. Alba – Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4557/13.03.2017;                      

2. ”Alimentare cu apă potabilă localitatea Măgina”, municipiul Aiud, jud. Alba 
– Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4635/14.03.2017; 

3. ”Reabilitare str. Ostașilor’’ municipiul Aiud jud. Alba - Anexa 3 - înregistrată 
cu nr. 4399/ 10.03.2017; 

4. ,,Reabilitare Pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului’’ municipiul Aiud, 
jud. Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4400.10.03.2017; 

5. ,, Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei 
din Municipiul Aiud, județul Alba’’ - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 
4403/10.03.2017; 

6. ,,Reabilitare strada Strâmtă, strada Meseriașilor și strada Muzicanților’’ 
Municipiul Aiud, județul Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4404/10.03.2017; 
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7. ,,Reabilitare sistem rutier și rețele de utilități str. Iazului și Grădinii’’ 
Municipiul Aiud jud. Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4405/10.03.2017; 

8. ,,Reabilitare str. Viilor, str. N. Bălcescu și str. Țiglăriei’’ Municipiul Aiud, 
jud. Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4407/10.03.2017; 

9. ,,Reabilitare str. Șt. O. Iosif, str. Teilor, alei blocuri str. Horea’’ Municipiul 
Aiud, jud. Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4408/10.03.2017; 

10. ,,Reabilitare str. Valea Aiudului și str. Vâlcele din Municipiul Aiud’’, jud. 
Alba - Anexa 3 - înregistrată cu nr. 4409/10.03.2017; 

11. ,,Reabilitare str. Tribun Tudoran din Municipiul Aiud’’, jud. Alba - Anexa 3 - 
înregistrată cu nr. 4424/10.03.2017. 

Prin adresa MDRAPFE - Direcția Generală de Dezvoltare Regională și 
Infrastructură nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr. 
14800/04.08.2017 ni s-a comunicat faptul că Municipiul Aiud beneficiază de finanțare prin 
PNDL 2017- 2020 pentru următoarele obiective de investiții: 

1. ”Alimentare cu apă potabilă – localitatea Măgina, municipiul Aiud, 
județul Alba”, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 
1.816.654,22 lei; 

  2.  ”Reabilitare sistem rutier și rețele de utilități pe străzile Iazului și 
Grădinii din Municipiul Aiud, județul Alba”, cu valoarea alocată din 
bugetul de stat de 4.549.252,00 lei; 

 3. ”Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și 
Transilvaniei din Municipiul Aiud, județul Alba”, cu valoarea 
alocată din bugetul de stat de 7.103.088,00 lei; 

 4. ”Reabilitare pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului din 
Municipiul Aiud, județul Alba”, cu valoarea alocată din bugetul de 
stat de 812.971,00 lei; 

 Municipiul Aiud a înaintat către MDRAPFE, împreună cu adresa nr. 
20831/25.10.2017, documentațiile tehnico-economice necesare în vederea încheierii 
contractelor de finanțare pentru realizarea, în cadrul PNDL  2017 – 2020, a obiectivelor de 
investiții aprobate pentru finanțare prin OMDRAPFE nr. 3622/12.07.2017: 

• OBIECTIVE NOI 
I.1  ”Alimentare cu apă potabilă – localitatea Măgina, municipiul Aiud, 

județul Alba”; 
I.2 ”Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei 

din Municipiul Aiud, județul Alba”; 
I.3  ”Reabilitare pod peste Valea Aiudului – str. Stadionului din Municipiul 

Aiud, județul Alba”. 

• OBIECTIV ÎN CONTINUARE 
  II.1 ”Reabilitare sistem rutier și rețele de utilități pe străzile Iazului și Grădinii 

din Municipiul Aiud, județul Alba”. 
Prin HCL nr.343 din 27 decembrie 2017 s-a aprobat modificarea art. 2 din HCL 

nr.226/28.09.2017 care va avea următorul conținut : „Se aprobă asigurarea finanțării de la 
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiție 
,,Modernizare sistem rutier pe străzile Stadionului, Morii și Transilvaniei din 
Municipiul Aiud, județul Alba’’, în valoare totală de  611664,00 lei, reprezentând: 



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 

 

  

  

Pagina 88 / 251 
 

cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului , studiu de fezabilitate, studiile de teren, 
studiile de specialitate, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/ 
acorduri/ autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,  cheltuieli 
conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

În data de 27.12.2017, prin adresa cu nr. 25529/27.12.2017 Municipiul Aiud a 
înaintat  Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondirilor Europene 
răspunsurile însoțite de documentele corespunzătoare la clarificările solicitate în legătură 
cu cele patru obiective de investiții aprobate pentru finanțare prin OMDRAPFE nr. 
3622/12.07.2017. 

Până la sfârșitul anului 2017 nu a fost semnat niciun contract de finanțare  prin 
PNDL 2017 – 2020. 

 
IV.3. A Proiecte de hotărâri aprobate prin HCL 

1. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud 

S-a finalizat etapa de colectare a datelor necesare elaborării Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, 
documentația tehnică fiind elaborată și finalizată de către S.C. Sigma Mobility 
Engineering S.R.L. Pitești în baza contractului de servicii nr. 19758/19.10.2016. 
Documentația a fost predată și recepționată în data de 26.01.2017. P.M.U.D. Fiind un 
document strategic, conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a cetățenilor și 
companiilor de pe raza UAT Municipiul Aiud, în vederea creșterii calității vieții și a fost 
supusă dezbaterii publice în perioada 02.02.2017 – 16.03.2017. Ca urmare a 
Raportului favorabil la încheierea procesului de dezbatere publică, planul a fost supus 
aprobării Consiliului local, acesta aprobându-l prin HCL nr. 65/23.03.2017. 

În cadrul documentului PMUD, criteriile cheie utilizate pentru caracterizarea situației 
actuale sunt cele prin care se evaluează atingerea obiectivelor asumate de Comisia 
Europeană privind dezvoltarea durabilă a sistemului de transport, care descriu 
calitatea vieții și sunt grupate în patru categorii principale: 

• impactul asupra mediului exprimat prin emisii de substanțe poluante, zgomot, 
consum de energie, emisii de echivalent CO2, generate de desfășurarea 
activităților de transport; 

• nivelul de accesibilitate, adică ușurința cu care cetățenii, inclusiv persoanele cu 
mobilitate redusă pot ajunge dintr-un punct de origine într-un punct de 
destinație utilizând modurile de transport disponibile la nivelul teritoriului; 

• siguranța circulației care reprezintă noțiunea inversă vulnerabilității 
participanților la trafic la implicare în accidente de circulație; 

• eficiența economică, dată în principal de valoarea timpului de deplasare între 
diferite puncte de origine – destinație și de capacitatea de circulație pe diferitele 
secțiuni ale infrastructurii de transport. 

Prin PMUD, în urma analizei situației actuale și a identificării disfuncționalităților, pe 
baza viziunii de evoluție a mobilității în Municipiul Aiud, se propun o serie de intervenții 
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(măsuri și proiecte) menite să asigure atingerea obiectivelor strategice în domeniul 
mobilității, principalele fiind: 

→ direcții de acțiune și proiecte pentru infrastructura de transport, care vizează în 
principal reabilitarea infrastructurii stradale, în special cea pe care circulă 
transport public de călători, achiziția și utilizarea mijloacelor de transport 
ecologice, dezvoltarea infrastructurii pentru mijloace nemotorizate (piste pentru 
biciclete, centre de închiriere biciclete), implementarea unui sistem de e-tiketing 
și de monitorizare video – informare în timp util. Aplicarea de măsuri/proiecte în 
aceste direcții concură la creșterea atractivității modelului de transport public și 
un impact semnificativ în domeniul protecției mediului; 

→ direcții de acțiune și proiecte operaționale vizând în principal reorganizarea și 
reglementarea funcționării serviciului de transport public în baza 
Regulamentului CE nr. 1370, campanii de conștientizare asupra avantajelor 
sociale aduse de reorientarea către utilizarea transportului public și a 
transportului durabil (bicicleta) în defavoarea transportului individual cu 
autoturismul, precum și elaborarea unui studiu de trafic pentru a fundamenta 
soluții menite să conducă la decongestionarea circulației la nivel urban, la 
realizarea și aplicarea unei politici de parcare, la reglementarea logisticii de 
aprovizionare astfel încât să nu stânjenească pietonii și circulația, la reducerea 
vitezei de circulație în zonele vulnerabile;  

→ direcții de acțiune și proiecte organizaționale; 

→ direcții de acțiune și proiecte la nivelul cartierelor, la scara localității și la scară 
periurbană vizând îmbunătățirea accesibilității populației, redarea spațiului 
public pentru folosința cetățenilor prin amenajări de trasee pietonale, precum și 
printr-un sistem adecvat de management al traficului. 

 Punerea în practică a măsurilor/proiectelor propuse de PMUD va conduce la 
îmbunătățirea condițiilor sociale resimțite de locuitorii Municipiului Aiud și ai localităților 
componente și aparținătoare. 

2. Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Aiud 

Conform Planului de Acțiune privind Energia Durabilă (SEAP/PAED) 2008 – 2020 – 
Municipiul Aiud, aprobat prin HCL nr. 143 din 25.08.2010, fundamentat pe Strategia de 
Dezvoltare 2014 – 2020 a Municipiului Aiud și în baza obligației legale prevăzute de 
Legea nr. 121 din 18.07.2017(actualizată*) privind eficiența energetică, care transpune 
Directiva UE nr. 27/2012, conf. Cap. IV – Programe de măsuri,  s-a elaborat un 
”Program de Îmbunătățire a Eficienței Energetice pentru Municipiul Aiud” (P.I.E.E.) ca 
document de strategie în domeniul energetic pentru Municipiul Aiud, vizând perioada 
2017 – 2020. Documentul a fost supus spre aprobare Consiliului local și a fost aprobat 
prin HCL nr. 238/23.11.2017. 

Pornind de la datele care descriu situația existentă, corespunzând nivelului de 
referință – anul 2014 și ținând cont de: 

- politica energetică a Uniunii Europene, axată în jurul obiectivelor ”20-20-20”, 
adică: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea ponderii 
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surselor de energie regenerabilă până la 20%, creșterea cu 20% a eficienței 
energetice; 

- politica națională în domeniul energiei și mediului; 
- politica de dezvoltare regională; 
- condițiile și nevoile localității. 

S-au conturat obiectivele centrale care trebuie atinse până în 2020 și măsurile menite 
să reducă emisiile de CO2 și consumul final de energie. 

Din perspectiva energetică, municipalitatea îndeplinește diferite roluri: de consumator 
și producător de energie, de reglementator, dar și de promotor al unor acțiuni de 
eficiență energetică și, vizând beneficiile pe care eficiența energetică le poate aduce 
autorităților locale, au fost identificate un set de proiecte prioritare pentru PIEE 2017 – 
2020, fără ca acestea să fie considerate singurele capabile să asigure atingerea 
obiectivelor. 

Costul energiei reprezintă una dintre cele mai mari categorii de cheltuieli ale clădirilor 
autorităților locale și oferă multiple oportunități de a economisi. Eficientizarea 
consumului energetic nu numai că reduce costurile, dar îmbunătățește și condițiile de 
muncă, ceea ce poate duce la o creștere a productivității personalului. În plus, 
beneficiile aduse mediului prin reducerea emisiilor de CO2 și eficiența energetică pot 
îmbunătăți imaginea instituției și relațiile cu publicul. 

 Autoritățile locale au o sferă imensă de acțiune, precum și o datorie prioritară privind 
promovarea bunăstării sociale, economice și de mediu a comunității. Ca organisme 
permanente însărcinate cu planificarea pe termen lung, autoritățile locale beneficiază 
de o poziție unică, jucând un rol cheie în dezvoltarea unei economii cu emisii de 
carbon reduse. 

Beneficiile pe care eficiența energetică le poate aduce autorităților locale sunt în 
principal: 

• economisirea energiei înseamnă o cheltuială în minus, banii rămași putând fi 
folosiți pentru satisfacerea altor nevoi; 

• economisirea energiei demonstrează un bun management la nivelul autorității 
publice și poate promova eficiența energetică în comunitate; 

• un bun management al energiei are ca rezultat costuri de întreținere reduse, 
atât pentru clădiri cât și pentru serviciile asociate lor, precum și conservarea 
clădirilor, deci creșterea duratei de viață a acestora; 

• economisirea energiei ajută la reducerea poluării mediului și atingerea 
obiectivului asumat de reducere a emisiilor de CO2. 

Pentru a creşte eficienţa autoritatea administrației publice locale trebuie să se 
concentreze pe transportul public şi sectorul construcţiilor, unde se poate economisi 
cea mai mare cantitate de energie. De asemenea, contoarele inteligente şi etichetele 
energetice UE pentru aparatura electrocasnică îi ajută pe consumatori să îşi limiteze 
consumul. 

Obiective ale Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice (PIEE): 

• reducerea consumului total de energie în clădirile municipale;; 

• reabilitarea termică a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe, respectiv 
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reducerea pierderilor de energie şi căldură;  

• extinderea şi realizarea de noi spaţii verzi;  

• participarea la programe de colectare selectivă a deşeurilor urbane;  

• soluționarea problemelor de mobilitate urbană, prin aplicarea măsurilor 
necesare atingerii obiectivelor Planului de Mobilitate Urbană Durabilă;  

• îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a 
apelor uzate;  

• îmbunătăţirea calităţii serviciului de iluminat public şi eficientizarea acestuia;  

• utilizarea surselor de energie regenerabile şi creşterea condiţiilor preliminare 
necesare pentru utilizarea acestora;  

• stimularea competitivităţii prin introducerea tehnologiilor avansate pentru 
reducerea emisiilor de carbon; 

• crearea bazei de date pentru indicatorii energetici şi de mediu ca bază a 
programelor de dezvoltare durabilă;  

• educarea, conştientizarea, diseminarea rezultatelor şi promovarea măsurilor de 
implicare a cetăţenilor municipiului în programe de eficienţă energetică şi 
protecţia mediului. 

• promovarea unor soluţii eficiente pentru utilizarea energiei la consumatorii finali;  

• sprijinirea populaţiei prin acţiuni concrete în scopul reducerii consumului 
energetic în locuinţe. 

 
Ca și Planul de Acțiune privind Energia Durabilă , Programul de Îmbunătățire a 

Eficienței Energetice (PIEE) pentru Municipiul Aiud se concentrează pe măsuri menite 
să reducă emisiile de CO2 şi consumul final de energie. Proiectele prioritare ale PIEE 
pentru Municipiul Aiud sunt în strânsă legătură cu obiectivele programului și sunt 
clasificate după sectoarele prioritare de acțiune:  

• Clădiri, echipamente/instalații. Sunt vizate lucrări de reabilitare termică a 
clădirilor municipale (sedii municipale, licee, școli, grădinițe, sedii social-
culturale), de schimbare/modernizare a instalațiilor/echipamentelor precum și 
de montare panouri solare/fotovoltaice. Pentru clădirile noi vor fi dezvoltate 
sisteme complexe de producere și utilizare a energiei astfel încât aceste clădiri 
să atingă standardele tehnice impuse de „clădiri cu consum energetic aproape 
zero”. Pentru clădirile publice importante poate fi promovată soluția încheierii 
unor contracte de performanță energetică (CPE) cu firme ESCO, ceea ce ar 
asigura un nivel de înaltă calitate tehnică și finanțarea inițială a lucrărilor de 
eficientizare de către aceste firme. În ce privește clădirile din sectorul terțiar 
(sedii agenți economici, spații comerciale, clădiri ale unor firme private) și 
rezidențial (locuințe individuale, locuințe colective) prin diverse măsuri, 
regulamente şi programe, proprietarii acestora pot fi determinați să acţioneze 
pentru reducerea consumurilor de energie. 

• Iluminatul public municipal. În paralel cu modernizarea iluminatului public prin 
introducerea tehnologiei de tip LED, va fi promovată și măsura de implementare 
a unui sistem inteligent de management prin telegestiune a sistemului de 
iluminat public. 

• Transport. Se impune adaptarea rețelei existente a infrastructurii rutiere astfel 
încât să se asigure îmbunătățirea circulației ca urmare a distribuției fluxurilor de 
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trafic și reducerea costurilor externe. Proiectele propuse în acest sector 
contribuie la atingerea obiectivelor specifice privind Accesibilitatea, Dezvoltarea 
Economică, Siguranța și Mediul și implicit la creșterea Calității vieții cetățenilor. 
O atenție deosebită revine în acest sens transportului public de călători pentru 
care se propune reorganizarea pe baza măsurilor/proiectelor identificate prin 
PMUD. 

• Producţia locală de electricitate. Energia provenită din surse regenerabile poate 
oferi o alternativă viabilă modelelor convenționale pentru asigurarea necesarului 
de energie electrică și termică. Pe clădirile publice şi terenurile municipale 
disponibile se are în vedere instalarea unor sisteme de producere a energiei 
electrice cu panouri solare/fotovoltaice. 

• Planificarea teritoriului (planificarea urbană strategică, planificarea transportului 
/ mobilităţii, standarde pentru renovări şi construcţii noi). În dezvoltarea planului 
urbanistic general vor fi promovate criterii clare de protejare a mediului, 
extinderea spaţiilor urbane verzi şi reglementări de sustenabilitate energetică.  

• Achizițiile publice de produse și servicii în conformitate cu cerinţele/standardele 
de eficienţă energetică, cerinţele/standardele privind energia din surse 
regenerabile. Municipalitatea va implementa un set de măsuri care vor limita 
impactul de mediu al echipamentelor achiziţionate, şi va impune firmelor 
contractate standarde clare de reducere a impactului de mediu pe toată 
perioada derulării lucrărilor. 

• Lucrul cu cetățenii și părțile interesate (servicii de consultanţă, sprijin financiar şi 
granturi, sensibilizare şi networking la nivel local, formare profesională şi 
educare). Deoarece o parte importantă a consumului de energie revine 
sectorului privat şi locuinţelor, este necesară o acţiune susţinută din partea 
municipalităţii pentru creşterea conştientizării, informării şi implicării cetăţenilor 
în acţiuni de îmbunătățire a eficientei energetice. 

• Management deșeuri (colectare selectiva deșeuri, reciclare deșeuri). Pentru 
îndeplinirea cerinţelor legate de gestionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a 
sănătăţii populaţiei şi a mediului, legea stabileşte obligaţii specifice pentru 
producătorii şi transportatorii de deşeuri, operatorii din domeniul valorificării şi 
eliminării acestora, obligaţii ce revin persoanelor fizice, persoanelor autorizate 
să desfăşoare activităţi independente şi persoanelor juridice. După informarea 
iniţială  a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deșeurilor, şi după ce va 
fi trecut o perioadă de timp suficient de lungă pentru a se implementa activităţile 
cerute, pot fi aplicate măsuri  coercitive de tipul amenzilor sau după caz alte 
sancțiuni prevăzute de lege. 

3. Regulamentele locale pentru lucrări de intervenție în scopul creșterii 
performanței energetice a clădirilor și în scopul creșterii calității arhitectural-
ambientale a clădirilor 

În contextul actual al necesității dezvoltării durabile, sunt de interes public major și 
general acele activități care au ca obiectiv: 

→ creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prin măsuri de reabilitare 
structural-arhitecturală a acestora în scopul asigurării sănătății, vieții, integrității 
fizice și siguranței populației, precum și al conservării caracterului estetic-
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arhitectural al cadrului urban construit, al calității mediului natural și construit și 
pentru punerea în valoare a specificității patrimoniului local; 

→ măsurile pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, ținându-se cont 
de condițiile climatice exterioare și de amplasament, de cerințele de confort 
interior, de nivel optim din punct de vedere al costurilor, al cerințelor de 
performanță energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al 
localităților. 

Aplicarea  unor măsuri care să ducă la reabilitarea fondului construit existent 
presupune implicit ca deţinătorii persoane fizice, în calitate de proprietari ai clădirilor, 
respectiv autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice sau alte persoane juridice 
– în calitate de proprietari/administratori ai clădirilor, să îşi asume obligaţiile și să 
beneficieze de drepturile ce le revin ca titulari ai dreptului de proprietate/administrare a 
acestora, conform legislaţiei primare privind amenajarea teritoriului, urbanismului și 
calității în construcţii, a celei specifice domeniilor vizate, precum și a 
strategiilor/politicilor la nivel comunitar, național și local.  

Astfel, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Programul de Îmbunătățire a 
Eficienței Energetice pentru Municipiul Aiud în sectorul clădirilor, conform prevederilor 
legale privind performanța energetică a clădirilor și măsurile de creștere a calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor, în vederea stimulării realizării lucrărilor de 
reabilitare/modernizare termică şi estetică a clădirilor, s-u elaborat cele două 
regulamente locale. 

Cele două regulamente au fost supuse dezbaterii publice în perioada 12.12.2017 – 
15.01.2018. în urma acestui proces nu s-au înregistrat propuneri, sugestii și 
regulamentele au fost aprobate prin HCL nr. 4/25.01.2018. 

Regulamentele vor fi utilizate şi în scopul scutirii/reducerii la plata impozitului pentru 
proprietarii imobilelor care au executat/vor executa lucrări de intervenţie în scopurile și 
în condițiile reglementate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
și se referă la lucrările de intervenție asupra clădirilor executate în scopul: 

→ aplicării cerințelor minime de performanță energetică la clădirile existente, 
unitățile de clădire și elementele care alcătuiesc anvelopa clădirii; 

→ certificării energetice a clădirilor; 
→ reducerii consumurilor energetice, de orice natură, în condițiile asigurării și 

menținerii climatului termic interior, precum și ameliorării aspectului urbanistic al 
localității; 

→ scăderii costurilor de întreţinere pentru încălzire şi preparare apă caldă de 
consum cu cca. 40 - 60% din valorile actuale; 

→ îmbunătăţirii condiţiilor de igienă şi confort termic interior; 
→ protejării mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 
→ reabilitării structural–arhitecturale a anvelopei în vederea asigurării sănătăţii, 

vieţii, integrităţii fizice şi siguranţei populaţiei, conservării caracterului estetic-
arhitectural al cadrului urban construit, precum şi a calităţii mediului natural, în 
condiţiile respectării şi punerii în valoare a specificităţii patrimoniului local. 
 

Lucrările de intervenţie pentru creșterea performanței energetice a clădirilor, sunt: 
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- lucrări de reabilitare termică a anvelopei; 
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; 
- lucrări de reabilitare termică a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 
- instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei din 

surse regenerabile (panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de 
căldură și/sau centrale termice pe biomasă). 

Lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor 
pot consta, după caz, în: 

- lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereţilor exteriori; 
- lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, 

vopsitorii, placaje şi altele asemenea; 
- lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire; 
- lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare şi a elementelor exterioare 

funcţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe şi altele 
asemenea; 

- lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum 
brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri şi altele asemenea; 

- lucrări de demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate aparent pe 
faţade/acoperiş, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
intervenţie. 
 
Facilitățile specifice reglementate în scopul stimulării deținătorilor de clădiri 

pentru a executa lucrările de intervenție amintite sunt: 
- Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor 

de intervenție se eliberează, în regim de urgență, cu scutire de taxă; 
- Autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral 

şi a extrasului de carte funciară de informare; 
- Avizul tehnic prealabil prevăzut la art. 7 se emite cu titlu gratuit, în cel mult 15 

zile de la înregistrarea documentației tehnice decătre deținătorul notificat; 
- Scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi a cotei de 0,5% către Casa 
Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenţie; 

- Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe clădiri pe o perioadă de 5, respectiv 
7 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor 
celui în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Măsurile de 
scutire la plată, vor fi aplicate în concordanţă cu hotărârile adoptate de Consiliul 
Local Aiud în acest sens. 

IV.3.B. Implementarea HCL propuse și aprobate 

1. Ca urmare a aprobării prin HCL a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud, pentru a putea fi utilizat ca documentație suport pentru realizarea de 
măsuri/ proiecte de investiți, acesta a fost evaluat din punct de vedere al impactului 
asupra mediului. 
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Agenția pentru Protecția Mediului Alba a emis Decizia privind etapa de încadrare nr. 
9634/18.11.2017, conform căreia ”P.M.U.D. pentru UAT Municipiul Aiud nu necesită 
evaluare de mediu, nu necesită evaluare adecvată și se adoptă fără aviz de mediu.” 

2. Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT 
Municipiul Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care 
vizează îmbunătățirea mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 – 
2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea 
emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea 
depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte O.S. 3.2 vizând 
eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și adoptarea unei soluții care 
să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de călători actual.  

În acest sens s-a încheiat contractul de servicii nr. 23637/29.11.2017 cu S.C. Green 
Business S.R.L. București pentru scrierea documentației tehnice Tema de proiectare 
– ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”. După etapa de documentare, 
colectare a datelor, identificare în teren a situației actuale și preconizate, prestatorul a 
elaborat documentația care a fost predata și recepționată conform Procesului-verbal 
de recepție nr. 25437/22.12.2017. Valoarea estimată necesară realizării unei investiții 
pe baza unui proiect având ca obiectiv transportul public ecologic în Municipiul Aiud 
este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar putea fi obținută prin accesarea unei 
finanțări nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de 
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Principalele obiective ale investiției propuse sunt reorganizarea sistemului de transport 
public prin: 

→ achiziționarea a 12 autobuze ecologice; 
→ construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de 

autobuze; 
→ 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile 

electrice; 
→ modernizarea celor 118 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, crearea 

de adăposturi pentru călători;  
→ crearea de trasee pietonale în zona centrală; 
→ realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui 

punct de închiriere biciclete; 
→ implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport 

public (e-tiketing, monitorizare video și informare în timp util); 
→ consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în 

conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007. 

Documentația ”Tema de proiectare” stă la baza inițierii procedurii de achiziție publică 
de servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate 
cu elemente de DALI” și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Pentru 
îndeplinirea condițiilor specifice din Ghidul solicitantului POR, este necesară și 
elaborarea documentațiilor tehnice în vederea identificării și înscrierii în domeniul 
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public a unor terenuri necesare pentru implementarea proiectului (locație depou, străzi 
pe care circulă transport public de călători, locații stații de încărcare autobuze 
ecologice). 

IV.3.C. Acțiuni vizând siguranța populației 

Potrivit obligațiilor legale prevăzute de legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, Ordinul MAI nr. 129/25.08.2016 privind avizarea și autorizarea de securitate 
la incendiu și protecție civilă și HG nr. 571/10.08.2016 se supun avizării și autorizării 
privind securitatea la incendiu clădirile având destinația de învățământ cu aria 
desfășurată mai mare sau egală cu 50 mp. 

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, au alocate fonduri potrivit listelor de investiții 
aprobate și au fost inițiate demersurile necesare pentru obținerea avizări și/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu pentru unitățile de învățământ (licee, școli, 
grădinițe) de pe raza UAT Municipiul Aiud, prin contractarea de către acestea a 
serviciilor de întocmire, de către proiectanți autorizați în condițiile legii, a 
documentațiilor tehnice necesare, inclusiv a scenariilor de securitate la incendiu, 
concomitent cu aplicarea măsurilor necesare pentru conformarea cu cerința 
fundamentală ”securitatea la incendiu”, lucrările fiind în curs de derulare și în diferite 
stadii. 

  
 IV.4 MONITORIZARE SERVICII PUBLICE 

 
A)CAPITOLUL: Protejarea mediului și reducerea poluării: 
Acte normative propuse, aprobate  implementate sau în curs de 

implementare: 
1)HCL 252/9.10.2017- privind realizarea investiției „Platformă subterană de 

colectare selectivă a deșeurilor menajere” pe amplasamentul punctului de colectare 
situat în  municipiului Aiud Str. Sergent,  Bl.A3-A5. 
 Investiția de modernizarea a ,,Punctului de  colectare str. Sergent Hațegan bl.A3-
A5”, beneficiar Primăria Aiud prin Greendays  Aiud, va fi finanțată   de către operatorul de 
salubritate  și constă în amplasarea unei platforme subterane de colectare selectivă a 
deșeurilor. Platformele subterane de colectare a deșeurilor sunt o alternativă la platformele 
clasice, reprezentate de țarcuri în interiorul cărora se amplasează containere/pubele. 

 Platformele subterane sunt compuse din: 
-în subteran -cuva de beton impermeabilă și structură metalică 

elevatoare(prevăzută cu sistem hidraulic) în care se amplasează 4 containere de colectare 
a deșeurilor de 1,1 mc. 

-în suprateran -platforma metalică prevăzută cu 4 coșuri de inserție deșeuri din inox 
cu sistem de rabatare a capacului .Platforma supraterană poate fi finisată cu orice tip de 
materiale(beton, asfalt, gresie, piatră, pavaje de diferite tipuri și modele). 

Avantajele investiționale: 
a) Eliminarea vandalizării și furtului 
În cazul platformelor subterane, containerele (metalice sau de plastic)nu pot fi 

vandalizate, distruse sau furate, deoarece accesul este integral limitat operatorului de 
salubrizare și autorităților competente. 

b) Creșterea duratei de viață a investiției 
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Containerele sunt amplasate în cuva de beton încastrată în subsol, ocrotite de 
acțiunea solului, apei cât  și parțial de a variațiilor de temperatură. 

c) Eficientizarea semnificativă a spațiului 
Eficiența utilizării spațiilor , impactul vizual, pe lângă confortul urban și arhitectural 

sunt maxime în cazul platformelor subterane, scăzând suprafața  de teren ocupată, 
suprafața de circulație ocupată, volumul suprateran ocupat și înălțimea (obstrucționarea 
vizibilității).  

d) Optimizarea amplasării 
Punctele subterane respectă toate normele legale, acestea putând fi amplasate 

oriunde și implicit în mod optimizat. Spre exemplu, în zonele de case, sau la unități de 
învățământ, spitale, zone de promenadă,  parcuri, etc se pot amplasa în locul cel mai 
accesibil, în funcție de indicele de generare , eliminând orice alte condiționalități. 

 2) Prin proiectul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor Județul Alba, în 
curs de implementare,  s-au realizat următoarele: 

- S-a finalizat Obiectivul de investiții:,, Închiderea depozitului neconform de deșeuri 
Lot 2 Aiud în cadrul proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în  județul 
Alba ’’,  făcându-se recepția finală a investiției prin Procesul Verbal de Recepție Finală 
109/04.01.2018. 

-S-au repartizat cele 252 de unități de compostare individuală, pentru 20%din 
gospodăriile din mediul rural și 10% pentru gospodăriile din mediul periurban conform 
procedurii  de repartizare din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Alba; 
       - HCL56/22.02.2017-privind modificarea și actualizarea HCL  nr.150/28.07.2016 
și a HCL nr. 323/20.12.2016 de aprobare a documentației de licitație pentru 
delegarea prin concesiune a  unor activități componente ale serviciului de 
salubrizare în județul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor 
municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri. Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Salubris Alba” a reușit să demareze procedura de delegare pentru 
concesiunea serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor și în zona 1 a județului, care 
cuprinde municipiile Alba Iulia și Aiud, respectiv orașele Teiuș și Ocna Mureș. Este vorba 
despre cea mai mare zonă din care ar urma să fie colectate și transportate deșeurile, cu o 
populație de 154.279 de locuitori. Pe lângă cele patru localități urbane, în această zonă 
mai sunt incluse comunele: Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, Galda de Jos, Cricău, 
Întregalde, Ighiu, Sîntimbru, Rîmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, 
Ponor, Hopîrta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului și Unirea.Documentația a fost publicată 
pe SEAP în 14 septembrie 2017, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 17 
noiembrie 2017, ora 14.00. Valoarea totală estimată a contractului, fără TVA, este de 
87.829.319 lei (19 milioane de euro). Operatorul sau operatorii care vor obţine contractele 
vor colecta deşeurile din aceste localităţi şi le vor transporta la stația de transfer Aiud sau 
direct la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Galda de Jos. 

 
B) CAPITOLUL: Curățenia străzilor și a spațiilor publice: 
-HCL 265/24.10.2017-privind  aprobarea Programului de executare a serviciilor 

de salubrizare - măturat manual și mecanic pe raza  Municipiului Aiud. 
În scopul satisfacerii nevoilor populației, ale instituțiilor publice si ale operatorilor 

economici de pe teritoriul Municipiului Aiud, s-a  impus, adaptarea programului de 
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salubritate, la condițiile actuale, ținând cont de dezvoltarea  infrastructurii rutiere și 
pietonale, sau de necesitatea îmbunătățirii  vechiului program  de curățenie.  

Astfel, programul de salubritate s-a modificat, și  cuprinde, străzile modernizate din 
Municipiul Aiud, care nu au fost cuprinse în vechiul  program de măturat manual și maturat 
mecanizat: străzile din Cartierul Hepat (Str. Octavian Goga, Str. Fenichel Samuel, Str. 
Petre Țuțea, Str. Lucian Blaga, Str. Mircea Vulcănescu), Str. Crișan, Str. Mărășești, Str. 
Florilor, Str.1 Decembrie, Str. Gh. Doja și Str. Eroilor. 

La programul actual de curățenie săptămânală s-au făcut următoarele  modificări:  
- la măturatul manual au fost cuprinse  suprafețele corespunzătoare  parcărilor din 

cartierele de blocuri  din municipiul nostru; 
- la măturatul manual au fost cuprinse suprafețele corespunzătoare terenurilor de 

joacă amenajate în municipiul nostru; 
- s-a introdus în programul de curățenie săptămânală și Cartierul de locuințe 

colective - Zona Str. Transilvaniei _Iuliu Maniu_Băilor. 
 
C) CAPITOLUL: Continuarea investițiilor în canalizare(fonduri IID): 
 - Alimentare cu gaze naturale, Stația de Epurare Aiud, decont: decembrie 2016, 

valoarea investiției 67081,9lei, fără TVA; 
- Reparații rețea canalizare Str. Ec. Varga în anul 2017, decont: 27.09.2017, 

valoarea investiției 28343,72lei, fără TVA; 
- Asociația de dezvoltare intercomunitară APA ALBA a aprobat, din fondul IID, 

pentru Municipiul Aiud în anul 2018,  bugetarea  investiției: ,,Executat șarpantă cu 
învelitoare peste depozitul de nămol de la Stația de Epurare Aiud”, valoarea alocată fiind 
de 50,000 lei. 

 
D) CAPITOLUL: Modernizarea și extinderea conductelor de apă(fonduri IID): 
- Înlocuire rețele de apă din azbociment și OL și a branșamentelor aferente pe Str. 

Ax. Sever, Cartier Microraion III, Mun. Aiud, decont:30.11.2016, valoarea investiției 
171824,76 lei, fără TVA;  

- Înlocuire branșamente Bl. 57 , Microraion III, decont:31 august 2016, valoarea 
investiției 42101,57 lei; 

- Înlocuire rețea de distribuție OL, Bl2,Bl3 și Bl7, Microraion III, valoarea investiției 
28018,36lei, fără TVA; 

- Automatizare electrovană  rezervoare 2x1000mc, decont: decembrie 2016, 
valoarea investiției 10804lei, fără TVA; 

- Înlocuire rețele de distribuție a apei din azbociment și a branșamentelor aferente 
pe Străzile: Emil Racoviță, Mioriței, 8 Martie, Liliacului, Crinului, Cireșilor, Mesteacănului, 
Salcâmilor și Viitorului, situate în Cartierul Gh.Doja, valoarea lucrărilor fiind de 158983,17 
lei, fără TVA. 

- Asociația de dezvoltare intercomunitară APA ALBA a aprobat, bugetarea   
următoarele investiții din fondul IID, pentru Municipiul Aiud în anul 2018: 

*Înlocuirea conductelor de aducțiune din azbociment de la sursele Măgina și 
Livezile, valoarea alocată fiind de 200,000 lei; 

*Alimentarea cu apă potabilă loc. Gârbovița  și Gârbova de Sus, valoarea alocată 
fiind de 400,000 lei. 
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ANEXA 1 

LUCRĂRI

1 44.22 RON 8.401,80
44,22

Cantitate: 190.00 (MP) 190

2 23.6 RON 1.675,60
23,6

Cantitate: 71.00 (MP) 71

3 840 RON 5.040,00
840

Cantitate: 6.00 (buc) 6

4
36,015.09 RON

36.015,09
36015,09

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

5 8,375.1 RON 8.375,10
8375,1

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

6 7,974.29 RON 7.974,29
7974,29

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

7 9,609.86 RON 9.609,86
9609,86

Cantitate: 1.00 (buc) 1

8
38,192.52 RON

38.192,52
38192,52

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

9
78,092.98 RON

78.092,98
78092,98

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

10 800 RON 4.800,00
800

Cantitate: 6.00 (bucata) 6

11
87,476.13 RON

87.476,13
87476,13

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

12 200 RON 200,00
200

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

13 74 RON 1.258,00
74

Cantitate: 17.00 (ML) 17

14
13,208.35 RON

13.208,35
13208,35

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

300.319,72TOTAL VALOARE  LUCRĂRI

[DA11960979] Lucrari de reparatii 

trotuar in Piata dr Constantin 

Hagea din municipiul Aiud

SC BRAD STONE 

CONSTRUCT SRL

15.05.2017 

15:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Lucrari de reparatii trotuar in 

Piata dr Constantin Hagea din municipiul Aiud 
CPV: 45233253-7 - Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2)

[DA14976285] MODIFICARE 

INSTALATIE GAZ DIN TEAVA PE 

DN 40 SN 10

BOTOND INSTAL 

EXPERT

14.12.2017 

13:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MODIFICARE INSTALATIE 

GAZ DIN TEAVA PE DN 40 SN 10 

CPV: 44161110-0 - Retele de distributie a gazului (Rev.2)

[DA14544575] DEMONTAT SI 

MONTAT USA PVC

MEDIA PAPER SRL 23.11.2017 

10:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: DEMONTAT SI MONTAT USA 

PVC 

CPV: 45421000-4 - Lucrari de tamplarie (Rev.2)

[DA14377660] Proiectare si 

executie amplasare locuinte 

mobile str. Hotar

VASINCA S.R.L. 13.11.2017 

14:27 

Denumire produs / serviciu / lucrare: AMPLASARE LOCUINTE 

MOBILE 
CPV: 34221000-2 - Containere mobile cu utilizare speciala 

(Rev.2)

[DA14185959] Instalatie electrica 

interioara toneta flori in Piata 

Agroalimentara Dr. Constantin 

ELECTRA EXIM S.R.L 01.11.2017 

11:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Instalatie electrica interioara 

toneta f lori 

CPV: 45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

[DA14091088] LUCRARI DE 

CONSTRUIRE SCARA 

EXTERIOARA SI AMENAJARI 

INTERIOARE LA CRESA AIUD

VASINCA S.R.L. 25.10.2017 

17:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: LUCRARI DE CONSTRUIRE 

SCARA EXTERIOARA SI AMENAJARI INTERIOARE 
CPV: 44233000-2 - Scari interioare (Rev.2)

[DA13872830] FINISAJE 

DISPENSAR MEDICAL

VASINCA S.R.L. 12.10.2017 

12:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FINISAJE DISPENSAR 

MEDICAL 

CPV: 45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru 

servicii medicale specializate (Rev.2)

[DA13831688] Izolatie cu 

membrana bituminoasa la Centrul 

Social Multifunctional Aiud

PRESTARI 

CONSTRUCT S.R.L.

11.10.2017 

08:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Izolatie cu membrana 

bituminoasa la Centrul Social Multifunctional Aiud 
CPV: 45260000-7 - Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale 

de constructii (Rev.2)

[DA13788869] Reparatii curente la 

Biblioteca”Liviu Rebreanu” Aiud

VASINCA S.R.L. 06.10.2017 

11:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FINISAJE INTERIOARE 

BIROURI PUBLICE 

CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare 

(Rev.2)

[DA13788465] Amenajare acces 

persoane cu dizabilitati catre 

Serviciul de Taxe si Impozite

VASINCA S.R.L. 06.10.2017 

11:35 

Denumire produs / serviciu / lucrare: RAMPA ACCES INSTITUTII 

PUBLICE 

CPV: 34953000-2 - Rampe de acces (Rev.2)

[DA13761111] REPARATII 

BIROURI PUBLICE

VASINCA S.R.L. 04.10.2017 

16:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: REPARATII BIROURI 

PUBLICE 

CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare 

(Rev.2)

[DA12860385] Confectionat 

containere metalice demontabile

SC BAULUK IMPEX 

SRL

25.07.2017 

08:31 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Confectionat containere 

metalice demontabile 

CPV: 45223210-1 - Lucrari de structuri metalice (Rev.2)

[DA12674988] MONTARE 

PARCHET LA BIBLIOTECA 

MUNICIPALA LIVIU REBREANU

VASINCA S.R.L. 07.07.2017 

08:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MONTARE PARCHET CPV: 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale 

si lucrari publice (Rev.2)

[DA12044709] REPARATII 

CONSTRUCTII SI ZUGRAVELI

VASINCA S.R.L. 19.05.2017 

13:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: REPARATII CONSTRUCTII SI 

ZUGRAVELI 
CPV: 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale 

si lucrari publice (Rev.2)

 



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 

 

  

  

Pagina 100 / 251 
 

SERVICII

1 691.26 RON 691,26
691,26

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

2 220 RON 220,00
220

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

3 10,000 RON 10.000,00
10.000,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

4 691.26 RON 691,26
691,26

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

5 3,500 RON 31.500,00
3.500,00

Cantitate: 9.00 (bucata/lunar) 9

6 1,384.77 RON 1.384,77
1.384,77

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

7 350 RON 3.150,00
350,00

Cantitate: 9.00 (lunar) 9

8 1,500 RON 13.500,00
1.500,00

Cantitate: 9.00 (BUC.) 9

9 500 RON 4.500,00
500,00

Cantitate: 9.00 (bucata) 9

10 1,500 RON 13.500,00
1.500,00

Cantitate: 9.00 (lunar) 9

11 1,000 RON 9.000,00
1000,00

Cantitate: 9.00 (buc) 9

12 600 RON 5.400,00
600

Cantitate: 9.00 (bucata) 9

13 462.18 RON 462,18
462,18

Cantitate: 1.00 (CURSA) 1

14 100 RON 462,18
100

Cantitate: 8.00 (LUNA) 8

[DA11778727] Conectare a 

sistemului de alarma la un 

dispecerat de monitorizare si 

SC THUG SECURITY 

SRL

04.05.2017 

10:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SERVICII DE MONITORIZARE 

SI INTERVENTIE 
CPV: 79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)

[DA11416548] TRANSPORT 

PERSOANE CU MICROBUZ - 

18PERSOANE , IN DATA DE 

09.04.2017, PE RUTA AIUD- 

JIDVEI

GICU TRANS S.R.L. 05.04.2017 

09:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TRANSPORT PERSOANE CU 

MICROBUZE 16-20 LOCURI 

CPV: 60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu 

sofer (Rev.2)

[DA11400502] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

Aiud

SC ATLAS SRL 03.04.2017 

14:08 

CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

[DA11415995] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

SC Cetatea Alba 

Carolina SRL

03.04.2017 

15:34 

CPV: 64228100-1 - Transmisie de programe de televiziune 

(Rev.2)

[DA11401736] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

MEDIA EVENIMENT 

S.R.L.

03.04.2017 

10:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de promovare CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)

[DA11374465] Servicii de 

informare publica privind activitatea 

Primariei si Consiliului Local al 

S.C. START MEDIA 

CENTER S.R.L.

31.03.2017 

12:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: servicii CPV: 92400000-5 - Servicii de agentii de presa (Rev.2)

[DA11374797] Servicii de 

informare publica privind activitatea 

Primariei si Consiliului Local al 

Mun.Aiud

UNIREA PRES SRL 31.03.2017 

09:00 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PUBLICITATE, INTERVIU 

PUBLICITAR COTIDIAN LOCAL CPV: 79340000-9 - Servicii de publicitate si de comercializare 

(Rev.2)

[DA11374096] Servicii de 

informare publica privind activitatea 

Primariei si Consiliului Local al 

Mun.Aiud

EMMA ART SRL 31.03.2017 

08:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de Publicitate si 

Informare publica pe site-ul w w w .albastiri.ro CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA11371668] Prestari servicii 

publicare anunt in ziarul Monitorul 

Oficial, Jurnalul National, 

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

30.03.2017 

14:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt in ziarul Monitorul Oficial, Jurnalul National, Evenimentul 
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA11358638] SERVICII DE 

CONSULTANTA SI 

REPREZENTARE JURIDICA

Cabinet Individual de 

Avocat Sima I Cosmin-

Florin

30.03.2017 

11:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CONSULTANTA SI 

REPREZENTARE JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA 

CPV: 79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare 

juridica (Rev.2)

[DA11167085] Prestari servicii 

publicare anunt Monitorul Oficial 

(Partea a VI-a + Jurnalul - Delegare 

transport

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

15.03.2017 

16:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt Monitorul Oficial, Partea a VI-a + Jurnalul National 

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA10996248] Servicii muzicale 

pentru evenimentul ”Sarbatoarea 

Primaverii”-TRUPA DISTINTO

P.F.A BERGHIAN 

GHEORGHE "GINO 

MUSIC"

02.03.2017 

08:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TRUPA DISTINTO CPV: 92312240-5 - Servicii prestate de artisti (Rev.2)

[DA10629451] Serviciul privind 

obinerea avizului medical si 

respectiv psihologic anual, pentru 

soferul institutie

ELISA MED S.R.L. 26.01.2017 

15:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii medicina muncii CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)

[DA10590796] Publicare anunt 

Licitatie publica deschisa pt 

concesiunea serv.public local 

transport persoane

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

19.01.2017 

15:12 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
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15 831.5 RON 6.652,00
831,5

Cantitate: 8.00 (luna) 8

16 20,000 RON 20.000,00
20.000,00

Cantitate: 1.00 (contract) 1

17 15,000 RON 15.000,00
15.000,00

Cantitate: 1.00 (contract) 1

18 75 RON 600,00
75

Cantitate: 8.00 (luna calendaristica) 8

19 3,580 RON 28.640,00
3.580,00

Denumire produs / serviciu / 

lucrare: Service aplicatii informatice 8

Cantitate: 8.00 (luna calendaristica)

20 1,900 RON 15.200,00
1.900,00

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

21 179 RON 1.432,00
179

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

22 150 RON 1.200,00
150

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

23 40 RON 320,00
40

Cantitate: 8.00 (Abonament lunar) 8

24 135 RON 1.080,00
135

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

25 300 RON 2.400,00
300

Cantitate: 8.00 (lunar) 8

26 1,360 RON 10.880,00
1360

Cantitate: 8.00 (luna) 8

27 100 RON 800,00
100

Cantitate: 8.00 (luna) 8

28 150 RON 1.200,00
150

Cantitate: 8.00 (set/luna) 8

29 50 RON 200,00
50

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

[DA11538820] SERVICII 

VERIFICARE PRIZE DE PAMANT

ELECTRA EXIM S.R.L 12.04.2017 

09:51 
Denumire produs / serviciu / lucrare: SERVICII VERIFICARE PRIZE 

DE PAMANT CPV: 50711000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a 

instalatiilor electrice de constructii (Rev.2)

[DA11721392] Servicii de 

responsabil cu supravegherea si 

verificarea tehnica a instalatiilor -

Rsvti , pentru inst

ZAMFIROAEA ALIN-

PERSOANA FIZCA 

AUTORIZATA

28.04.2017 

08:56 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii tehnice de 

control si verif icare - Rsvti 
CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)

[DA11721017] Servicii RSVTI - 

Responsabil tehnic cu 

supravegherea si verificarea 

ZAMFIROAEA ALIN-

PERSOANA FIZCA 

AUTORIZATA

28.04.2017 

08:56 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii tehnice de 

control si verif icare - Rsvti 
CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)

[DA11735101] Securitate si 

sanatate in munca

PFA MURESAN 

MATEI

28.04.2017 

12:26 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Securitate si sanatate in 

munca CPV: 79417000-0 - Servicii de consultanta in domeniul 

securitatii (Rev.2)

[DA11736569] Servicii de 

intretinere centrala termica

S.C. Micro Service 

S.R.L.

28.04.2017 

12:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de intretinere 

centrala termica 
CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

[DA11737996] Service pentru 

aplicatia Modul pentru conexiune la 

aplicatia de plata prin internet

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

28.04.2017 

13:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Service pentru aplicatia 

Modul pentru conexiune la aplciatia de plata prin internet 
CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru softw are 

(Rev.2)

[DA11738746] Servicii de 

colectare, transport si eliminare 

deseuri medicale limitrof Alba

STERICYCLE 

ROMANIA S.R.L.

28.04.2017 

14:27 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de colectare, 

transport si eliminare deseuri medicale limitrof Alba 

CPV: 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de 

eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)

[DA11738907] Intretinere si revizie 

tehnica la platforma pt.persoane 

cu dizabilitati Baia Publica

S.C. OLIMP INTER 

S.R.L.

28.04.2017 

14:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Asistenta tehnica platforma 

persoane cu dizabilitati/luna 

CPV: 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor 

(Rev.2)

[DA11739284] Asistenta tehnica 

platforma persoane cu 

dizabilitati/luna

S.C. OLIMP INTER 

S.R.L.

28.04.2017 

14:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Asistenta tehnica platforma 

persoane cu dizabilitati/luna 

CPV: 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor 

(Rev.2)

[DA11738229] Service aplicatii 

informatice - PORTAL WEB, CALL 

CENTER, INFOCHIOSC

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

02.05.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Service aplicatii informatice - 

PORTAL WEB, CALL CENTER, INFOCHIOSC 

CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru softw are 

(Rev.2)

[DA11738365] Service aplicatii 

informatice software SII SICO - 

SIMTAX

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

02.05.2017 

14:03 

CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru softw are 

(Rev.2)

[DA11758674] Servicii de 

întretinere a sistemului software 

TLib destinat bibliotecilor publice 

IME ROMANIA SRL 02.05.2017 

14:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de întretinere a 

sistemului softw are TLib destinat bibliotecilor publice mun. CPV: 50324100-3 - Servicii de intretinere a sistemelor (Rev.2)

[DA11777639] Servicii de evaluare 

imobile aflate in patrimoniul 

Municipiului Aiud

MARCU A. MARIA - 

Expert Evaluator

03.05.2017 

13:08 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de evaluare CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii 

(Rev.2)

[DA11783039] Serviciul de 

identificare/parcelare-lucrari 

cadastrale pentru imobilele 

Municipiului Aiud

Crisan A. Voichita 

Persoana Fizica

03.05.2017 

14:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Realizare lucrari de CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)

[DA11785973] Servicii medicale 

profilactice necesare pentru 

supravegherea sanatatii 

lucratorilor

ELISA MED S.R.L. 03.05.2017 

16:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii medicina muncii CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
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30 2,385 RON 2.385,00
2.385

Cantitate: 1.00 (CURSA) 1

31 196 RON 392,00
196

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

32 24 RON 720,00
24

Cantitate: 30.00 (bucata) 30

33 130.25 RON 130,25
130,25

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

34 406.69 RON 406,69
406,69

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

35 36.7 RON 3.670,00
36,7

Cantitate: 100.00 (bucata) 100

36 147.06 RON 147,06
147,06

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

37 1,000 RON 7.500,00
1.000,00

Cantitate: 7.50 (bucata) 7,5

38 2,500 RON 20.000,00
2.500,00

Cantitate: 8.00 (Luna) 8

39 36.7 RON 2.128,60
36,7

Cantitate: 58.00 (bucata) 58

40 0.01 RON 0,01
0,01

Cantitate: 1.00 (Valoare contract) 1

41 750 RON
6.000,00

750

Cantitate: 8.00 (luna) 8

42 1,438.95 RON 1.438,95
1.438,95

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

43 500 RON 4.000,00
500

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

[DA11699975] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

SC INDEPENDENT 

SRL

27.04.2017 

09:59 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Publicare de anunturi si 

comunicate de presa CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA11699138] Servicii de 

acceptare plati electronice prin 

www.ghiseul.ro

CEC Bank SA 27.04.2017 

11:34 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de acceptare plati 

electronice prin w w w .ghiseul.ro- cerere de oferta nr: CPV: 66110000-4 - Servicii bancare (Rev.2)

[DA11713123] SERVICII IN 

DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA 

INCENDIILOR

MUNTEAN VASILE 

"PSI"

27.04.2017 

12:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de consultanta in 

domeniu PSI 

CPV: 71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra 

riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)

[DA11676216] Tichete sociale 

pentru gradinita -Municipiul Aiud

CHEQUE 

DEJEUNER 

ROMANIA S.R.L.

26.04.2017 

09:35 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Tichete sociale pentru 

gradinita 

CPV: 79810000-5 - Servicii tipografice (Rev.2)

[DA11873069] Servicii de 

restaurant si servire a mancarii

SC GEORGIA 

CATERING SRL

09.05.2017 

14:52 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de restaurant si 

servire a mancarii CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a 

mancarii (Rev.2)

[DA11874204] Servicii de inchiriere 

echipamente multifunctionale - 

copiere/tiparire/scanare

CIP COPY SRL 09.05.2017 

15:18 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Închiriere servicii de 

fotocopiere CPV: 79521000-2 - Servicii de fotocopiere (Rev.2)

[DA11935462] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

SC INDUSTRIAL 

PROINVEST SRL

12.05.2017 

13:22 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Stiri, anunturi, informatii cu 

privire la activitatea Primariei Aiud CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA11593955] Prestari servicii 

publicare anunt ziarul National, 

mica publicitate

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

19.04.2017 

10:19 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt ziarul National 
CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

[DA11592708] Servicii de 

restaurant si servire a mancarii

SC GEORGIA 

CATERING SRL

19.04.2017 

11:31 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de restaurant si 

servire a mancarii 
CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a 

mancarii (Rev.2)

[DA11600119] Prestari servicii 

publicare anunt online 

www.national.ro

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

19.04.2017 

13:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt online w w w .national.ro 

CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

[DA11617191] Publicare anunt in 

versiunea tiparita a ziarului 

National

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

20.04.2017 

15:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt in ziarul National 

CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

[DA11549383] Servicii de spalare a 

automobilelor interior, exterior.

EUROPOLICE S.R.L. 12.04.2017 

16:21 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de spalare a 

automobilelor 

CPV: 50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si 

servicii similare (Rev.2)

[DA11580439] SCANARE PLANSE 

PANA LA A0 SI PLOTARE PLANSE 

A3

XEROM SERVICE 

S.R.L.

14.04.2017 

09:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SCANARE PLANSE PANA 

LA A0 SI PLOTARE PLANSE A3 

CPV: 79999100-4 - Servicii de scanare (Rev.2)

[DA11538418] Serviciul de 

transport persoane Aiud-

Gyomaendrod si retur, in perioada 

29.04.2017-01.05.2017

GICU TRANS S.R.L. 11.04.2017 

15:14 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TRANSPORT PERSOANE CU 

MICROBUZE 16-20 LOCURI 

CPV: 60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu 

sofer (Rev.2)
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44 280 RON 840,00
280

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

45 420 RON 2.940,00
420

Cantitate: 7.00 (buc) 7

46 42.02 RON 210,10
42,02

Cantitate: 5.00 (bucata) 5

47 100 RON 700,00
100

Cantitate: 7.00 (luna) 7

48 2,000 RON 2.000,00
2.000,00

Cantitate: 1.00 (buc.) 1

49 1.85 RON 370,00
1,85

Cantitate: 200.00 (buc) 200

50 1,982.16 RON 1.982,16
1.982,16

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

51 235.29 RON 235,29
235,29

Cantitate: 1.00 (buc) 1

52 30,000 RON 30.000,00
30.000

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

53 25,210 RON 25.210,00
25.210,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

54 4 RON 200,00
4

Cantitate: 50.00 (metru patrat) 50

55 45,000 RON 45.000,00
45.000

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

56 4 RON 512,00
4

Cantitate: 128.00 (metru patrat) 128

57 37,800 RON 37.800,00
37.800,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA12971324] Elaborare DALI-

Centru de zi pt pers varstnice 

proiect ”Respect pentru bunicii 

comunitatii aiudene”,

GOODWILL ENERGY 

SRL

03.08.2017 

12:12 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de proiectare CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru 

constructia de lucrari publice (Rev.2)

[DA12903657] Servicii de 

spalatorie

EUROPOLICE S.R.L. 27.07.2017 

12:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de spalatorie CPV: 98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie 

uscata (Rev.2)

[DA12863407] Servicii de 

consultanta elaborare Cerere de 

finantare pentru proiect POR 8.3

Goodwill Consulting 

GWC SRL

25.07.2017 

12:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de consultanta 

elaborare Cerere de f inantare pentru proiect POR 8.3 
CPV: 72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea 

proiectelor (Rev.2)

[DA12754369] Servicii de spalare a 

covoarelor

EUROPOLICE S.R.L. 13.07.2017 

14:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de spalatorie CPV: 98310000-9 - Servicii de spalatorie si de curatatorie 

uscata (Rev.2)

[DA12522238] Actualizare 

documentatie tehnica - Reabilitare 

Piata Agroalimentara Dr. 

IF BRATA VALENTIN 

"SIMION"

26.06.2017 

11:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Proiectare constructii CPV: 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)

[DA12430388] Concert Bere Gratis STEFAN SHOW SRL 19.06.2017 

14:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Concert Bere Gratis CPV: 92312240-5 - Servicii prestate de artisti (Rev.2)

[DA12476143] REPARATIE 

SISTEM DE ALARMARE

TIPO-REX S.R.L. 22.06.2017 

09:37 
Denumire produs / serviciu / lucrare: REPARATIE SISTEM DE 

ALARMARE CPV: 50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului 

informatic (Rev.2)

[DA12288418] Servicii de etalonare 

si verificare

Biroul Român de 

Metrologie Legala

09.06.2017 

09:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de etalonare si 

verif icare 
CPV: 50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)

[DA12305534] Servicii de tiparire 

afise A3

TIPO-REX S.R.L. 09.06.2017 

13:34 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de tiparire afise A3 CPV: 79811000-2 - Servicii de tipografie digitala (Rev.2)

[DA12265935] Reparatie sirena cu 

motor electric si inlocuire 

componente uzate

AXATEL SERVICE 

S.R.L.

07.06.2017 

12:12 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Reparatie sirena cu motor 

electric cu inlocuire componente uzate 
CPV: 50600000-1 - Servicii de reparare si de intretinere a 

materialelor de securitate si aparare (Rev.2)

[DA12267164] Servicii sanitar 

veterinare

CMV DR. KEREKES 

FRANCIS IOSIF

07.06.2017 

12:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii sanitar veterinare CPV: 85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)

[DA12078038] VERIFICARE PRIZA 

PAMANT

SC ELECTROPLAST 

SRL

23.05.2017 

09:51 
Denumire produs / serviciu / lucrare: VERIFICARE PRIZA 

PAMANT CPV: 50116100-2 - Servicii de reparare a sistemelor electrice 

(Rev.2)

[DA12036282] Servicii de 

mentenanta, asistenta tehnica si 

suport pentru INDSOFT SICO - 

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

19.05.2017 

11:20 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de mentenanta, 

asistenta tehnica si suport pentru INDSOFT SICO - Asistenta CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica 

(Rev.2)

[DA12036667] Mentenanta, 

asistenta tehnica si suport 

INDSOFT SICO - Asistenta sociala - 

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

19.05.2017 

11:20 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Mentenanta, asistenta 

tehnica si suport INDSOFT SICO - Asistenta sociala - Ajutoare de CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru softw are 

(Rev.2)
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58 1,545.82 RON 1.545,82
1.545,82

Cantitate: 1.00 (Buc) 1

59 631 RON 631,00
631

Cantitate: 1.00 (Buc) 1

60 2,072.82 RON 2.072,82
2.072,82

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

61 60 RON 30.540,00
60

Cantitate: 509.00 (imobil) 509

62
19,058.82 RON

19.058,82
19.058,82

Cantitate: 1.00 (buc) 1

63 2,293.3 RON 2.293,30
2.293,30

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

64 2,293.2 RON 2.293,20
2.293,20

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

65 393.28 RON 393,28
393,28

Cantitate: 1.00 (buc) 1

66 18,900 RON 18.900,00
18.900,00

Cantitate: 1.00 (buc) 1

67 1,760.5 RON 1.760,50
1.760,50

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

68 600 RON 600,00
600

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

69 16.51 RON 3.665,22
16,51

Cantitate: 222.00 (bucata) 222

70 165 RON 330,00
165

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

71 7.81 RON 7.419,50
7,81

Cantitate: 950.00 (KM) 950

[DA13814531] Transport 

international de persoane cu 

autocar 50 + locuri

GICU TRANS S.R.L. 09.10.2017 

15:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: transport international de 

persoane cu autocar 54 locuri 

CPV: 60140000-1 - Transport de pasageri ocazional (Rev.2)

[DA13832232] Semnatura 

electronica

CERTSIGN S.A. 10.10.2017 

11:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Semnatura electronica 
CPV: 79132100-9 - Servicii de certif icare a semnaturii 

electronice (Rev.2)

[DA13713985] Servicii de 

restaurant si servire a mancarii -

masa festiva -”Ziua Sanatatii”

SC GEORGIA 

CATERING SRL

03.10.2017 

16:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de restaurant si 

servire a mancarii -masa festiva 

CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a 

mancarii (Rev.2)

[DA13647771] Raport evaluare 

teren

DANILA IOAN DORIN-

EVALUATOR

28.09.2017 

09:28 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Raport evaluare teren CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii 

(Rev.2)

[DA13490404] Servicii de copiere 

documentatii tehnice

CIP COPY SRL 19.09.2017 

09:26 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de copiere 

Documentatie tehnica 

CPV: 79521000-2 - Servicii de fotocopiere (Rev.2)

[DA13405959] Servicii de 

consultanta elaborare Cerere de 

finantare si a Anexelor aferente in 

cadrul CP1

Asociatia Romana 

pentru Transparenta

12.09.2017 

16:05 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de consultanta si 

expertiza in vederea obtinerii de f inantari nerambursabile in cadrul 
CPV: 79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si 

servicii conexe (Rev.2)

[DA13314026] Insriptionare Dacia 

Duster Politia Locala

SC TOP SRL 06.09.2017 

12:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Insriptionare Duster Politia 

Locala 
CPV: 79341100-7 - Servicii de consultanta in publicitate 

(Rev.2)

[DA13238542] Servicii de 

conversie date

IME ROMANIA SRL 30.08.2017 

17:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de conversie date CPV: 72311100-9 - Servicii de conversie de date (Rev.2)

[DA13238494] Servicii de instruire 

in utilizarea TinREAD

IME ROMANIA SRL 30.08.2017 

17:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de instruire in 

utilizarea TinREAD 

CPV: 80533200-1 - Cursuri de informatica (Rev.2)

[DA13145838] Servicii de 

proiectare de filme 

cinematografice

VERTICAL GRAPHIC 

S.R.L.

23.08.2017 

09:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de proiectare de 

f ilme cinematografice 

CPV: 92130000-1 - Servicii de proiectare de f ilme 

cinematografice (Rev.2)

[DA13157728] SERVICII DE 

CADASTRU SISTEMATIC

Crisan A. Voichita 

Persoana Fizica

23.08.2017 

15:20 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Realizare lucrari de 

cadastru CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)

[DA12989361] Reinnoire servicii 

suport Palo Alto PA 200

SILVA SISTEMS 

S.R.L.

04.08.2017 

11:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet reinnoire suport Palo 

Alto PA 200 

CPV: 72540000-2 - Servicii de actualizare informatica (Rev.2)

DA13087040] Oferta RCA SC INTER BROKER 

DE ASIGURARE SRL

16.08.2017 

17:26 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Oferta RCA 
CPV: 66516000-0 - Servicii de asigurare de raspundere civila 

(Rev.2)

[DA13087312] Asigurare Casco SC INTER BROKER 

DE ASIGURARE SRL

16.08.2017 

17:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Oferta casco 
CPV: 66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor 

(Rev.2)
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72 30 RON 180,00
30

Cantitate: 6.00 (bucata) 6

73 58.82 RON 58,82
58,82

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

74 500 RON 1.000,00
500

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

75 27.52 RON 220,16
27,52

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

76 16.51 RON 3.665,22
16,51

Cantitate: 222.00 (bucata) 222

77 100.92 RON 403,68
100,92

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

78 18.35 RON 146,80
18,35

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

79 234.52 RON 4.690,40
234,52

Cantitate: 20.00 (pachet/luna) 20

80 117.65 RON 117,65
117,65

Cantitate: 1.00 (buc) 1

81 4.62 RON 3.280,20
4,62

Cantitate: 710.00 (KM) 710

82 1,179.8 RON 58.990,00
1.179,80

Cantitate: 50.00 (zi) 50

83
71,428.57 RON

71.428,57
71.428,57

Cantitate: 1.00 (BUCATI) 1

84 2,000 RON 4.000,00
2.000

Cantitate: 2.00 (participant) 2

85 2,500 RON 2.500,00
2.500

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA14628597] Servicii de elab. a 

sit. aferente lucr.rest de exec.la 

ob.Locuinte sociale str.Hotar, 

SODOLESCU V 

ELENA - DIRIGINTE 

DE SANTIER

27.11.2017 

14:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de elab. a sit. 

aferente lucr.rest de exec.la Ob..LOCUINTE SOCIALE str.HOTAR , 

CPV: 71246000-4 - Stabilire si enumerare a cantitatilor 

necesare in constructii (Rev.2)

[DA14463028] Seminar "Evitarea 

conflictului de interese, 

incompatibilitatii si implementarea 

Media Diplomatic 

Systems S.R.L.

17.11.2017 

10:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Seminar "Evitarea conflictului 

de interese, incompatibilitatii si implementarea SNA 2016-2020" 

CPV: 79633000-0 - Servicii de perfectionare a personalului 

(Rev.2)

[DA14404630] Inchiriere patinoar 

mobil pentru agrement

SC INTERNATIONAL 

COOLING SYSTEMS 

SRL

14.11.2017 

15:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: INCHIRIERE PATINOAR 

MOBIL PENTRU AGREMENT 

CPV: 92000000-1 - Servicii de recreere, culturale si sportive 

(Rev.2)

[DA14405789] Inchiriere grup 

electrogen mobil diesel (generator 

electric) 150 kVA

SC HOLLYWOOD 

EXPRESS SRL

14.11.2017 

15:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Inchiriere grup electrogen 

mobil diesel (generator electric) 150 kVA 

CPV: 31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor cu aprindere 

prin compresie (Rev.2)

[DA14376389] Trabsport 

international de persoane cu 

microbuz VIP - pe ruta AIUD - 

GICU TRANS S.R.L. 13.11.2017 

14:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TRANSPORT 

INTERNATIONAL DE PERSOANE CU MICROBUZE 16-20 LOCURI 

CPV: 60172000-4 - Inchiriere de autobuze si de autocare cu 

sofer (Rev.2)

[DA14340961] Servicii de inspectie 

tehnica periodica (I.T.P.)

AUTOTALLER SRL 10.11.2017 

10:49 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Inspectie tehnica periodica 

pentru Autoutilitara cu masa totala maxima pana la 3.5 tone 
CPV: 71631200-2 - Servicii de inspectie tehnica a automobilelor 

(Rev.2)

[DA14218876] AT1102 Servicii 

telefonie upgrade

VODAFONE 

ROMANIA S.A.

03.11.2017 

10:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: AT1102 Servicii telefonie 

upgrade 

CPV: 64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de 

date (Rev.2)

[DA14143996] Servicii de servire a 

mesei - mic dejun

LEXUS PROD SRL 30.10.2017 

13:12 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Masa servita - mic dejun CPV: 55310000-6 - Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)

[DA14143822] Cazare camera 

dubla

LEXUS PROD SRL 30.10.2017 

13:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cazare camera dubla CPV: 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel (Rev.2)

[DA14154758] Servicii de 

restaurant si servire a mancarii

SC GEORGIA 

CATERING SRL

30.10.2017 

15:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de restaurant si 

servire a mancarii 

CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a 

mancarii (Rev.2)

[DA14153996] Servicii de servire a 

mesei - cina

LEXUS PROD SRL 31.10.2017 

08:19 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Masa servita - cina CPV: 55310000-6 - Servicii de restaurant cu ospatari (Rev.2)

[DA14058709] Verificare iscir 

centrale termice institutie.

SC CALIN & DAN 

SRL

24.10.2017 

13:44 
Denumire produs / serviciu / lucrare: verif icare iscir centrale 

termice CPV: 45259300-0 - Reparare si intretinere a centralelor termice 

(Rev.2)

[DA13871956] Prestari servicii 

publicare anunt in Jurnalul 

National

Metropolitan 

Maxpress Adv SRL

12.10.2017 

09:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii publicare 

anunt in Jurnalul National 
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA13794592] Servicii de reparare 

a monitoarelor

SC DOCTOR COPY 

SRL

10.10.2017 

14:11 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de reparare a 

monitorelor 
CPV: 50323000-5 - Servicii de reparare si de intretinere a 

perifericelor informatice (Rev.2)
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86 50,000 RON 50.000,00
50.000

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

87 60 RON 60,00
60

Cantitate: 1.00 (pagina) 1

88 1.5 RON 1.180,14
1,5

Cantitate: 1.00 (sute lei) 1

89 1.5 RON 1.306,40
1,5

0,00
Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

2,217.4 RON 2.217,40

90 2.217,40

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

7,041.17 RON 7.041,17

91 7.041,17

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

24 RON 1.200,00

92 24

Cantitate: 50.00 (bucata) 50

2,068 RON 2.068,00

93 2.068,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

855.24 RON 855,24

94 855,24

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

225 RON 900,00

95 225

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

120 RON 36.186,00

96 120

Cantitate: 301.55 (ha) 301,55

500 RON 1.500,00

97 500

Cantitate: 3.00 (.lunar) 3

350 RON 1.050,00

98 350

Cantitate: 3.00 (lunar) 3

100 RON 400,00

99 100

Cantitate: 4.00 (luna) 4

200 RON 800,00

100 200

Denumire produs / serviciu / lucrare: Conectarea sistemului de 

alarma la un dispecerat de monitorizare si interventie 

CPV: 79710000-4 - Servicii de siguranta (Rev.2)

[DA15160807] Servicii de 

securitate si sanatate in munca

PFA MURESAN 

MATEI

27.12.2017 

09:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de publicitate si 

informare publica pe site-ul w w w .albastiri.ro 

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA15177920] Conectare a 

sistemului de alarma la un 

dispecerat de monitorizare si 

SC THUG SECURITY 

SRL

27.12.2017 

09:32 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de publicitate media CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA15177427] Servicii de 

publicitate si informare publica pe 

site-ul www.albastiri.ro

EMMA ART SRL 27.12.2017 

09:46 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Realizarea documentatiilor 

tehnice in vederea emiterii Titlului de proprietate, pentru ter. 
CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie (Rev.2)

[DA15163145] Servicii de 

publicitate media

S.C. START MEDIA 

CENTER S.R.L.

27.12.2017 

10:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Determinari de camp 

electromagnetic de joasa si inalta frecventa 
CPV: 85140000-2 - Diverse servicii de sanatate (Rev.2)

[DA15007112] Realizarea 

documentatiilor tehnice in vederea 

emiterii Titlului de proprietate, 

TOPOGRAF-CRISTEA 

OCTAVIAN-DANUT

18.12.2017 

14:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ABONAMENT PRESA CPV: 22210000-5 - Ziare (Rev.2)

[DA15007918] Determinari de 

camp electromagnetic de joasa si 

inalta frecventa

MEDANA 

LABORATORY SRL

15.12.2017 

12:01 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ABONAMET PRESA CPV: 22210000-5 - Ziare (Rev.2)

[DA15015996] PACHET 

ABONAMENTE PRESA MUZEUL 

DE STIINTELE NATURII

MEDIA PAPER SRL 18.12.2017 

08:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de spalatorie auto CPV: 50112300-6 - Servicii de spalare a automobilelor si 

servicii similare (Rev.2)

[DA15006207] ABONAMET PRESA 

PENTRU BIBLIOTECA 

MUNICIPALA AIUD

MEDIA PAPER SRL 15.12.2017 

11:46 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse 

personalizate: agende, calendare, pixuri, pungi 
CPV: 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

[DA14987128] Servicii de 

spalatorie auto

EUROPOLICE S.R.L. 14.12.2017 

15:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Oferta RCA si casco CPV: 66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor 

(Rev.2)

[DA14770092] Pachet produse 

personalizate: agende, calendare, 

pixuri, pungi

EDGE MEDIA SRL 06.12.2017 

11:44 

[DA14730418] Servicii de dirigentie 

de santier- obiectiv ”Construire 

scara exterioara si amenajari 

interioare”

Dumiconsult Tehnic 05.12.2017 

08:28 

[DA14790016] Asigurare RCA si 

casco pentru autoutilitara Dacia 

Duster

SC INTER BROKER 

DE ASIGURARE SRL

06.12.2017 

15:14 

[DA14730720] Servicii de dirigentie 

de santier-obiectiv ”Amplasare 

locuinte mobile str. Hotar”

Dumiconsult Tehnic 05.12.2017 

08:37 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de dirigentie de 

santier CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor 

(Rev.2)

[DA14678824] Servicii de traducere 

autorizata in limba finlandeza

ASOCIATIA 

HAEMOPHILIA

29.11.2017 

15:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: AHR Traduceri f inlandeza CPV: 79530000-8 - Servicii de traducere (Rev.2)

[DA14696649] Tema de proiectare-

Reducerea emisiilor de carbon în 

zonele urbane bazata pe PMUD

GREEN BUSINESS 

SRL

29.11.2017 

15:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Tema de proiectare pentru 

proiect de transport public de calatori cu autobuze ecologice 
CPV: 71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, 

estimare a costurilor (Rev.2)
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Cantitate: 4.00 (luna) 4

1,500 RON 4.500,00

101 1.500

Cantitate: 3.00 (BUC.) 3

600 RON 600,00

102 600

Cantitate: 1.00 (buc) 1

750 RON 3.000,00

103 750

Cantitate: 4.00 (luna) 4

1,000 RON 3.000,00

104 1.000

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

500 RON 1.500,00

105 500

Cantitate: 3.00 (luna) 3

100 RON 400,00

106 100

Cantitate: 4.00 (pachet /luna) 4

150 RON 600,00

107 150

Cantitate: 4.00 (pachet/luna) 4

3.5 RON 70,00

108 3,5

Cantitate: 20.00 (buc) 20

100 RON 400,00

109 100

Cantitate: 4.00 (ASISTARE LUNARA 

TARG) 4
831.5 RON 3.326,00

110 831,5

Cantitate: 4.00 (luna) 4

1,500 RON 4.500,00

111 1.500,00

Cantitate: 3.00 (lunar) 3

135 RON 540,00

112 135

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

179 RON 716,00

113 179

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

3,580 RON 14.320,00

114 3.580,00

Denumire produs / serviciu / lucrare: Asistenta tehnica platforma 

persoane cu dizabilitati/luna 

CPV: 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor 

(Rev.2)

[DA15191788] Servicii suport 

tehnic si mentenanta aplicatii 

INDSOFT

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

27.12.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii suport tehnic si 

mentenanta aplicatii INDSOFT 

CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica 

(Rev.2)

[DA15191399] Intretinere si revizie 

tehnica curenta -Centrul 

multifunctional

S.C. OLIMP INTER 

S.R.L.

27.12.2017 

14:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de promovare CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)

[DA15191642] Servicii suport 

tehnic si mentenanta aplicatii 

INDSOFT

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

27.12.2017 

14:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii medicina muncii CPV: 85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)

[DA15163382] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

MEDIA EVENIMENT 

S.R.L.

27.12.2017 

14:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii sanitar veterinare 

pentru TARGUL DE ANIMALE 
CPV: 85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)

[DA15166154] Servicii medicina 

muncii

ELISA MED S.R.L. 27.12.2017 

15:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bilete tiparite A/N MUZEU 

5X10 CM 

CPV: 79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

[DA15193991] Servicii sanitar 

veterinare pentru Targul de 

Animale

CMV DR. KEREKES 

FRANCIS IOSIF

27.12.2017 

15:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii tehnice de 

control si verif icare - Rsvti 
CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)

[DA15156918] Bilete intrare muzeu SC ART STUDIO 

PRINT SRL

21.12.2017 

13:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Prestari servicii tehnice de 

control si verif icare - Rsvti 
CPV: 71356100-9 - Servicii de control tehnic (Rev.2)

[DA15163369] Prestari servicii 

tehnice de control si verificare - 

Rsvti

ZAMFIROAEA ALIN-

PERSOANA FIZCA 

AUTORIZATA

21.12.2017 

14:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de informare publica 

w w w .alba24.ro 

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA15163160] Prestari servicii 

tehnice de control si verificare - 

Rsvti

ZAMFIROAEA ALIN-

PERSOANA FIZCA 

AUTORIZATA

21.12.2017 

14:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Stiri, anunturi, informatii cu 

privire la activitatea Primariei Aiud 
CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA15165501] Servicii de 

informare publica privind 

activit.Primariei si Consiliului Local 

SC INDEPENDENT 

SRL

21.12.2017 

15:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de consultanta in 

domeniu PSI 

CPV: 71317000-3 - Servicii de consultanta in protectia contra 

riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)

[DA15164482] Servicii de 

informare publica privind activit. 

Primariei si Consiliului Local al 

SC INDUSTRIAL 

PROINVEST SRL

22.12.2017 

09:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Verif icare la exigenta Af 

studiul geotehnic 

CPV: 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)

[DA15161290] Servicii de 

consultanta in domeniu PSI

MUNTEAN VASILE 

"PSI"

22.12.2017 

11:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PUBLICITATE COTIDIAN 

LOCAL ALBA IULIA 

CPV: 79340000-9 - Servicii de publicitate si de comercializare 

(Rev.2)

[DA15176345] Verificare Studiu 

Geotehnic-SF ”Alimentare cu apa 

potabila-Localitatea Magina, 

SC GEODESIGN SRL 22.12.2017 

12:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Securitate si sanatate in 

munca 

CPV: 79417000-0 - Servicii de consultanta in domeniul 

securitatii (Rev.2)

[DA15177235] informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

UNIREA PRES SRL 22.12.2017 

12:53 
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Cantitate: 4.00 (bucata) 4

150 RON 600,00

115
150

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

1,900 RON
7.600,00

116 1.900

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

280 RON 840,00

117 280

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

420 RON 1.680,00

118 420

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

3,500 RON 14.000,00

119 3.500

Cantitate: 4.00 (bucata/lunar) 4

2,500 RON 10.000,00

120 2.500

Cantitate: 4.00 (luna) 4

40 RON 160,00

121
40

Cantitate: 4.00 (Abonament Lunar) 4

300 RON 900,00
122 300

Cantitate: 3.00 (lunar) 3

3 RON 3.000,00

123 1.000

Cantitate: 3.00 (luna) 3

600 RON 1.800,00

124
600

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

823.985,07

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de publicitate prin 

radio si promovare imagine 

CPV: 79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)

TOTAL VALOARE SERVICII

Denumire produs / serviciu / lucrare: Difuzare lunar de 

anunturi/comunicate de interes public 

CPV: 79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

[DA15192883] Informare publica 

privind activitatea Primariei si 

Consiliului Local al Municipiului 

Aiud

SC ATLAS SRL 27.12.2017 

17:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de intretinere 

centrala termica 
CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

[DA15194169] Difuzare lunar de 

anunturi/comunicate de interes 

public

SC Cetatea Alba 

Carolina SRL

27.12.2017 

17:19 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de colectare, 

transport si eliminare f inala a deseurilor medicale 
CPV: 90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de 

eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)

[DA15197249] Servicii de 

intretinere centrala termica

S.C. Micro Service 

S.R.L.

28.12.2017 

10:35 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Inchiriere servicii de 

fotocopiere 
CPV: 79521000-2 - Servicii de fotocopiere (Rev.2)

[DA15199812] Servicii de 

colectare, transport si eliminare 

finala a deseurilor medicale

STERICYCLE 

ROMANIA S.R.L.

28.12.2017 

13:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CONSULTANTA SI 

REPREZENTARE JURIDICA ADMINISTRATIE PUBLICA CPV: 79110000-8 - Servicii de consultanta si de reprezentare 

juridica (Rev.2)

[DA15200903] Inchiriere servicii de 

fotocopiere

CIP COPY SRL 28.12.2017 

15:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de suport tehnic si 

mentenanta aplicatie INDSOFT AS 
CPV: 72261000-2 - Servicii de asistenta pentru softw are 

(Rev.2)

DA15204339] CONSULTANTA SI 

REPREZENTARE JURIDICA 

ADMINISTRATIE PUBLICA

Cabinet Individual de 

Avocat Sima I Cosmin-

Florin

29.12.2017 

13:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de suport tehnic si 

mentenanta SICO AS - ajutoare de incalzire 
CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica 

(Rev.2)

[DA15192763] Servicii de suport 

tehnic si mentenanta aplicatie 

INDSOFT AS

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

27.12.2017 

13:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de suport tehnic si 

mentenanta aplicatii INDSOFT 
CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica 

(Rev.2)

[DA15192682] Servicii de suport 

tehnic si mentenanta SICO AS - 

ajutoare de incalzire

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

27.12.2017 

13:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Asistenta tehnica platforma 

persoane cu dizabilitati/luna 
CPV: 50750000-7 - Servicii de intretinere a ascensoarelor 

(Rev.2)

[DA15191933] Servicii de suport 

tehnic si mentenanta aplicatii 

INDSOFT

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

27.12.2017 

13:56 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii suport tehnic si 

mentenanta aplicatii INDSOFT 

CPV: 72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica 

(Rev.2)

[DA15191341] Intretinere si revizie 

tehnica la platforma pt persoane 

cu dizabilitati Baia Publica

S.C. OLIMP INTER 

S.R.L.

27.12.2017 

14:02 
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FURNIZARE

1 Furnizare de energie electrică 170.666,40 170.666,40

2 Furnizare de  energie de gaze naturale 1.043.422,60 1.043.422,60

3 Mături de nuiele 300,00 300,00

4 Sicriu si cruce 420,17 420,17

5 Flori pentru Ziua Familiei 826,89 826,89

6 Produse pentru evenimentul ”Mierea-Miracolul Naturii 44,21 44,21

7 Arbusti Magnolia 985,00 985,00

8 Coroane pentru eroi 382,35 382,35

9 54.62 RON 109,24
54,62

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

10 176.47 RON 176,47
176,47

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

11 95.24 RON 95,24
95,24

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

12 92.44 RON 92,44
92,44

Cantitate: 1.00 (buc) 1

13 49.58 RON 99,16
49,58

0,00

Cantitate: 2.00 (buc) 2 0,00

14 327,4 327,40
327,4

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

15 44.3 RON 1.594,80
44,3

Cantitate: 36.00 (metru patrat) 36

16 1,506.17 RON 1.506,17
1506,17

Cantitate: 1.00 (buc) 1

17 3,198.44 RON
3.198,44

3198,44

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

18 392.17 RON 392,17
392,17

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA11024629] Pachet carti 

biblioteca - Beletristica si Critica 

literara

LIBRARIE. NET SRL 06.03.2017 

12:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet carti biblioteca - 

Beletristica si Critica literara 

CPV: 22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)

[DA10965213] PACHET PRODUSE 

ALIMENTARE

J ASMIN FRUITS SRL 28.02.2017 

09:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15810000-9 - Produse de panif icatie, produse de 

patiserie si de cofetarie proaspete (Rev.2)

[DA10943235] Cupe pentru 

evenimentul ”Gala Sportului 

Aiudean”

SC PRETEXT 

ADVERTISING SRL

27.02.2017 

09:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Municipiul Aiud CPV: 30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)

[DA10960368] Mocheta Aktua de 

trafic intens

S.C.DIEGO CLUJ 

S.R.L.

27.02.2017 

15:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mocheta Aktua 194 gri latime 

de 4m 

CPV: 39531400-7 - Covoare textile (Rev.2)

[DA10909592] Articole de 

papetarie si alte articole din hartie

MEDIA PAPER SRL 23.02.2017 

14:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 01 CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA10832768] Stampila Colop 

Printer P30

TIPO-REX S.R.L. 16.02.2017 

10:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Stampila Colop Printer P30 CPV: 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)

[DA10832858] Stampila Colop 

Printer P55

TIPO-REX S.R.L. 16.02.2017 

10:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Stampila Colop Printer P55 CPV: 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)

[DA10844458] Ghidul Secretarului 

Unitatii Administrativ - Teritoriale

SC LBW - Edituri 

specializate SRL

16.02.2017 

15:32 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ghidul Secretarului Unitatii 

Administrativ - Teritoriale 
CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

[DA10665820] TELEFON GIGASET 

A120

SC ELECTROPLAST 

SRL

30.01.2017 

15:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TELEFON GIGASET A120 
CPV: 32552330-9 - Aparate de comutare telefonica (Rev.2)

[DA10665867] TELEFON ALCATEL 

T22

SC ELECTROPLAST 

SRL

30.01.2017 

15:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TELEFON ALCATEL T22 

CPV: 32552330-9 - Aparate de comutare telefonica (Rev.2)
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19 438.59 RON 877,18
438,59

Cantitate: 2.00 (Bucata) 2

20 1,205 RON 1.205,00
1205

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

21 1,180.65 RON 1.180,65
1180,65

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

22 23.64 RON 23,64
23,64

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

23 74.16 RON 74,16
74,16

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

24 425.82 RON 425,82
425,82

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

25 161.83 RON 161,83
161,83

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

26 66 RON 66,00
66

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

27 586.63 RON 586,63
586,63

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

28 399.33 RON 399,33
399,33

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

29 12 RON 4.200,00
12

Cantitate: 350.00 (bucata) 350

30 120 RON 360,00
120

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

31 32 RON 128,00
32

Cantitate: 4.00 (buc) 4

32 108.52 RON 108,52
108,52

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA11322897] Pachet produse 

alimentare

J ASMIN FRUITS SRL 28.03.2017 

10:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA11286295] MANUSI LATEX 

100BUC/CUTIE

SC CLEANEXPERT 

SHOP SRL

24.03.2017 

11:28 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MANUSI LATEX 

100BUC/CUTIE 

CPV: 18424300-0 - Manusi de unica folosinta (Rev.2)

[DA11240145] Toner Bizhub C300 SC DOCTOR COPY 

SRL

22.03.2017 

11:19 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Bizhub C300 CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA11210837] Medalie turnata 

"Aiud Maraton”

INFINITY TROPHY 

TRADING S.R.L.

20.03.2017 

12:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Medalie turnata "Aiud 

Maraton" 
CPV: 18512200-3 - Medalii (Rev.2)

[DA11198083] PACHET LEGUME 

pentru Cresa Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET LEGUME CPV: 03221000-6 - Legume (Rev.2)

[DA11198307] PACHET FRUCTE 

pentru Cresa Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET FRUCTE CPV: 03222000-3 - Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)

[DA11198374] PACHET PRODUSE 

DE ORIGINE ANIMALA pentru 

Cresa Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DE 

ORIGINE ANIMALA 
CPV: 03142000-8 - Produse de origine animala (Rev.2)

[DA11198463] PACHET PRODUSE 

DIN CARNE pentru Cresa 

Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DIN 

CARNE 

CPV: 15130000-8 - Produse din carne (Rev.2)

[DA11198581] PACHET CARNE J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CARNE CPV: 15110000-2 - Carne (Rev.2)

[DA11198727] PACHET SUCURI 

DE FRUCTE pentru Cresa 

Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET SUCURI DE 

FRUCTE 
CPV: 15321000-4 - Sucuri de fructe (Rev.2)

[DA11198836] PACHET 

DULCETURI SI MARMELADE 

pentru Cresa Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DULCETURI SI 

MARMELADE 
CPV: 15332200-6 - Dulceturi si marmelade; jeleuri de fructe; 

piureuri si paste de fructe sau de fructe cu coaja lignif iata 

(Rev.2)

[DA11198961] PACHET PRODUSE 

LACTATE pentru Cresa 

Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE 

LACTATE 

CPV: 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)

[DA11199085] PACHET DIVERSE 

PRODUSE ALIMENTARE pentru 

Cresa Municipiului Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 17.03.2017 

14:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 
CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA11180307] Aspirator cu filtrare 

in apa ZELMER 829.0SP, 4l, 

1600W, mov - negru

ALTEX ROMANIA 

S.R.L.

16.03.2017 

14:45 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aspirator cu f iltrare in apa 

ZELMER 829.0SP, 4l, 1600W, mov - negru 
CPV: 39713430-6 - Aspiratoare (Rev.2)
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33 295.73 RON 295,73
295,73

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

34 713.61 RON 713,61
713,61

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

35 230.59 RON 230,59
230,59

1 Cantitate: 1.00 (bucata) 1

36 12 RON 4.800,00
12

Cantitate: 400.00 (bucata) 400

37 29 RON 290,00
29

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

38 4.85 RON 97,00
4,85

Cantitate: 20.00 (bucata) 20

39 892.19 RON 892,19
892,19

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

40 79.16 RON 79,16
79,16

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

41 2.44 RON 19,52
2,44

Cantitate: 8.00 (bucata) 8

42 95.29 RON 95,29
95,29

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

43 188.4 RON 188,40
188,4

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

44 349.92 RON 349,92
349,92

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

45 3.5 RON 147,00
3,5

Cantitate: 42.00 (bloc) 42

46 10 RON 520,00
10

Cantitate: 52.00 (bloc) 52

[DA11447901] chitantiere A6 Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

05.04.2017 

12:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: chitantiere A6 CPV: 22814000-9 - Chitantiere (Rev.2)

[DA11452120] Bloc bilete muzee 

inseriate 100 file

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

05.04.2017 

12:45 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bilete muzee CPV: 22459000-2 - Bilete (Rev.2)

[DA11427861] PACHET DIVERSE 

PRODUSE ALIMENTARE

J ASMIN FRUITS SRL 04.04.2017 

11:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA11431324] PACHET PRODUSE 

DE CURATAT

MEDIA PAPER SRL 04.04.2017 

14:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PRODUSE DE CURATAT 1 CPV: 39830000-9 - Produse de curatat (Rev.2)

[DA11431116] ACCESORII DE 

BIROU

MEDIA PAPER SRL 04.04.2017 

14:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ACCESORII DE BIROU CPV: 30190000-7 - Diverse masini, echipamente si accesorii 

de birou (Rev.2)

[DA11430844] BATERII ALK R6 

VARTA

MEDIA PAPER SRL 04.04.2017 

14:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BATERII ALK R6 CPV: 31411000-0 - Baterii alcaline (Rev.2)

[DA11430684] PACHET 

REGISTRE

MEDIA PAPER SRL 04.04.2017 

14:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: REGISTRE CPV: 22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, 

formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau 

din carton (Rev.2)

[DA11430537] pachet HARTIE 

IGIENICA

MEDIA PAPER SRL 04.04.2017 

14:11 

Denumire produs / serviciu / lucrare: HARTIE IGIENICA CPV: 33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie 

pentru maini si servete de masa (Rev.2)

[DA11404003] FOLIE PROTECTIE 

A4 100BUC/SET

XEROM SERVICE 

S.R.L.

03.04.2017 

11:27 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FOLIE PROTECTIE A4 

100BUC/SET 

CPV: 22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, 

formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau 

din carton (Rev.2)

[DA11403891] HARTIE XEROX A3 XEROM SERVICE 

S.R.L.

03.04.2017 

11:29 

Denumire produs / serviciu / lucrare: HARTIE XEROX A3 CPV: 30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA11403793] HARTIE XEROX A4 XEROM SERVICE 

S.R.L.

03.04.2017 

11:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: HARTIE XEROX A4 CPV: 30197644-2 - Hartie xerografica (Rev.2)

[DA11403281] HARTIE IGIENICA, 

PROSOP BUCATARIE

MEDIA PAPER SRL 03.04.2017 

13:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: HARTIE IGIENICA, PROSOP 

BUCATARIE 
CPV: 33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie 

pentru maini si servete de masa (Rev.2)

[DA11402814] PRODUSE DE 

CURATAT

MEDIA PAPER SRL 03.04.2017 

13:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PRODUSE DE CURATAT CPV: 39830000-9 - Produse de curatat (Rev.2)

[DA11307133] Pachet produse 

papetarie pentru concursul de 

incondeiat oua.

MEDIA PAPER SRL 28.03.2017 

10:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 08 CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)
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47 50 RON 50,00
50

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

48 21 RON 84,00
21

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

49 42.01 RON 42,01
42,01

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

50 90.75 RON 90,75
90,75

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

51 42.01 RON 42,01
42,01

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

52 21 RON 42,00
21

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

53 25.21 RON 25,21
25,21

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

54 25.21 RON 25,21
25,21

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

55 33.61 RON 134,44
33,61

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

56 46.21 RON 231,05
46,21

Cantitate: 5.00 (bucata) 5

57 25 RON 25,00
25

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

58 16.8 RON 336,00
16,8

Cantitate: 20.00 (bucata) 20

59 7,678 RON 7.678,00
7678

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

60 31.51 RON 189,06
31,51

Cantitate: 6.00 (1L) 6

[DA11533958] SAPUN LICHID 

DEZINFECTANT MEDITOL GEL 

ICF

S.C. KPASPI 

TRANSILVANIA S.R.L.

11.04.2017 

13:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SAPUN LICHID 

DEZINFECTANT MEDITOL GEL ICF 

CPV: 33741300-9 - Dezinfectant pentru maini (Rev.2)

[DA11467862] Pachet antivirus 

Bitdefender GravityZone 

Government Renew

GECOM PLUS SRL 06.04.2017 

10:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Bitdefender GravityZone 

Government Renew  

CPV: 48760000-3 - Pachete softw are de protectie antivirus 

(Rev.2)

[DA11477192] FILTRU ULEI SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:07 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU ULEI CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11476990] FILTRU ULEI SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU ULEI 
CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460970] ULEI MOTOR SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:11 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ULEI MOTOR 1L 

CPV: 09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)

[DA11460911] ULEI MOTOR SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ULEI AUTO CASTROL CPV: 09211820-5 - Uleiuri minerale (Rev.2)

[DA11460888] FILTRU BENZINA SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU BENZINA CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460846] FILTRU AER SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:14 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU AER CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460813] SOLUTIE PARBRIZ SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SOLUTIE PARBRIZ CPV: 24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)

[DA11460732] FILTRU POLEN SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU POLEN CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460642] FILTRU 

COMBUSTIBIL

SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU COBUSTIBIL CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460600] FILTRU AER SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU AER CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA11460568] BEC FAR SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BEC FAR CPV: 31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si 

consumabile electrice; iluminat (Rev.2)

[DA11477371] FILTRU POLEN SC RADCONF RAD 

SNC

06.04.2017 

14:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU POLEN CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)
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61 21.84 RON 109,20
21,84

Cantitate: 5.00 (1L) 5

62 25.21 RON 25,21
25,21

Cantitate: 1.00 (200/CUT) 1

63 42.01 RON 42,01
42,01

Cantitate: 1.00 (1L) 1

64 2,100.84 RON 8.403,36
2100,84

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

65 2,268.55 RON 2.268,55
2268,55

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

66 9,488.49 RON 9.488,49
9488,49

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

67 605 RON 605,00
605

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

68 720 RON 720,00
720

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

69 14,256.8 RON 14.256,80
14256,8

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

70 206.5 RON 206,50
206,5

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

71
4,231.14 RON

4.231,14
4231,14

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

72
21,775.35 RON

21.775,35
21.775,35

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

73 6,079.98 RON 6.079,98
6079,98

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

74 324.1 RON 324,10
324,1

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

[DA11580700] Pachet manusi SC CLEANEXPERT 

SHOP SRL

14.04.2017 

10:26 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet manusi CPV: 18424000-7 - Manusi (Rev.2)

[DA11552803] PACHET CARNE J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CARNE CPV: 15110000-2 - Carne (Rev.2)

[DA11552745] PACHET DIVERSE 

PRODUSE ALIMENTARE pentru 

Cresa Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA11550358] PACHET LEGUME 

pentru Cresa Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET LEGUME 
CPV: 03221000-6 - Legume (Rev.2)

[DA11548998] PACHET 

DULCETURI SI MARMELADE

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DULCETURI SI 

MARMELADE 

CPV: 15332200-6 - Dulceturi si marmelade; jeleuri de fructe; 

piureuri si paste de fructe sau de fructe cu coaja lignif iata 

(Rev.2)

[DA11549295] PACHET PRODUSE 

LACTATE

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE 

LACTATE 
CPV: 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)

[DA11548501] PACHET SUCURI 

DE FRUCTE

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET SUCURI DE 

FRUCTE 

CPV: 15321000-4 - Sucuri de fructe (Rev.2)

[DA11543869] PACHET PRODUSE 

DE ORIGINE ANIMALA

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DE 

ORIGINE ANIMALA 

CPV: 03142000-8 - Produse de origine animala (Rev.2)

[DA11543873] PACHET FRUCTE 

pentru Cresa Aiud

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET FRUCTE CPV: 03222000-3 - Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)

[DA11543937] PACHET PRODUSE 

DIN CARNE

J ASMIN FRUITS SRL 12.04.2017 

13:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DIN 

CARNE 

CPV: 15130000-8 - Produse din carne (Rev.2)

[DA11533515] Carnet bonuri 

valorice carburanti auto 50 lei/fila

ROMPETROL 

DOWNSTREAM S.R.L

12.04.2017 

13:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Carnet bonuri valorice 

carburanti auto 50 lei/f ila 

CPV: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

[DA11533802] DETERGENT 

DEZINFECTANT UNIVERSAL 

MAXIL SEPT BCS 1L

S.C. KPASPI 

TRANSILVANIA S.R.L.

11.04.2017 

13:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: DETERGENT DEZINFECTANT 

UNIVERSAL MAXIL SEPT BCS 1L 

CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2)

[DA11534466] TABLETE CLOROM S.C. KPASPI 

TRANSILVANIA S.R.L.

11.04.2017 

13:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: TABLETE CLOROM CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA11534091] DETERGENT 

DEZINFECTANT INNOFLUID MF-T 

1L

S.C. KPASPI 

TRANSILVANIA S.R.L.

11.04.2017 

13:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: DETERGENT DEZINFECTANT 

INNOFLUID MF-T 1L 

CPV: 24455000-8 - Dezinfectanti (Rev.2)
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75 1,866.68 RON 1.866,68
1866,68

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

76 250 RON 500,00
250

1 Cantitate: 2.00 (bucata) 2

77 765.13 RON 765,13
765,13

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

78 1,175.63 RON 1.175,63
1175,63

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

79 213.44 RON 213,44
213,44

Cantitate: 1.00 (buc) 1

80 40,750 RON 40.750,00
40.750

Cantitate: 1.00 (set) 1

81 65 RON 325,00
65

Cantitate: 5.00 (sac) 5

82 843.07 RON 843,07
843,07

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

83 1.83 RON 10,98
1,83

Cantitate: 6.00 (buc) 6

84 7.98 RON 39,90
7,98

Cantitate: 5.00 (buc) 5

85 80.67 RON 80,67
80,67

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

86 7.6 RON
228,00

7,6

Cantitate: 30.00 (bucata) 30

87 8.3 RON 141,10
8,3

Cantitate: 17.00 (bucata) 17

88 570.58 RON 570,58
570,58

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

[DA11957969] PACHET 

MATERIALE SANITARE CRESA 

AIUD

SC DELU&ANY SRL 16.05.2017 

12:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

SANITARE CRESA AIUD 

CPV: 44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse 

(Rev.2)

[DA11937240] cana ceramica 

suvenir

SC GORGONA 

DESIGN SRL

15.05.2017 

09:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: cana ceramica suvenir CPV: 39221121-1 - Cani (Rev.2)

[DA11936796] canuta suvenir SC GORGONA 

DESIGN SRL

15.05.2017 

09:32 

Denumire produs / serviciu / lucrare: canuta suvenir CPV: 39221121-1 - Cani (Rev.2)

[DA11935682] Pachet papetarie MEDIA PAPER SRL 15.05.2017 

10:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 06 
CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA11951591] cozonac cu nuca DRAGO FRUCT SRL 15.05.2017 

14:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: cozonac CPV: 15811000-6 - Produse de panif icatie (Rev.2)

[DA11951493] Apa minerala DRAGO FRUCT SRL 15.05.2017 

14:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: apa CPV: 15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

[DA11867826] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE

ELECTRA EXIM S.R.L 09.05.2017 

13:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

ELECTRICE 

CPV: 31681000-3 - Accesorii electrice (Rev.2)

[DA11722064] Detergent automat 

Bonux 14 kg

SC ELCO BUSINESS 

SRL

28.04.2017 

08:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Detergent automat Bonux 14 

kg 
CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA11718802] Sistem centralizat 

de alarmare compus din centrala 

si 5 cofrete UTS-M03S pentru 

sirenele electrice

AXATEL SERVICE 

S.R.L.

27.04.2017 

15:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Sistem centralizat de 

alarmare compus din centrala si 5 cofrete UTS-M03S pentru 

sirenele electrice 

CPV: 38820000-9 - Echipament pentru comanda de la distanta 

(Rev.2)

[DA11693998] PACHET 

MATERIALE BAIA PUBLICA

SC DELU&ANY SRL 27.04.2017 

15:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE BAIA 

PUBLICA 

CPV: 44411000-4 - Articole sanitare (Rev.2)

[DA11691933] Masina de numarat 

si verificat banconte NB350

SALIS TERRA 

SERVICE S.R.L.

26.04.2017 

14:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Masina de numarat si 

verif icat banconte NB350 

CPV: 30000000-9 - Echipament informatic si accesorii de birou, 

cu exceptia mobilierului si a pachetelor softw are (Rev.2)

[DA11650807] Pachet produse de 

curatenie

MEDIA PAPER SRL 24.04.2017 

14:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 04 
CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA11627406] CARTUS DE 

TONER PENTRU CANON, FX-10

XEROM SERVICE 

S.R.L.

21.04.2017 

12:21 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CARTUS DE TONER PENTRU 

CANON, FX-10 

CPV: 30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri 

(Rev.2)

[DA11580606] Pachet produse 

curatenie

SC CLEANEXPERT 

SHOP SRL

14.04.2017 

10:25 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse curatenie 

P1 CPV: 39830000-9 - Produse de curatat (Rev.2)
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89 39 RON 78,00
39

Cantitate: 2.00 (BUC) 2

90 82.5 RON 165,00
82,5

Cantitate: 2.00 (BUC) 2

91 1.1 RON 110,00
1,1

Cantitate: 100.00 (kilogram) 100

92 252 RON 2.520,00
252

Cantitate: 10.00 (buc.) 10

93 504.19 RON 504,19
504,19

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

94 61.6 RON 61,60
61,6

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

95 38.95 RON 38,95
38,95

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

96 1,217.65 RON
1.217,65

1.217,65

Cantitate: 1.00 (bc) 1

97 3,528.57 RON 3.528,57
3.528,57

Cantitate: 1.00 (Bc) 1

98 33.6 RON 33,60
33,6

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

99 1,033.6 RON 1.033,60
1.033,60

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

100 50 RON 50,00
50

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

101 120 RON 120,00
120

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

102 515 RON 515,00
515

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

[DA12061076] Trofee fotbal si 

medalii personalizate

SC GRAPH EXPERT 

SRL

22.05.2017 

11:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Trofee fotbal si medalii 

personalizate 

CPV: 39298700-4 - Trofee (Rev.2)

[DA12063493] Toner Bizhub C300 SC DOCTOR COPY 

SRL

22.05.2017 

12:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Bizhub C300 CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA12063642] CHIP RESET 

IMAGING UNIT

SC DOCTOR COPY 

SRL

22.05.2017 

12:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CHIP RESET IMAGING UNIT CPV: 30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare 

(Rev.2)

[DA12070572] Pachet diverse 

produse alimentare- ”Cupa 

Tineretului la Fotbal-Ciresi de Mai”

J ASMIN FRUITS SRL 22.05.2017 

14:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA12070752] PLASA IMPRIMATA J ASMIN FRUITS SRL 22.05.2017 

14:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PLASA IMPRIMATA CPV: 39541200-8 - Plase textile (Rev.2)

[DA12035689] Multifunctionala 

Laser Color HP LaserJet Pro 500 

MFP M570dw Duplex Wireless

sc corsar online srl 19.05.2017 

10:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Multifunctionala Laser Color 

HP LaserJet Pro 500 MFP M570dw  Duplex Wireless 

CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

[DA12036067] Multifunctionala 

Laser Monocrom HP LaserJet Pro 

MFP M426dw Duplex Wireless

sc corsar online srl 19.05.2017 

10:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Multifunctionala Laser 

Monocrom HP LaserJet Pro MFP M426dw  Duplex Wireless CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

[DA12045251] PACHET DIVERSE 

PRODUSE ALIMENTARE

J ASMIN FRUITS SRL 19.05.2017 

12:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA12009319] Materiale pentru 

Biblioteca municipala ”Liviu 

Rebreanu”-eveniment ”Mierea- 

miracolul naturii”

MEDIA PAPER SRL 18.05.2017 

10:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 08 
CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA12016503] Imprimanta laser 

HP Jet Pro M203dn, A4 [G3Q46A]

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

18.05.2017 

11:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Imprimanta laser HP Jet Pro 

M203dn, A4 [G3Q46A] 

CPV: 30232110-8 - Imprimante laser (Rev.2)

DA12015674] Modem linie 

telefonica echipamente SONIA

AXATEL SERVICE 

S.R.L.

18.05.2017 

13:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Modem linie telefonica 

echipamente SONIA 

CPV: 32552410-4 - Modemuri (Rev.2)

[DA11993838] Miere poliflora APICOLA COSTACHE 

S.R.L.

17.05.2017 

11:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Miere polif lora 30 gr CPV: 15831600-8 - Miere (Rev.2)

[DA12005044] Toner Hp 53x 

Q7553x Negru Compatibil pt 

imprimanta HP P2015dn

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

17.05.2017 

14:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Hp 53x Q7553x Negru 

Compatibil pt imprimanta HP P2015dn 
CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12005295] Toner Canon 

Crg728 Negru Compatibil pt 

imprimanta Canon MF 4430

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

17.05.2017 

14:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Canon Crg728 Negru 

Compatibil pt imprimanta Canon MF 4430 
CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)
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103 11,175 RON 11.175,00
11.175

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

104 46.25 RON 46,25
46,25

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

105 270.57 RON 270,57
270,57

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

106 578.55 RON 578,55
578,55

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

107 62 RON 62,00
62

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

108 1,793.3 RON 1.793,30
1.793,30

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

109 46.22 RON 46,22
46,22

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

110 31.09 RON 310,90
31,09

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

111 7.14 RON 35,70
7,14

Cantitate: 5.00 (BUC) 5

112 1.68 RON 25,20
1,68

Cantitate: 15.00 (bucata) 15

113 127.24 RON 127,24
127,24

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

114 668.07 RON 668,07
668,07

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

115 101.95 RON 101,95
101,95

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

116 83.55 RON 83,55
83,55

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

[DA12144146] Produse de 

curatenie pentru Compartimentul 

Cabinete Medicale si Asistenta 

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

26.05.2017 

10:28 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse de 

curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA12146006] Pachet papetarie ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

26.05.2017 

10:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA12100769] PACHET HARTIE 

IGIENICA

MEDIA PAPER SRL 24.05.2017 

10:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET HARTIE IGIENICA CPV: 33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie 

pentru maini si servete de masa (Rev.2)

[DA12101547] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE 

ASISTENTI COMUNITARI

SC ELECTROPLAST 

SRL

24.05.2017 

10:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

ELECTRICE ASISTENTI COMUNITARI 

CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA12104102] BURETE DE VASE MEDIA PAPER SRL 24.05.2017 

10:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BURETE VASE CPV: 39224320-7 - Bureti (Rev.2)

[DA12104005] BIOCARPET 

SOLUTIE CURATAT COVOARE.

MEDIA PAPER SRL 24.05.2017 

10:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BIOCARPET CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA12103878] SAPUN LICHID 

TRIM 4L

MEDIA PAPER SRL 24.05.2017 

10:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SAPUN TRIM 4L CPV: 33711900-6 - Sapun (Rev.2

[DA12103198] MINGI (bile) DE 

PISCINA

MEDIA PAPER SRL 24.05.2017 

10:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MINGI DE PISCINA CPV: 37525000-4 - Baloane si mingi de jucarie (Rev.2)

[DA12120860] Pachet birotica ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

25.05.2017 

09:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet birotica CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA12123087] COLOTECH 

SUPERLUCIOS A4 135G/MP

XEROM SERVICE 

S.R.L.

25.05.2017 

10:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: COLOTECH SUPERLUCIOS 

A4 135G/MP 3R976790 

CPV: 30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica 

(Rev.2)

[DA12077908] PACHET 

MATERIALE SI CONSUMABILE 

ELECTRICE

SC ELECTROPLAST 

SRL

23.05.2017 

09:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

ELECTRICE MUNICIPIUL AIUD 

CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA12088936] PACHET DIVERSE 

PRODUSE ALIMENTARE pentru 

Ziua internationala a Copilului

J ASMIN FRUITS SRL 23.05.2017 

13:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA12089157] PACHETE 

PRODUSE NEALIMENTARE 

PT.ZIUA INTERNATIONALA A 

J ASMIN FRUITS SRL 23.05.2017 

13:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHETE PRODUSE 

NEALIMENTARE PT.ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

CPV: 33760000-5 - Hartie igienica, batiste, servete din hartie 

pentru maini si servete de masa (Rev.2)

[DA12048412] Aplicatie software 

INDSOFT – SIMTAX: Urmarire si 

executare silita

INDUSTRIAL 

SOFTWARE S.R.L.

22.05.2017 

09:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aplicatie softw are INDSOFT 

– SIMTAX: Urmarire si executare silita 

CPV: 48000000-8 - Pachete softw are si sisteme informatice 

(Rev.2)
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117 1,655.45 RON 1.655,45
1.655,45

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

118 222.52 RON 222,52
222,52

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

119 621.85 RON 621,85
621,85

Cantitate: 1.00 (buc) 1

120 339.32 RON 339,32
339,32

Cantitate: 1.00 (buc) 1

121 9.66 RON 96,60
9,66

Cantitate: 10.00 (BUC) 10

122 88.63 RON
1.772,60

88,63

Cantitate: 20.00 (buc) 20

123 2,684.52 RON 2.684,52
2.684,52

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

124 230.24 RON 920,96
230,24

Cantitate: 4.00 (BUC) 4

125 13.11 RON 262,20
13,11

Cantitate: 20.00 (BUC) 20

126 23.4 RON 46,80
23,4

Cantitate: 2.00 (top) 2

127 0.45 RON 45,00
0,45

Cantitate: 100.00 (BUC) 100

128 339 RON 678,00
339

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

129 167.84 RON 167,84
167,84

Cantitate: 1.00 (buc) 1

130 162.95 RON 162,95
162,95

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

[DA12316123] Pachet birotica 

dispensare

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

12.06.2017 

07:21 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet birotica dispensare CPV: 30197000-6 - Articole marunte de birou (Rev.2)

[DA12314140] Pachet produse 

curatenie dispensare

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

09.06.2017 

13:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse curatenie 

dispensare 
CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA12284943] Europubela 360 litri GRADINARIU 

IMPORT EXPORT 

S.R.L.

08.06.2017 

10:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Europubela 360 litri CPV: 39224340-3 - Pubele (Rev.2)

[DA12263683] Pix Cu Bila Ek R301 

1 Mm Albastru cu capac

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

07.06.2017 

10:57 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pix Cu Bila Ek R301 1 Mm 

Albastru cu capac 

CPV: 30192121-5 - Pixuri (Rev.2)

[DA12263537] Carton Colorat RS 

A4 160gr 100 Coli Multicolor

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

07.06.2017 

10:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Carton Colorat RS A4 160gr 

100 Coli Multicolor 

CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA12263354] Hartie Cop Xerox 

Transit A4 80g 500 Coli

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

07.06.2017 

10:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Hartie Cop Xerox Transit A4 

80g 500 Coli 
CPV: 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)

[DA12263016] Toner Canon Fx 10 

original

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

07.06.2017 

11:01 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Canon Fx 10 Negru 

original 

CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12265374] Pachet telefonie 

mobila si internet

VODAFONE 

ROMANIA S.A.

07.06.2017 

11:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: AT Pachet telefonie mobila si 

internet 07.06 

CPV: 64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de 

date (Rev.2)

[DA12275723] MASA PLASTIC 

FARO VERDE 140X90 FAR036VE

DEDEMAN S.R.L. 07.06.2017 

15:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MASA PLASTIC FARO 

VERDE 140X90 FAR036VE 

CPV: 39121200-8 - Mese (Rev.2)

[DA12170021] JARDINIERA SC DELU&ANY SRL 29.05.2017 

13:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: JARDINIERA 
CPV: 16160000-4 - Diverse echipamente de gradinarit (Rev.2)

[DA12169647] PACHET 

MATERIALE INTRETINERE

SC DELU&ANY SRL 29.05.2017 

13:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

MUNICIPIUL AIUD 
CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

[DA12168550] PACHET 

MATERIALE,INSTALATII SANITARE

SC DELU&ANY SRL 29.05.2017 

13:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 

MATERIALE,INSTALATII SANITARE MUNICIPIUL AIUD 

CPV: 44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse 

(Rev.2)

[DA12180364] PACHET 

MATERIALE JOCURI 

INTERACTIVE DE ZIUA 

SC DELU&ANY SRL 29.05.2017 

15:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET JOCURI 

INTERACTIVE ZIUA COPILULUI 
CPV: 37524000-7 - Jocuri (Rev.2)

[DA12137958] Pachet mobilier 

Birou Stare Civila

SC MOBCIP SRL 26.05.2017 

09:32 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DE MOBILIER 

BIROU 
CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)
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131 296.47 RON 296,47
296,47

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

132 108.36 RON 108,36
108,36

Cantitate: 1.00 (buc) 1

133 17,750 RON 17.750,00
17.750

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

134 32.34 RON 32,34
32,34

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

135 147.85 RON 147,85
147,85

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

136 1,539.2 RON 1.539,20
1.539,20

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

137 2.9 RON 58,00
2,9

Cantitate: 20.00 (buc) 20

138 13.8 RON 1.104,00
13,8

Cantitate: 80.00 (BUC) 80

139 208.53 RON 208,53
208,53

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

140 335.98 RON 335,98
335,98

Cantitate: 1.00 (buc) 1

141 208.53 RON 208,53
208,53

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

142 225.3 RON 225,30
225,3

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

143 14.5 RON 855,50
14,5

Cantitate: 59.00 (buc) 59

144 11 RON 209,00
11

Cantitate: 19.00 (buc) 19

[DA12589474] Verificare stingator 

cu CO2 tip G2

NIKOS S.R.L. 30.06.2017 

09:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Verif icare stingator cu CO2 

tip G2 

CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)

[DA12589368] Verificare stingator 

cu pulbere tip P6

NIKOS S.R.L. 30.06.2017 

09:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Verif icare stingator cu 

pulbere tip P6 

CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)

[DA12552435] Xerox Phasser 6010 

Cyan

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

28.06.2017 

08:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Xerox Phasser 6010 Cyan CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12552253] Xerox Phasser 6010 

Magenta

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

28.06.2017 

08:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Xerox Phasser 6010 

Magenta 

CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12552076] Xerox Phasser 6010 

Black

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

28.06.2017 

08:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Xerox Phasser 6010 Black CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12551964] Xerox Phasser 6010 

Yellow

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

28.06.2017 

08:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Xerox Phasser 6010 Yellow  CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA12521488] Hartie Cop Xerox 

Transit A4 80g 500 Coli

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

26.06.2017 

13:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Hartie Cop Xerox Transit A4 

80g 500 Coli 
CPV: 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)

[DA12498764] BILETE MUZEU, 

100 BILETE/BLOC

TIPO-REX S.R.L. 23.06.2017 

08:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BILETE MUZEU CPV: 22459000-2 - Bilete (Rev.2)

[DA12500220] Pachet papetarie + 

birotica Directia de Asistenta 

Sociala

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

23.06.2017 

09:56 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet papetarie + biroica CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA12480519] Pachet diverse 

produse alimentare pentru ”Ziua 

Rozelor”

J ASMIN FRUITS SRL 22.06.2017 

11:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA12480742] Pachet - plasa 

imprimata cadou pentru ”Ziua 

Rozelor”

J ASMIN FRUITS SRL 22.06.2017 

11:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PLASA IMPRIMATA CPV: 39541200-8 - Plase textile (Rev.2)

[DA12401918] Unit Dentar DM-1 DENTAL MARKET 

DISTRIBUTION SRL

16.06.2017 

11:08 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Unit Dentar DM-1 CPV: 33126000-9 - Aparate de stomatologie (Rev.2)

[DA12315553] Pachet birotica 

muzeu

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

CUTEZATORII 

HUNEDOARA

12.06.2017 

07:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet birotica muzeu 

CPV: 30197000-6 - Articole marunte de birou (Rev.2)

[DA12315789] Pachet produse de 

curatenie muzeu

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

12.06.2017 

07:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse de curatenie 

muzeu 

CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)
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145 6 RON 12,00
6

Cantitate: 2.00 (buc) 2

146 14 RON 42,00
14

Cantitate: 3.00 (buc) 3

147 3.5 RON 21,00
3,5

Cantitate: 6.00 (kg) 6

148 1,464.22 RON 1.464,22
1.464,22

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

149 165 RON 165,00
165

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

150 4,361 RON 4.361,00
4.361,00

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

151 852 RON 852,00
852

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

152 262.59 RON 262,59
262,59

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

153 351.01 RON 351,01
351,01

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

154 363.45 RON 363,45
363,45

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

155 284.68 RON 284,68
284,68

Cantitate: 1.00 (buc) 1

156 640.9 RON 640,90
640,9

Cantitate: 1.00 (buc) 1

157 816.49 RON
816,49

816,49

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

158 831.93 RON 831,93
831,93

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

[DA12901690] PACHET 

MATERIALE MUNICIPIUL AIUD

SC DELU&ANY SRL 27.07.2017 

11:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

MUNICIPIUL AIUD 

CPV: 44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse 

(Rev.2)

[DA12906106] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE

SC ELECTROPLAST 

SRL

27.07.2017 

13:33 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

ELECTRICE CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA12828198] Pachet dispensar 

Aiud

MOLD DENT SRL 20.07.2017 

12:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet dispensar CPV: 33141800-8 - Consumabile dentare (Rev.2)

[DA12828288] Gigasept 5L 

Dinspensar Aiud

MOLD DENT SRL 20.07.2017 

12:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Gigasept 5L CPV: 33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)

[DA12768586] PACHET 

PAPETARIE

MEDIA PAPER SRL 18.07.2017 

12:07 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PAPETARIE CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA12768381] PACHET 

CURATENIE

MEDIA PAPER SRL 18.07.2017 

12:08 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CURATENIE CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA12768259] PACHET 

MATERIALE INSTALATII SANITARE 

DISPENSAR SCOLAR

SC DELU&ANY SRL 17.07.2017 

08:58 
Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

DISPENSAR SCOLAR CPV: 44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse 

(Rev.2)

[DA12718736] Pachet tonere ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

11.07.2017 

13:29 

Denumire produs / serviciu / lucrare: pachet tonere CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA12719230] Pachet papetarie ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

11.07.2017 

14:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: pachet papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA12668209] Kit pentru 

semnatura electronica

CERTSIGN S.A. 06.07.2017 

12:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Kit pentru semnatura 

electronica 

CPV: 79132100-9 - Servicii de certif icare a semnaturii 

electronice (Rev.2)

[DA12642893] Servicii de servire a 

mesei

LEXUS PROD SRL 05.07.2017 

09:46 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii de servire a mesei 

CPV: 55300000-3 - Servicii de restaurant si de servire a 

mancarii (Rev.2)

[DA12589963] Pulbere tip ABC NIKOS S.R.L. 30.06.2017 

08:49 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pulbere tip ABC CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)

[DA12589788] Verificare stingator 

cu CO2 tip G5

NIKOS S.R.L. 30.06.2017 

09:01 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Verif icare stingator cu CO2 

tip G5 

CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)

[DA12589650] Verificare stingator 

cu pulbere tip P1

NIKOS S.R.L. 30.06.2017 

09:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Verif icare stingator cu 

pulbere tip P1 

CPV: 35111320-4 - Extinctoare portabile (Rev.2)
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159 284.23 RON 284,23
284,23

Cantitate: 1.00 (buc) 1

160 43,501 RON 43.501,00
43.501,00

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

161 244.54 RON 244,54
244,54

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

162 21 RON 63,00
21

Cantitate: 3.00 (bucata) 3

163 90.75 RON 90,75
90,75

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

164 50 RON 50,00
50

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

165 25.21 RON 25,21
25,21

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

166 21 RON 21,00
21

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

167 210.08 RON 210,08
210,08

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

168 21 RON 84,00
21

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

169 46.21 RON 231,05
46,21

Cantitate: 5.00 (bucata) 5

170 42.01 RON 42,01
42,01

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

171
59,836.22 RON

59.836,22
59.836,22

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

172 8.1 RON
810,00

8,1

Cantitate: 100.00 (set) 100

[DA12951067] Hartie Igienica 3 

straturi 10/Set Palex Papernet Alba

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

01.08.2017 

13:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Hartie Igienica 3 straturi 

10/Set Palex Papernet Alba 

CPV: 33772000-2 - Articole de unica folosinta din hartie 

(Rev.2)

[DA12937829] Dacia Duster 

LAUREATE 1.5 109 E6 4X4

MERIDIAN VEST SRL 31.07.2017 

14:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Dacia Duster LAUREATE 1.5 

109 E6 4X4 

CPV: 34110000-1 - Autoturisme (Rev.2)

[DA12914409] FILTRU AER SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU AER 
CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA12914652] ULEI MOTOR SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ULEI MOTOR CPV: 09000000-3 - Produse petroliere, combustibil, electricitate 

si alte surse de energie (Rev.2)

[DA12915130] SOLUTIE PARBRIZ SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:05 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SOLUTIE PARBRIZ CPV: 24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)

[DA12915031] VULCANIZARE SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:06 

Denumire produs / serviciu / lucrare: LUCRARI VULCANIZARE CPV: 75200000-8 - Prestari de servicii pentru comunitate 

(Rev.2)

[DA12914910] ULEI ARAL SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:07 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ULEI ARAL 
CPV: 09000000-3 - Produse petroliere, combustibil, electricitate 

si alte surse de energie (Rev.2)

[DA12914715] FILTRU ULEI SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU ULEI CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA12914561] FILTRU POLEN SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU POLEN CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA12914494] FILTRU 

CARBURANT

SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:11 

Denumire produs / serviciu / lucrare: FILTRU CARBURANT CPV: 34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)

[DA12914253] BEC FAR SC RADCONF RAD 

SNC

28.07.2017 

12:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BEC FAR CPV: 31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si 

consumabile electrice; iluminat (Rev.2)

[DA12921057] PACHET 

MATERIALE BIBLIOTECA 

MUNICIPIULUI AIUD

SC DELU&ANY SRL 28.07.2017 

13:00 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

MUNICIPIUL AIUD BIBLIOTECA 

CPV: 44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse 

(Rev.2)

[DA12921530] Pachet voce mobila 

si fixa

VODAFONE 

ROMANIA S.A.

28.07.2017 

14:02 

Denumire produs / serviciu / lucrare: AT0728 Pachet voce mobila 

si f ixa 
CPV: 64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de 

date (Rev.2)

[DA12901925] Pachet Dispensar 

Medical Scolar Aiud -materiale 

sanitare

MOLD DENT SRL 27.07.2017 

11:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet dispensar CPV: 33141800-8 - Consumabile dentare (Rev.2)
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173 2,892.44 RON 2.892,44
2.892,44

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

174 2.11 RON 422,00
2,11

Cantitate: 200.00 (BUC) 200

175 2.29 RON 343,50
2,29

Cantitate: 150.00 (BUC) 150

176 1.76 RON 3.520,00
1,76

Cantitate: 2000.00 (buc ) 2000

177 1,176.46 RON 1.176,46
1.176,46

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

178 2,521 RON 2.521,00
2.521

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

179 5,400 RON 5.400,00
5.400

Cantitate: 1.00 (BUC ) 1

180 848 RON 848,00
848

Cantitate: 1.00 (buc) 1

181 235.21 RON 235,21
235,21

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

182 3,185 RON 3.185,00
3.185,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

183 9,277 RON 9.277,00
9.277

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

184 2,027.65 RON 2.027,65
2.027,65

Cantitate: 1.00 (buc) 1

185 1,224.96 RON 1.224,96
1.224,96

Cantitate: 1.00 (buc) 1

186 1,333.78 RON 1.333,78
1.333,78

Cantitate: 1.00 (buc) 1

[DA13181887] Panou - Capac 2 INSTALATORUL S.A. 28.08.2017 

08:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Panou - Capac 2 CPV: 45421130-4 - Instalare de usi si ferestre (Rev.2)

[DA13181788] Panou - Capac 1 INSTALATORUL S.A. 28.08.2017 

08:56 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Panou - Capac 1 CPV: 45421130-4 - Instalare de usi si ferestre (Rev.2)

[DA13181716] Usa culisanta INSTALATORUL S.A. 28.08.2017 

08:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Usa culisanta CPV: 45421130-4 - Instalare de usi si ferestre (Rev.2)

[DA13193844] Laptop Apple 

MacBook Pro Retina cu accesorii

SILVA SISTEMS 

S.R.L.

28.08.2017 

11:49 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Laptop Apple MacBook Pro 

Retina cu accesorii 

CPV: 30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)

[DA13194169] MODUL DE 

ADMINISTRARE “NUMERE DE 

CASA” IN HARTA INTERACTIVA

SC 

SCHUBERT&FRANZ

KE SRL

28.08.2017 

12:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MODUL DE ADMINISTRARE 

“NUMERE DE CASA” IN HARTA INTERACTIVA 

CPV: 72416000-9 - Furnizori de servicii de aplicatii (Rev.2)

[DA13191922] Cafetiera PHILIPS 

Viva Collection HD7546/20, 1.2l, 

1000W, inox

ALTEX ROMANIA 

S.R.L.

28.08.2017 

12:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cafetiera PHILIPS Viva 

Collection HD7546/20, 1.2l, 1000W, inox 

CPV: 39711310-5 - Filtre de cafea electrice (Rev.2)

[DA13161375] Pachet imprimate 

tipizate primarie A4

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

24.08.2017 

09:16 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet imprimate tipizate 

primarie A4 CPV: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

[DA13167866] Seif certificat 

antiefractie Toscana 85

MARKETING 

CONCEPT S.R.L.

24.08.2017 

12:34 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Seif certif icat antiefractie 

Toscana 85 
CPV: 44421000-7 - Seifuri, case de bani si usi blindate sau 

armate (Rev.2)

[DA13138268] Birou tip receptie 

din pal melaminat

SC BEST MOB SRL 22.08.2017 

13:22 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Birou tip receptie din pal 

melaminat 

CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)

[DA13119460] PACHET DE 

MOBILIER BIROU

SC MOBCIP SRL 21.08.2017 

13:30 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DE MOBILIER 

BIROU 

CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)

[DA13120970] Cutie Arhivare 10cm ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

HANDICAPATE 

NEUROMOTOR 

21.08.2017 

13:35 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Cutie Arhivare 10cm RS 

CPV: 30191100-5 - Echipament de arhivare (Rev.2)

[DA12984041] Apa minerala plata 

Borsec 2l

NASIROM 03.08.2017 

14:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BORSEC 2l CPV: 15981100-9 - Apa minerala plata (Rev.2)

[DA12984119] Apa minerala 

carbogazoasa Borsec 1.5l

NASIROM 03.08.2017 

14:45 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BORSEC 1.5l CPV: 15981200-0 - Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

[DA12940343] Compresor 

stomatologic 2 motoare

KAYANA SRL 01.08.2017 

11:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Compresor stomatologic 2 

motoare 
CPV: 33130000-0 - Instrumente si dispozitive dentare si de 

subspecialitate (Rev.2)
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187 4,839.9 RON 4.839,90
4.839,90

Cantitate: 1.00 (buc) 1

188 2,038.13 RON 2.038,13
2.038,13

Cantitate: 1.00 (buc) 1

189 200 RON 200,00
200

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

190 1,848.74 RON 1.848,74
1.848,74

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

191 15 RON 45,00
15

Cantitate: 3.00 (cutie) 3

192 125.97 RON 125,97
125,97

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

193 419.92 RON 419,92
419,92

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

194 25,488 RON 25.488,00
25.488

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

195 275 RON 3.300,00
275

Cantitate: 12.00 (buc) 12

196 485.71 RON 485,71
485,71

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

197 160.83 RON 3.859,92
160,83

Cantitate: 24.00 (BUC) 24

198 821.42 RON 821,42
821,42

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

199 1,600 RON 1.600,00
1.600

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

200 2,886.9 RON 2.886,90
2.886,90

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA13709395] Mobilier birou ELVILA S.A. 04.10.2017 

15:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mobilier CPV: 39100000-3 - Mobilier (Rev.2)

[DA13656175] MOBILIER BIROU SC MOBCIP SRL 28.09.2017 

12:41 
Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DE MOBILIER 

BIROU 
CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)

[DA13664849] Materiale sanitare 

DAS Cresa

SC DELU&ANY SRL 28.09.2017 

15:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACEHT MATERIALE DAS 

CRESA AIUD 

CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

[DA13641851] SCAUN GOLF LX 

C11

DEDEMAN S.R.L. 27.09.2017 

14:27 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SCAUN GOLF LX C11 CPV: 39112000-0 - Scaune (Rev.2)

[DA13610232] Aparat foto digital 

Canon IXUS 185, 20MP, Argintiu + 

Card 8 GB + Geanta 

[AJ1806C010AA]

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

26.09.2017 

12:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aparat foto digital Canon 

IXUS 185, 20MP, Argintiu + Card 8 GB + Geanta 

[AJ1806C010AA] 

CPV: 38651000-3 - Aparate de fotografiat (Rev.2)

[DA13431960] Scaun birou OFF 

324

XACT CONSULTING 

S.R.L.

14.09.2017 

11:27 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Scaun birou OFF 324 CPV: 39112000-0 - Scaune (Rev.2)

[DA13421396] Palo Alto PA-820 SILVA SISTEMS 

S.R.L.

13.09.2017 

13:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Palo Alto PA-820 CPV: 32413100-2 - Rutere de retea (Rev.2)

[DA13385817] PACHET JUCARII MEDIA PAPER SRL 12.09.2017 

09:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET JUCARII CPV: 37520000-9 - Jucarii (Rev.2)

[DA13385507] PACHET 

PAPETARIE

MEDIA PAPER SRL 12.09.2017 

09:45 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PAPETARIE 01 CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA13401784] Manusi Examinare 

M 100buc/Cutie

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

12.09.2017 

15:06 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Manusi Examinare M 

100buc/Cutie 

CPV: 18424000-7 - Manusi (Rev.2)

[DA13382043] MOBILIER BIROU SC MOBCIP SRL 11.09.2017 

15:08 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DE MOBILIER 

BIROU 
CPV: 39120000-9 - Mese, dulapuri, birouri si biblioteci (Rev.2)

[DA13227347] PACHET 

PRELUCRARE SI PLOTARE 

PLANSE

PROIECT ALBA S.A. 30.08.2017 

11:45 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PRELUCRARE SI PLOTARE 

PLANSE 

CPV: 71410000-5 - Servicii de urbanism (Rev.2)

[DA13215751] Pachet tonere ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

29.08.2017 

14:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet tonere CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA13215642] Pachet birotica 

papetarie

ASOCIATIA - CLUBUL 

SPORTIV AL 

PERSOANELOR 

29.08.2017 

14:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet birotica papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
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201 3,902 RON 3.902,00
3.902,00

Cantitate: 1.00 (Set) 1

202 568 RON 568,00
568

Cantitate: 1.00 (buc) 1

203 590 RON 590,00
590

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

204 120 RON 120,00
120

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

205 1,700 RON 6.800,00
1700

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

206 6,025 RON 6.025,00
6025

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

207 105.04 RON 315,12
105,04

Cantitate: 3.00 (buc) 3

208 51 RON 51,00
51

Cantitate: 1.00 (bucara) 1

209 2,100.84 RON 8.403,36
2.100,84

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

210 265 RON 265,00
265

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

211 388.25 RON 388,25
388,25

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

212 201.59 RON 201,59
201,59

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

213 165 RON 330,00
165

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

214 120 RON 120,00
120

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA13883874] Toner Bizhub C300 

Yellow

SC DOCTOR COPY 

SRL

13.10.2017 

08:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Bizhub C300 CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA13872516] Kit pentru 

semnatura electronica

CERTSIGN S.A. 12.10.2017 

10:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Kit pentru semnatura 

electronica 
CPV: 79132100-9 - Servicii de certif icare a semnaturii 

electronice (Rev.2)

[DA13883057] Pachet produse 

birotica

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

12.10.2017 

13:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse birotica CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA13882782] Pachet produse de 

curatenie Muzeul de Stiintele 

Naturii Aiud

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

12.10.2017 

13:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse de 

curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA13883259] Cartus toner 

imprimanta XEROX

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

12.10.2017 

13:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet tonere CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA13842213] Carnet bonuri 

valorice carburanti auto 50 lei/fila

ROMPETROL 

DOWNSTREAM S.R.L

11.10.2017 

08:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Carnet bonuri valorice 

carburanti auto 50 lei/f ila 

CPV: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

[DA13838181] Stampila TRANS TOUR PAUL 

SRL

10.10.2017 

14:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: accesorii de birou CPV: 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)

[DA13780095] Memorie 1x 4GB 

pentru laptop

DIGITEX S.R.L. 09.10.2017 

10:58 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Memorie SODIM PCL31x 4GB 

laptop 
CPV: 30236110-6 - Memorie cu acces aleatoriu (RAM) (Rev.2)

[DA13810858] VIDEOPROIECTOR GBC EXIM S.R.L. 09.10.2017 

12:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET VIDEOPROIECTOR CPV: 38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2)

[DA13815268] Bilet avion Cluj-

Moscova-Cluj

TRANS TOUR PAUL 

SRL

09.10.2017 

13:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BILET AVION 

CLUJ/MOSCOVA/CLUJ 

CPV: 60420000-8 - Servicii de transport aerian ocazional 

(Rev.2)

[DA13785069] Toner Magenta 

C300

SC DOCTOR COPY 

SRL

06.10.2017 

10:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Bizhub C300 CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA13780206] Unitate Imagine 

Bizhub C300

SC DOCTOR COPY 

SRL

06.10.2017 

10:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Unitate Imagine Bk Bizhub 

C300 

CPV: 30125000-1 - Piese si accesorii pentru fotocopiatoare 

(Rev.2)

[DA13742366] Pachet imprimate 

tipizate A4

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

04.10.2017 

11:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet imprimate tipizate 

primarie A4 

CPV: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

[DA13742947] Echipament Politia 

Locala Aiud

VIPER SPIRIT S.R.L. 04.10.2017 

11:06 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet echipament Politia 

Locala 

CPV: 35200000-6 - Echipament de politie (Rev.2)
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215 81.44 RON 81,44
81,44

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

216 47.06 RON 611,78
47,06

Cantitate: 13.00 (bucata) 13

217 23,000 RON 23.000,00
23.000

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

218 29.41 RON 294,10
29,41

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

219 21.01 RON 210,10
21,01

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

220 37.82 RON 37,82
37,82

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

221 120 RON 240,00
120

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

222 600 RON 600,00
600

Cantitate: 1.00 (buc) 1

223 15,200 RON 15.200,00
15200

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

224 323.87 RON 323,87
323,87

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

225 155.04 RON 155,04
155,04

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

226 42 RON 84,00
42

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

227 75 RON 75,00
75

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

228 1,639.92 RON 1.639,92
1.639,92

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

[DA14233781] Pachet produse 

papetarie Directia de asistenta 

Sociala

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

03.11.2017 

12:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA14205330] Stampila cu text TRANS TOUR PAUL 

SRL

02.11.2017 

11:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: accesorii de birou CPV: 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)

[DA14205205] Stampila cu text TRANS TOUR PAUL 

SRL

02.11.2017 

11:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: accesorii de birou CPV: 30192153-8 - Stampile cu text (Rev.2)

[DA14183658] Pachet papetarie MEDIA PAPER SRL 01.11.2017 

13:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 05 CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA14183409] PACHET 

CURATENIE

MEDIA PAPER SRL 01.11.2017 

13:22 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CURATENIE CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14142454] Autoclav Clasa 

sterilizare B, cu imprimanta 

incorporata Serena B18 (Italia)

TOTALMED S.R.L. 30.10.2017 

11:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Autoclav Clasa sterilizare B, 

cu imprimanta incorporata Serena B18 (Italia) 

CPV: 33191110-9 - Autoclave (Rev.2)

[DA14143277] Distilator apa 

DRINK 750

TOTALMED S.R.L. 30.10.2017 

12:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Distilator apa DRINK 750 CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)

[DA14141821] Toner Bizhub C300 SC DOCTOR COPY 

SRL

30.10.2017 

13:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Bizhub C300 CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)

[DA14090258] Memory Stick 16 GB DIGITEX S.R.L. 25.10.2017 

16:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Memory Stick CPV: 30233180-6 - Dispozitive de stocare cu memorie f lash 

(Rev.2)

[DA14088989] Mouse A4TECH DIGITEX S.R.L. 25.10.2017 

16:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mouse A4TECH CPV: 30237410-6 - Mouse pentru computer (Rev.2)

[DA14088792] Tastatura A4TECH DIGITEX S.R.L. 25.10.2017 

16:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Tastatura A4TECH CPV: 30237460-1 - Tastaturi pentru computer (Rev.2)

[DA14090786] Sistem GNSS RTK 

L1L2 HI-TARGET V100 

Configuratie Rover + Controller 

TOPO CAD VEST 

S.R.L.

25.10.2017 

16:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Sistem GNSS RTK L1L2 HI-

TARGET V100 Configuratie Rover + Controller iHand 20 

CPV: 38112100-4 - Sisteme de navigare si de pozitionare 

globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)

[DA14028204] Coroane de flori SC GEMINI SRL 23.10.2017 

10:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Coroane de f lori CPV: 03121210-0 - Aranjamente f lorale (Rev.2)

[DA13982403] PACHET PRODUSE 

ALIMENTARE

J ASMIN FRUITS SRL 19.10.2017 

10:28 

Denumire produs / serviciu / lucrare: DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 
CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)
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229 148.42 RON 148,42
148,42

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

230 228.46 RON 228,46
228,46

Cantitate: 1.00 (buc) 1

231 1,016.65 RON 1.016,65
1016,65

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

232 654.02 RON 654,02
654,02

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

233 298.16 RON 298,16
298,16

Cantitate: 1.00 (pachet ) 1

234 82.63 RON 82,63
82,63

Cantitate: 1.00 (buc) 1

235 403.36 RON
1.613,44

403,36

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

236
19,800 RON

19.800,00
19.800

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

237 17,700 RON 17.700,00
17.700

Cantitate: 1.00 (buc) 1

238 20,000 RON 20.000,00
20.000

Cantitate: 1.00 (buc) 1

239 8,800 RON
8.800,00

8.800

Cantitate: 1.00 (buc) 1

240 16,600 RON 16.600,00
16.600

Cantitate: 1.00 (buc) 1

241 23 RON 920,00
23

Cantitate: 40.00 (bucata) 40

242 16.5 RON 990,00
16,5

Cantitate: 60.00 (bucata) 60

[DA14334874] Steag Romania 

1.35x0.90m

MOLDOMAR IMPEX 

SRL

09.11.2017 

15:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Steag Romania 1.35x0.90m CPV: 35821000-5 - Steaguri (Rev.2)

[DA14334783] Steag UE 

1,35x0,90m

MOLDOMAR IMPEX 

SRL

09.11.2017 

15:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Steag UE 1,35x0,90m CPV: 35821000-5 - Steaguri (Rev.2)

[DA14291255] Dotari iluminat 

public de sarbatori

MK ILLUMINATION 

S.R.L.

08.11.2017 

08:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet vanzare produse 

iluminat festiv 

CPV: 39298500-2 - Ornamente (Rev.2)

[DA14291409] Dotari iluminat 

public de sarbatori

MK ILLUMINATION 

S.R.L.

08.11.2017 

08:51 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet vanzare produse 

iluminat festiv 

CPV: 39298500-2 - Ornamente (Rev.2)

[DA14291487] Dotari iluminat 

public de sarbatori

MK ILLUMINATION 

S.R.L.

08.11.2017 

08:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet vanzare produse 

iluminat festiv 

CPV: 39298500-2 - Ornamente (Rev.2)

[DA14291556] Dotari iluminat 

public de sarbatori

MK ILLUMINATION 

S.R.L.

08.11.2017 

08:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet vanzare produse 

iluminat festiv 

CPV: 39298500-2 - Ornamente (Rev.2)

[DA14291606] Dotari iluminat 

public de sarbatori

MK ILLUMINATION 

S.R.L.

08.11.2017 

08:55 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet vanzare produse 

iluminat festiv 

CPV: 39298500-2 - Ornamente (Rev.2)

[DA14236944] Anvelope iarna 

Dacia Duster - 215/65 R16

SC RADCONF RAD 

SNC

07.11.2017 

09:03 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ANVELOPE 2156516 CPV: 24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)

[DA14270998] Pachet produse 

curatenie asistenti medicali 

comunitari

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

07.11.2017 

09:23 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14271944] Pachet produse de 

curatenie Dispensar Medical 

Scolar

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

07.11.2017 

11:56 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse de 

curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14271769] Pachet produse de 

curatenie Baie Publica

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

07.11.2017 

11:58 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse de 

curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14271589] Pachet produse 

curatenie Cresa

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

07.11.2017 

11:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14232082] Pachet produse 

birotica asistenti medicali 

comunitari

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

03.11.2017 

12:00 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse birotica CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA14234307] Pachet produse 

papetarie dispensar scolar

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

03.11.2017 

12:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet produse papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
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243 523.78 RON 523,78
523,78

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

244 95.24 RON 95,24
95,24

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

245 3,957.9 RON 3.957,90
3.957,90

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

246 7.29 RON 729,00
7,29

Cantitate: 100.00 (SET) 100

247 2,603.72 RON 2.603,72
2.603,72

Cantitate: 1.00 (buc) 1

248 1,859.8 RON 1.859,80
1.859,80

Cantitate: 1.00 (buc) 1

249 381.94 RON 381,94
381,94

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

250 1,350 RON 1.350,00
1.350,00

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

251 718.97 RON 718,97
718,97

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

252 1,890.76 RON 3.781,52
1.890,76

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

253 1,175.63 RON
1.175,63

1.175,63

Cantitate: 1.00 (Bc) 1

254 259.66 RON 259,66
259,66

Cantitate: 1.00 (Bc) 1

255 1,429.27 RON 1.429,27
1.429,27

Cantitate: 1.00 (buc) 1

256 289.1 RON 289,10
289,1

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

[DA14554803] Pachet produse 

papetarie

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

22.11.2017 

14:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: pachet papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA14554486] Pachet materiale 

curatenie

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

22.11.2017 

14:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet materiale curatenie CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14559142] Ecran de proiectie 

Avtek Tripod Pro 180

sc corsar online srl 22.11.2017 

16:20 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ecran de proiectie Avtek 

Tripod Pro 180 

CPV: 38653400-1 - Ecrane pentru proiectii (Rev.2)

[DA14559029] Videoproiector 

BenQ MS517H SVGA 3300 lumeni

sc corsar online srl 22.11.2017 

16:22 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Videoproiector BenQ 

MS517H SVGA 3300 lumeni 

CPV: 38652120-7 - Videoproiectoare (Rev.2)

[DA14515865] Panou tamplarie 

PVC

MEDIA PAPER SRL 21.11.2017 

11:05 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PANOU TAMPLARIE PVC CPV: 44221000-5 - Ferestre, usi si articole conexe (Rev.2)

[DA14487821] Pachet carti - 

”Istoria Transilvaniei”

LIBRARIE. NET SRL 20.11.2017 

14:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet carti biblioteca - 

Beletristica si Critica literara / Bibliografie scolara 1758297 

CPV: 22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)

[DA14473879] Nortel Network 

Layer 2/3 Copper Gigabit Ethernet 

Module for IBM server BladeCenter 

26K6526

GECOM PLUS SRL 17.11.2017 

13:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: "Nortel Netw ork Layer 2/3 

Copper Gigabit Ethernet Module for IBM server BladeCenter 

CPV: 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2)

[DA14441454] Materiale pentru 

decoratiuni de Craciun Muzeu

LIBRA OFFICE IND. 

SRL

16.11.2017 

13:15 
Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET ARTICOLE ARTA SI 

HOBBY CPV: 37800000-6 - Articole pentru lucrari de artizanat si de 

arta (Rev.2)

[DA14399048] Program informatic 

Topo LT V11.4

TOPO CAD VEST 

S.R.L.

15.11.2017 

10:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Softw are TopoLT CPV: 48991000-1 - Pachete softw are pentru foi de calcul 

(Rev.2)

[DA14398725] Program informatic 

BricsCad V17 Pro Engleza cu 

licenta

TOPO CAD VEST 

S.R.L.

15.11.2017 

10:41 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BricsCad V17 Pro Engleza CPV: 48991000-1 - Pachete softw are pentru foi de calcul 

(Rev.2)

[DA14390419] Hartie Igienica 3 

straturi 10/Set Palex Papernet Alba

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

14.11.2017 

10:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Hartie Igienica 3 straturi 

10/Set Palex Papernet Alba 

CPV: 33761000-2 - Hartie igienica (Rev.2)

[DA14372840] Masina de spalat 

rufe profesionala Whirlpool AWG 

1212/PRO, 12 kg, 1200 RPM, Alb 

[AWG 1212/PRO]

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

13.11.2017 

13:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Masina de spalat rufe 

profesionala Whirlpool AWG 1212/PRO, 12 kg, 1200 RPM, Alb 

[AWG 1212/PRO] 

CPV: 42716120-5 - Masini de spalat (Rev.2)

[DA14306932] Ghidul Secretarului 

Unitatii Administrativ - Teritoriale

SC LBW - Edituri 

specializate SRL

09.11.2017 

12:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Ghidul Secretarului Unitatii 

Administrativ - Teritoriale 
CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

[DA14334544] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE

SC ELECTROPLAST 

SRL

09.11.2017 

15:34 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

ELECTRICE 

CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)
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257 31.09 RON 31,09
31,09

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

258 45.21 RON 217,01
45,21

Cantitate: 4.80 (metru patrat) 4,8

259 7,189.2 RON 7.189,20
7.189,20

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

260 235.29 RON 235,29
235,29

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

261 730 RON 730,00
730

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

262 640 RON 1.280,00
640

Cantitate: 2.00 (buc) 2

263 20,000 RON 20.000,00
20.000

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

264 3.79 RON 379,00
3,79

Cantitate: 100.00 (BUC) 100

265 2,376.28 RON 2.376,28
2.376,28

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

266 1.6 RON
800,00

1,6

Cantitate: 500.00 (buc) 500

267 2.1 RON
2,10

2,1

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

268 110.37 RON
110,37

110,37

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

269 66.31 RON 66,31
66,31

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

270 39.49 RON 157,96
39,49

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

[DA14675976] Aranjament pentru 

Craciun

SC GEMINI SRL 29.11.2017 

10:31 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aranjament craciun CPV: 03121210-0 - Aranjamente f lorale (Rev.2)

[DA14681733] Pachet materiale 

DAS AIUD

SC DELU&ANY SRL 29.11.2017 

11:40 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACEHT MATERIALE DAS 

AIUD 

CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

[DA14651812] Diverse produse 

alimentare pentru evenimentul 

”Marea Unire”

J ASMIN FRUITS SRL 28.11.2017 

11:21 

Denumire produs / serviciu / lucrare: DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA14651947] SERVETELE DE 

MASA ALBE (PACHET 100BUC)

J ASMIN FRUITS SRL 28.11.2017 

11:22 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SERVETELE DE MASA ALBE 

(PACHET 100BUC) 

CPV: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe 

(Rev.2)

[DA14627762] Cutie din carton Diada Serv 28.11.2017 

11:31 

Denumire produs / serviciu / lucrare: cutie de prajitura CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare (Rev.2)

[DA14663492] PACHET DULCIURI 

DE CRACIUN

J ASMIN FRUITS SRL 28.11.2017 

14:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DULCIURI DE 

CRACIUN 

CPV: 15000000-8 - Alimente, bauturi, tutun si produse conexe 

(Rev.2)

[DA14600533] MANUSI LATEX 

TRICOTATE

SC DELU&ANY SRL 27.11.2017 

09:13 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MANUSI LATEX TRICOTATE CPV: 18424000-7 - Manusi (Rev.2)

[DA14601553] Diorama "Nasterea 

Domnului"

SC MARLA 

ARTISTIQUE SRL

27.11.2017 

12:12 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Diorama "Nasterea 

Domnului" CPV: 45451000-3 - Lucrari decorative (Rev.2)

[DA14602587] Oita pentru Scena 

de Craciun

DEW.BERT SRL 24.11.2017 

13:12 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Oita pentru Scena de 

Craciun CPV: 39298400-1 - Statuete (Rev.2)

[DA14602916] Oita pentru Scena 

de Craciun

DEW.BERT SRL 24.11.2017 

13:13 
Denumire produs / serviciu / lucrare: Oita pentru Scena de 

Craciun CPV: 39298400-1 - Statuete (Rev.2)

[DA14567090] Aeroterma ceramica 

Concept VT8020, 2200 W, 

termostat, display LED, 

telecomanda, timer 24 H

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

23.11.2017 

13:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aeroterma ceramica 

Concept VT8020, 2200 W, termostat, display LED, telecomanda, 

CPV: 39715240-1 - Aparate electrice de incalzire ambientala 

(Rev.2)

[DA14578682] Pachet papetarie CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

23.11.2017 

14:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: pachet papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA14581668] Mocheta Supersoft 

15-bordeaux

S.C.DIEGO CLUJ 

S.R.L.

23.11.2017 

15:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Mocheta Supersoft 15-

bordeaux 
CPV: 39531400-7 - Covoare textile (Rev.2)

[DA14521182] PISTOL LIPIT CU 

SILICON

MEDIA PAPER SRL 22.11.2017 

11:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PISTOL LIPIT CU SILICON CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)
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271 4,082.5 RON 4.082,50
4.082,50

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

272 372.53 RON 372,53
372,53

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

273 3,128 RON 3.128,00
3.128,00

Cantitate: 1.00 (buc) 1

274 2,613.43 RON 2.613,43
2.613,43

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

275 737.16 RON 737,16
737,16

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

276 41.4 RON
82,80

41,4

Cantitate: 2.00 (buc) 2

277 60.5 RON 242,00
60,5

Cantitate: 4.00 (buc ) 4

278 55 RON 110,00
55

Cantitate: 2.00 (buc) 2

279 55 RON 55,00
55

Cantitate: 1.00 (buc) 1

280 1,179 RON 1.179,00
1.179

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

281 30 RON 120,00
30

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

282 7.57 RON 15,14
7,57

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

283 7.15 RON 14,30
7,15

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

284 0.34 RON 17,00
0,34

Cantitate: 50.00 (bucata) 50

[DA14838104] Baloane MEDIA PAPER SRL 11.12.2017 

11:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BALOANE CPV: 34722100-5 - Baloane (Rev.2)

[DA14838337] Confetti MEDIA PAPER SRL 11.12.2017 

11:53 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CONFETTI 50CM CPV: 39298900-6 - Diverse articole decorative (Rev.2)

[DA14838737] Confetti MEDIA PAPER SRL 11.12.2017 

11:54 

Denumire produs / serviciu / lucrare: CONFETTI 80CM CPV: 39298900-6 - Diverse articole decorative (Rev.2)

[DA14866470] Buchet flori SC GEMINI SRL 11.12.2017 

12:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Buchet f lori CPV: 03121210-0 - Aranjamente f lorale (Rev.2)

[DA14816832] Produse alimentare 

pentru Targul de Craciun

J ASMIN FRUITS SRL 08.12.2017 

08:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA14775119] Toner Hp 12a 

Q2612a Negru Compatibil

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

06.12.2017 

11:36 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Hp 12a Q2612a Negru 

Compatibil 

CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA14774818] Toner Hp 12a 

Q2612a Negru Compatibil

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

06.12.2017 

11:37 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Hp 12a Q2612a Negru 

Compatibil 
CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA14774270] Toner Hp 05x 

Ce505x Negru Compatibil

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

06.12.2017 

11:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Hp 05x Ce505x Negru 

Compatibil 

CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA14776774] Toner Hp 78a 

Ce278a Negru Compatibil

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

06.12.2017 

11:42 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Toner Hp 78a Ce278a Negru 

Compatibil 

CPV: 30125120-8 - Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)

[DA14782890] Pachet carti 

biblioteca Carti premiere 

eveniment ”Primii în topul lecturii”

LIBRARIE. NET SRL 06.12.2017 

15:15 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet carti biblioteca - 

Beletristica si Critica literara / Bibliografie scolara 1771105 

CPV: 22113000-5 - Carti de biblioteca (Rev.2)

[DA14731860] Masina de spalat 

rufe profesionala Whirlpool AWG 

912 /PRO, 9 kg, 1200 RPM, 14 

programe, Alb [AWG 91

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

05.12.2017 

08:14 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Masina de spalat rufe 

profesionala Whirlpool AWG 912 /PRO, 9 kg, 1200 RPM, 14 

programe, Alb [AWG 91 

CPV: 42716120-5 - Masini de spalat (Rev.2)

[DA14727396] Pachet imprimate 

tipizate primarie A4(chitantiere, 

monetare, facturi personalizate)

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

05.12.2017 

10:00 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet imprimate tipizate 

primarie A4(chitantiere, monetare, facturi personalizate) 

CPV: 22458000-5 - Imprimate la comanda (Rev.2)

[DA14748574] PACHET DIVERSE 

MATERIALE PRIMARIA MUN AIUD

SC DELU&ANY SRL 05.12.2017 

12:16 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE 

MATERIALE PRIMARIA MUN AIUD 

CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

[DA14740572] Produse de 

patiserie si cofetarie pentru ”Targul 

de Craciun”

SC GEORGIA 

CATERING SRL

05.12.2017 

13:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Servicii catering CPV: 15812200-5 - Produse de cofetarie (Rev.2)
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285 48.65 RON 486,50
48,65

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

286 134.37 RON 268,74
134,37

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

287 1,160 RON 1.160,00
1160

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

288 710 RON 710,00
710

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

289 485.79 RON 485,79
485,79

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

290 30.23 RON 604,60
30,23

Cantitate: 20.00 (sac) 20

291 75 RON
2.700,00

75

Cantitate: 36.00 (bucata) 36

292 757.56 RON 757,56
757,56

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

293 300 RON 300,00
300

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

294 320 RON 320,00
320

Cantitate: 1.00 (buc) 1

295 2,100.84 RON 2.100,84
2.100,84

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

296 670 RON 670,00
670

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

297 544.77 RON 544,77
544,77

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

298 274.29 RON 274,29
274,29

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

[DA15058366] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE 

BIBLIOTECA MUNICIPALA

SC ELECTROPLAST 

SRL

18.12.2017 

15:17 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MATERIALE ELECTRICE - P3 CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA15057703] MATERIALE 

ELECTRICE PRIMARIA AIUD

SC ELECTROPLAST 

SRL

18.12.2017 

15:18 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MATERIALE ELECTRICE - P1 CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA14987318] Certificat digital 

pentru server

CERTSIGN S.A. 15.12.2017 

08:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Certif icat SSL- pentru server 

w eb 
CPV: 48222000-0 - Pachete softw are pentru servere w eb 

(Rev.2)

[DA14984991] Carnet bonuri 

valorice carburanti auto 50 lei/fila

ROMPETROL 

DOWNSTREAM S.R.L

15.12.2017 

09:44 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Carnet bonuri valorice 

carburanti auto 50 lei/f ila 
CPV: 09100000-0 - Combustibili (Rev.2)

[DA14977548] Pachet Monetare 

format A6

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

15.12.2017 

09:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet Monetare format A6 CPV: 22900000-9 - Diverse imprimate (Rev.2)

[DA14977328] Pachet bilete intrare 

patinoar Primaria Aiud

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

15.12.2017 

10:00 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet Bilete Primaria Aiud CPV: 22459000-2 - Bilete (Rev.2)

[DA15006905] Pachet curatenie 

biblioteca municipala

MEDIA PAPER SRL 15.12.2017 

11:52 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CURATENIE 01 CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA14951804] Camasa maneca 

scurta pentru ordine publica

MIJA CONF SRL 14.12.2017 

12:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Camasa manecascurta 

pentru ordine publica 

CPV: 35811200-4 - Uniforme de politie (Rev.2)

[DA14950714] Material 

antiderapant 25 kg

CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

13.12.2017 

15:34 

Denumire produs / serviciu / lucrare: antiderapant 25 kg 

CPV: 44423000-1 - Diverse articole (Rev.2)

[DA14882318] Pachet papetarie CORA TRADE 

CENTER S.R.L.

12.12.2017 

09:01 

Denumire produs / serviciu / lucrare: pachet papetarie CPV: 30192700-8 - Papetarie (Rev.2)

[DA14903642] Switch 24 porturi TP-

LINK T1600G-28TS(TL-SG2424)

BB COMPUTER 

S.R.L.

12.12.2017 

12:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Sw itch 24 porturi TP-LINK 

T1600G-28TS(TL-SG2424) 

CPV: 32422000-7 - Componente de retea (Rev.2)

[DA14903467] Sursa APC Smart-

UPS SC 450VA

BB COMPUTER 

S.R.L.

12.12.2017 

12:59 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Sursa APC Smart-UPS SC 

450VA 

CPV: 31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua 

(Rev.2)

[DA14905950] Pres Mars 90x150 S.C.DIEGO CLUJ 

S.R.L.

12.12.2017 

13:01 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pres Mars 90x150 CPV: 39530000-6 - Covoare, presuri si carpete (Rev.2)

[DA14905775] Pres Novoturf 55x90 S.C.DIEGO CLUJ 

S.R.L.

12.12.2017 

13:04 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pres Novoturf 55x90 CPV: 39530000-6 - Covoare, presuri si carpete (Rev.2)
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299 587.39 RON 587,39
587,39

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

300 982.85 RON 982,85
982,85

Cantitate: 1.00 (BUC) 1

301 759.23 RON 759,23
759,23

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

302 302.27 RON 302,27
302,27

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

303 84.03 RON 84,03
84,03

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

304 689.07 RON 689,07
689,07

Cantitate: 1.00 (Bucata) 1

305 119.3 RON
119,30

119,3

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

306 465.93 RON
465,93

465,93

Cantitate: 1.00 (pachet) 1

307 21 RON 42,00
21

Cantitate: 2.00 (bucata) 2

308 21 RON 84,00
21

Cantitate: 4.00 (bucata) 4

309 21 RON
210,00

21

Cantitate: 10.00 (bucata) 10

310 210.08 RON 210,08
210,08

Cantitate: 1.00 (bucata) 1

311 180 RON 180,00
180

Cantitate: 1.00 (buc) 1

312
10,586.34 RON

10.583,34
10583,34

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

[DA15191178] Pachet diverse 

produse alimentare

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

17:12 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DIVERSE PRODUSE 

ALIMENTARE 

CPV: 15800000-6 - Diverse produse alimentare (Rev.2)

[DA15154948] Pchet Registre 

Biblioteca municipala Liviu 

Rebreanu Aiud

Biro V. Maria 

Intreprindere 

Familiala

21.12.2017 

12:32 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pchet Registre Biblioteca 

Primaria AIUD 

CPV: 22810000-1 - Registre din hartie sau din carton (Rev.2)

[DA15115091] LUCRARI 

VULCANIZARE

SC RADCONF RAD 

SNC

20.12.2017 

10:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: LUCRARI VULCANIZARE CPV: 98390000-3 - Alte servicii (Rev.2)

[DA15115193] SOLUTIE PARBRIZ SC RADCONF RAD 

SNC

20.12.2017 

10:38 

Denumire produs / serviciu / lucrare: SOLUTIE PARBRIZ CPV: 24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)

[DA15115262] ANTIGEL SC RADCONF RAD 

SNC

20.12.2017 

10:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: ANTIGEL CPV: 24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)

[DA15115328] BEC FAR SC RADCONF RAD 

SNC

20.12.2017 

10:39 

Denumire produs / serviciu / lucrare: BEC FAR CPV: 31000000-6 - Masini, aparate, echipamente si 

consumabile electrice; iluminat (Rev.2)

[DA15078329] Pachet dispensar 

scolar

MOLD DENT SRL 19.12.2017 

10:43 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Pachet dispensar scolar CPV: 33141800-8 - Consumabile dentare (Rev.2)

[DA15091422] PACHET 

MATERIALE ELECTRICE SPAS

SC ELECTROPLAST 

SRL

19.12.2017 

13:47 

Denumire produs / serviciu / lucrare: MATERIALE ELECTRICE - P4 
CPV: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2)

[DA15008513] Aspirator fara sac 

Rowenta Silence Force Multi-

Cyclonic RO8324, 2 l, Tub 

telescopic, 750 W

DANTE 

INTERNATIONAL S.A.

18.12.2017 

08:46 

Denumire produs / serviciu / lucrare: Aspirator fara sac Row enta 

Silence Force Multi-Cyclonic RO8324, 2 l, Tub telescopic, 750 W, 

Filtru H 

CPV: 39713430-6 - Aspiratoare (Rev.2)

[DA15007743] PERVAZ PVC 

250MM

MEDIA PAPER SRL 18.12.2017 

08:48 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PERVAZ 250MM CPV: 45421150-0 - Lucrari de instalare de tamplarie nemetalica 

(Rev.2)

[DA15007378] Pachet papetarie 

Biblioteca municipala

MEDIA PAPER SRL 18.12.2017 

08:50 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PAPETARIE 01 CPV: 30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din 

hartie (Rev.2)

[DA15041209] Pachet curatenie si 

papetarie

MEDIA PAPER SRL 18.12.2017 

11:26 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET 05 CPV: 39831240-0 - Produse de curatenie (Rev.2)

[DA15048773] PACHET 

MATERIALE INST. INCALZIRE 

MUN AIUD

SC DELU&ANY SRL 18.12.2017 

13:09 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE MUN 

AIUD 

CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

[DA15049120] PACHET 

MATERIALE INST. INCALZIRE 

MUNICIPIUL AIUD

SC DELU&ANY SRL 18.12.2017 

13:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET MATERIALE 

MUNICIPIUL AIUD 1 

CPV: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii (Rev.2)

 



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 

 

  

  

Pagina 131 / 251 
 

 
313 247.5 RON 247,50

247,5

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

314 99.12 RON 99,12
99,12

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

315 330.2 RON 330,20
330,2

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

316 6,254.58 RON 6.254,58
6254,58

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

317 1,877.86 RON 1.877,86
1877,86

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

318 4,490.77 RON 4.490,77
4490,77

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

319 2,709.22 RON 2.709,22
2709,22

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

320 928.3 RON 928,30
928,3

Cantitate: 1.00 (BUCATA) 1

1.893.182,53TOTAL VALOARE FURNIZARE

[DA15190471] Pachet produs din 

carne

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

12:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DIN 

CARNE 

CPV: 15130000-8 - Produse din carne (Rev.2)

[DA15190365] Pachet carne J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

12:24 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET CARNE CPV: 15110000-2 - Carne (Rev.2)

[DA15190218] Pachet fructe J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

12:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET FRUCTE CPV: 03222000-3 - Fructe si fructe cu coaja (Rev.2)

[DA15190098] Pachet legume 

Cresa

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

12:25 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET LEGUME CPV: 03221000-6 - Legume (Rev.2)

[DA15190574] Pachet produse 

lactate

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

15:26 
Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE 

LACTATE 
CPV: 15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)

[DA15190692] Pachet sucuri de 

fructe

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

15:28 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET SUCURI DE 

FRUCTE 

CPV: 15321000-4 - Sucuri de fructe (Rev.2)

[DA15190760] Pachet dulceturi si 

marmelade

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

17:10 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET DULCETURI SI 

MARMELADE 

CPV: 15332200-6 - Dulceturi si marmelade; jeleuri de fructe; 

piureuri si paste de fructe sau de fructe cu coaja lignif iata 

(Rev.2)

[DA15190793] Pachet produse de 

origine animala

J ASMIN FRUITS SRL 27.12.2017 

17:11 

Denumire produs / serviciu / lucrare: PACHET PRODUSE DE 

ORIGINE ANIMALA 

CPV: 03142000-8 - Produse de origine animala (Rev.2)

 
 

2.5  SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ 

 
 În anul 2017, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Aiud au întreprins 
numeroase acţiuni în sfera lor de competență, după cum urmează: 

• patrulări pe raza municipiului Aiud şi în localităţile componente şi aparţinătoare  
pentru asigurarea ordinii şi liniștii publice; 

• asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona unităţilor de învățământ, respectiv 
Școala Gimnazială „Axente Sever” (perioada ianuarie – iunie 2017), Școala 
Gimnazială „Ovidiu Hulea” (perioada septembrie – decembrie 2017), Colegiul 
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Național „Bethlen Gabor” (perioada septembrie – decembrie 2017), conform 
Protocolului încheiat între Serviciul Poliţia Locală şi Poliția 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: 

- 25.03.2017 Aiud Maraton – ediția a III-a; 
- 25.03.2017 Marș pentru viață, pentru familie; 
- 14.05.2017 Sfințirea Bisericii Greco – Catolice Aiud I din Piața Roma; 
- 10.06.2017 Ziua Copilului; 
- 15-16.06.2017 Zilele Maghiare; 
- 24.06.2017 Ziua Rozelor – ediția a XVI-a; 
- 01.07.2017 Festivalul Artă Stradală – concert Rock 
- 09-12.08.2017 Festivalul Internaţional de Folclor - ediția a VII-a; 
- 09.09.2017 Întâlnirea Retro Fan Club Cluj; 
- 06.10.2017 Marş al cărților şi al cititorilor; 
- 07.10.2017 Întâlnirea tinerilor ortodocși; 
- 06-23.12.2017 Târgul de Crăciun. 

• în cursul anului 2017, la solicitarea SPCLEP din cadrul Primăriei municipiului 
Aiud, s-au înmânat aproximativ 100 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 blocând astfel accesul pietonilor la acestea; 

• s-a urmărit depistarea şi sancţionarea persoanelor care au parcat autovehicule 
pe 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 

conducătorii de 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 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 și, ocazional, la anumite obiective de interes public (instituţii subordonate 
Consiliului Local sau investiţii în curs de execuţie). 

Rezultatul acestor activităţi s-a concretizat în întocmirea unui număr de 441 
procese - verbale de constatare a contravenției, după cum urmează: 

- 56 % din procese sunt sancțiuni cu avertisment scris, astfel: 
- 232 avertismente pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 254/2005; 
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- 15 avertismente pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991; 
   Total = 247 avertismente scrise. 

- 44 % din procese sunt sancţiuni cu amendă, valoarea lor fiind de 39.550 lei, 
astfel: 
- 9 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 228/2012; 
- 157 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor HCL nr. 254/2005; 
- 25 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991; 
- 3 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991; 

Total = 194 sancţiuni cu amendă. 
Pe linie de mediu au fost somate un număr de 190 persoane fizice şi juridice şi au 

fost aplicate un număr de 25 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor 
HCL nr. 254/2005 privind stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii 
în domeniul bunei gospodăriri a municipiului Aiud. 

De asemenea, au fost organizate următoarele evenimente: 
- în perioada ianuarie – iunie 2017 a fost organizată acţiunea „Orașul Reciclării”, 

iar în data de 10.06.2017 a avut loc premierea de Ziua Mediului; 
- în perioada 15.03-15.04.2017 a fost organizată acţiunea „Luna Pădurii” în 

parteneriat cu Ocolul Silvic Aiud, acţiune în cadrul căreia au fost plantaţi un 
număr de 1500 puieţi (gorun, paltin); 

- în data de 25.03.2017 a fost organizată acțiunea „Ora Pământului” (Earth Hour); 
- în data de 25.03.2017 a fost organizată împreună cu Sistem de colectare SLC 

Alba (RoREC) acţiunea „Locul deşeurilor nu este în casă”, acţiune de colectare 
a DEEE-urilor din municipiul Aiud şi localităţile componente şi aparţinătoare; 

- în perioada 03-07.04.2017 a fost organizată acţiunea „Curățenia de primăvară” 
în parteneriat cu unitățile de învățământ din municipiul Aiud la care au participat 
aproximativ 350 elevi; 

- în perioada 21-25.08.2017 a fost organizată acţiunea „Săptămâna în mișcare”; 
- în perioada 16-22.09.2017 a fost organizată acţiunea „Săptămâna mobilității”. 

    Pe linie de protecție civilă au fost întreprinse următoarele acțiuni: 

• în prima zi de miercuri a fiecărei luni a avut loc un antrenament/exercițiu pentru 
verificarea sistemului de înștiințare - alarmare publică la situații de urgență; 

• a fost întocmit Planul de pregătire pentru situații de urgență; 

• au fost efectuate instruiri periodice cu personalul S.V.S.U.; 

• au fost efectuate controale la 120 de gospodării ale populației din municipiul 
Aiud și localitățile componente și aparținătoare de către echipa de prevenire din 
cadrul S.V.S.U. cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor; 

• a fost reactualizat Planul de analiză și acoperire a riscurilor; 

• a fost reactualizat Planul de evacuare în caz de calamități naturale; 

• a fost întocmit Planul de măsuri și acțiuni pentru perioada sezonului de vară și 
în perioade cu caniculă și secetă hidrologică aferent anului 2017; 

• a fost întocmit Planul de măsuri pentru sezonul rece, aferent perioadei 
noiembrie 2017 - martie 2018; 

• a fost întocmit Planul împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al 
municipiului Aiud pentru perioada 2018-2021. 
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2.6  BIROUL AGRICOL 

 
Biroului Agricol din cadrul Primăriei municipiului Aiud i-au fost repartizate, în 

perioada 01.01.2017-31.12.2017, un număr total de 208 cereri. 
La toate cele 208 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 aceeași perioadă a anului 2017, în cadrul Biroului Agricol au fost eliberate un 
număr de 218 atestate de producător şi 250 carnete de comercializare.  

Au fost completate 4650 de poziții în registrele agricole, din care 367 poziţii noi  
pentru anul 2017. Din totalul de poziții noi, au fost completate un număr de 265 poziţii 
pentru persoanele cu domiciliul în municipiul Aiud şi localităţile componente şi 
aparţinătoare, un număr de 95 poziţii pentru persoanele cu domiciliul în alte localităţi și 7 
poziţii pentru persoane juridice de pe raza municipiului Aiud şi localităţile componente şi 
aparţinătoare. S-au completat situaţiile statistice privind terenuri agricole, utilaje agricole, 
mişcarea animalelor, producţii vegetale şi animaliere și s-au întocmit documentaţiile 
necesare pentru subvenţii, pentru înfiinţarea exploataţiilor agricole, precum şi pentru 
obţinerea sprijinului pe suprafaţă de la APIA. 
 Au fost eliberate un număr de 3691 adeverinţe cuprinzând date din registrul agricol, 
din care un număr de 550 adeverințe pentru subvenții APIA. 

Au fost înregistrate 478 contracte de arendă. 
S-au transmis un număr de 10 propuneri către Comisia Județeană Alba în vederea 

emiterii de hotărâri.  
Au fost întocmite un număr de 61 dosare și au fost eliberate 61 adeverințe 

necesare vânzării terenurilor situate în extravilan, conform prevederilor Legii nr. 17/2014. 
În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, au fost 

finalizate procese-verbale definitive de punere în posesie în vederea înscrierii titlurilor de 
proprietate şi au fost întocmite planuri parcelare necesare acestora, având în vedere 
prevederile legale privind finalizarea aplicării legilor fondului funciar și au fost eliberate un 
număr de 16 titluri de proprietate. 

S-au eliberat un număr de 86 adeverințe pentru Legea nr. 18/1991. 
S-au efectuat remăsurători în teren în cazuri de litigii, s-au făcut 29 evaluări de 

pagube după verificarea în teren a sesizărilor cetățenilor și s-au făcut identificări şi 
măsurători în teren în vederea stabilirii suprafeţelor de teren pentru care urmează a se 
finaliza documentaţia necesară întocmirii titlurilor de proprietate. 

S-au făcut un număr de 8 măsurători și schițe pentru întocmirea documentațiilor 
pentru ordinul prefectului la terenuri situate în intravilan. 

S-au transmis către Comisia Județeană 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. 
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S-au întocmit situații și tabele pentru intabularea în cadastru a parcelelor care fac 
obiectul exproprierilor pentru autostrada Sebeș -Turda . 

S-au întocmit situații și tabele pentru Ordinul nr. 819/2016 referitor la cadastrul 
sistematic (intabulări gratuite). 

 

2.7  BIROUL RESURSE UMANE, CONTROL INTERN 

 
Biroul Resurse Umane, Control Intern funcționează în subordinea directă a 

Primarului municipiului Aiud.  
 Conform legislației 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 instituției.  
 În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Resurse Umane, Control Intern au fost 
desfășurate următoarele activităţi: 

  -  lunar, s-au întocmit şi s-au comunicat către Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecția Copilului Alba situațiile privind asistenții personali şi persoanele cu 
handicap grav; 

 -  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 nr. 794/380/2002 şi fondurile 
acordate pentru plata acestora; 
            -  s-au întocmit şi s-au transmis Direcţiei Regionale de Statistică Alba situațiile  
statistice privind: ancheta locurilor de muncă vacante (trimestrial) și costul forței de muncă 
– S3; 
            - s-au completat trimestrial formularele online către Agenția Națională pentru Plăți 
și Inspecție Socială, prin care s-au transmis date privind posturile aprobate și ocupate din 
cadrul Direcției de Asistență Socială; 
   - 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 funcționarilor publici şi ale personalului contractual, s-a întocmit şi s-a 
transmis către Agenţia Națională a Funcționarilor Publici planul anual de perfecţionare 
profesională; 

- întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum 
şi a dosarelor personale ale personalului contractual. 
 În conformitate cu 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 sau HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost 
organizare 21 concursuri de recrutare.  
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În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
acant 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 promovate în grad imediat superior trei persoane. 

În conformitate cu prevederile HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, au fost promovate în grad imediat superior trei persoane. 

Biroul 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 HG 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 2017 s-a făcut programarea concediilor de odihnă a salariaţilor, pentru anul 2018, în 
vederea aprobării de către Primar. 
           În Registrul de evidenţă a concediilor de odihnă, în anul 2017, s-au înregistrat un 
număr de 1021 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 
fără plată, certificate medicale, concediu pentru evenimente deosebite, etc. Astfel, lunar, s-
au verificat şi s-au avizat un număr de 24 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 numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 
grav pentru anul 2017, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Aiud; 

- aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 01.03.2017; 

- aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Aiud şi a serviciilor publice, fără personalitate 
juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Aiud, pentru anul 2017 

- modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Municipale “Liviu Rebreanu”  Aiud din 
subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 01.04.2017; 

- modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 
01.04.2017; 

- aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului Aiud, începând cu data de 01.04.2017; 

- aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 01.05.2017; 
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- aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Aiud, începând cu data de 01.06.2017; 

- aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Aiud, începând cu data de 01.07.2017; 

- stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud și din serviciile publice fără 
personalitate juridică aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, începând 
cu data de 01.07.2017; 

- aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 01.10.2017; 

- aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Aiud şi a serviciilor publice, fără personalitate 
juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Aiud, pentru anul 2018; 

- aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Aiud, începând cu data de 01.12.2017; 

- aprobarea statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al municipiului Aiud, începând cu data de 01.12.2017; 

În cursul anului 2017, au fost întocmite de către Biroul Resurse Umane, Control 
Intern un număr de 788 dispoziţii şi 183 acte adiţionale la contractele individuale de 
muncă, având ca obiect: 

- încadrarea/reîncadrarea în funcţie; 
- modificări salariale datorate creşterii salariului minim brut pe țară, precum și a 

creșterilor acordate potrivit prevederilor legale în vigoare; 
 - 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; 
 - 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. 

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 102 declaraţii de avere, precum şi un număr de 98 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 200 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, al formularului M500 şi al 
programului SICO (salarii) a fost asigurată şi gestionarea electronică a funcţiilor publice, 
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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 2017: 
-  a fost efectuată operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/ 

managerial al Primăriei municipiului Aiud pentru anul 2016; 
- a fost constituită Comisia pentru coordonarea şi îndrumarea metodologică a 

dezvoltării sistemului de control intern/managerial în conformitate cu Ordinul nr. 400/2015. 
De asemenea, a fost întocmit şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei 
pentru coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control 
intern/managerial al structurilor din cadrul Primăriei municipiului Aiud şi al structurilor 
subordonate Consiliului Local; 

- au fost întocmite situaţii semestriale privind Stadiul implementării şi dezvoltării 
sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice, conform cerinţelor 
Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al instituţiilor 
publice;  

- a fost întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial a 
UAT Municipiul Aiud pe anul 2017; 

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

- Comisia pentru coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului 
de control managerial s-a întrunit în şedinţe de lucru, în vederea analizării şi implementării 
standardelor de management parţial implementate; 

- s-a efectuat îndrumarea metodologică şi supravegherea implementării SCI/M; 
- a fost supus analizei EGR, standardul 8 Managementul riscului în vederea 

identificării şi evaluării principalelor riscuri, proprii activităţilor compartimentelor instituţiei; 
- se realizează o actualizare permanentă a Registrului Riscurilor, în funcţie de datele 

primite de la membrii EGR; 
- au fost transmise către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici raportările privind 

respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea 
procedurilor disciplinare în cadrul Primăriei municipiului Aiud; 

- s-a întocmit planul de măsuri pentru continuitatea activității și inventarul funcțiilor 
expuse la corupție din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern. 

 

2.8  BIROUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 
 Biroul Comunicare şi Relaţii Publice gestionează sistemul de comunicare internă şi 
externă al Primăriei municipiului Aiud, asigurând relația administrație publică locală - 
comunitate.  

 
 COMPARTIMENT COMUNICARE INTERNĂ ŞI EXTERNĂ 

 
Activitatea compartimentului se axează, în principal, pe promovarea imaginii 

Primăriei municipiului Aiud, privind, în primul rând, informarea cetăţenilor despre atribuţiile 
sale, limitele de competenţă, politicile, strategiile şi programele proprii, activitatea 
desfăşurată, cu rezultanta - crearea unei imagini obiective asupra autorităţii publice locale. 
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 Anul 2017 a fost marcat prin accentuarea formelor şi metodelor necesare şi 
suficiente comunicării cu mass-media, cu ținta - comunitatea aiudeană şi nu numai. Astfel, 
după o analiză atentă a tuturor vectorilor care au  influenţat activitatea şi care au condus la 
dispoziţii şi decizii ale factorilor de decizie, transpuse în activitatea zilnică, s-au întocmit şi 
transmis spre publicare/difuzare anunţuri de interes public, precum şi comunicate de presă 
având ca subiect cele mai sus arătate, şi, în primul rând, hotărârile Consiliului Local.  

Un alt capitol care a făcut obiectul activităţii de comunicare a fost cel referitor la  
investiţiile şi bugetul local, de altfel, în spiritul transparenţei activităţii, un subiect care a 
surescitat un interes deosebit al cetăţenilor. 

Ca urmare a acțiunilor şi activităţilor derulate de către autoritatea locală,  aprobate 
de către Consiliul Local al municipiului Aiud, au fost elaborate comunicate de presă care 
au scos în evidenţă rezultatele şi impactul. 

În perioada analizată, activitatea de comunicare s-a materializat în transmiterea 
spre publicare către presa scrisă (tipărită şi online) a unui număr de 165 anunțuri şi 
comunicate de presă, iar spre difuzare, la posturile de radio și televiziune, a unui număr de 
157 anunțuri. 

Din punctul de vedere al participării directe la emisiuni radio, acestea s-au 
materializat prin participarea Primarului şi/sau a altor factori de decizie din cadrul instituției 
la posturile de radio atât din municipiul Alba Iulia, cât şi din municipiul Aiud, respectiv 
„Atlas” şi „Eveniment” Aiud. La ultimul post de radio menționat, prin intermediul emisiunii 
„Întâlnirea de la miezul zilei”, săptămânal, purtătorul de cuvânt al instituţiei, dar şi alţi 
funcţionari din cadrul administraţiei publice locale au informat cetăţenii municipiului Aiud 
despre actitivităţile de interes, care au avut loc sau care urmau să se desfășoare în 
municipiu.  

Activitatea de comunicare s-a mai centrat pe promovarea valorilor umane sau 
materiale din urbea noastră, a activităților şi viziunii asociațiilor partenere.  

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

În ceea ce privește evenimentele desfășurate în perioada analizată, acestea  au 
fost organizate şi gestionate în condiții optime, evenimentele fiind cele aprobate de către 
Consiliul Local al municipiului Aiud pentru anul 2017. Aceste evenimente au fost: 
 - „Dragobete pupă fete” – care a avut loc în data de 24 februarie 2017; 
 - „Gala Sportului Aiudean” – care a avut loc în data de 28 februarie 2017; 
 - „Sărbătoarea Primăverii” – care a avut loc în data de 7 martie 2017; 
 - „Aiud Maraton” – care a avut loc în data de 25 martie 2017; 
 - „Campania PIA over 50 -  Prevenția Inimii Aiud” – care a avut loc în perioada 1 – 7 
aprilie 2017; 
 - „Ziua Internațională a Romilor” – care a avut loc în data de 8 aprilie 2017; 
 - „Ziua Sănătății” – care a avut loc în data de 21 aprilie 2017; 
 - „Cupa tineretului la fotbal – Cireși de mai” – care a avut loc în data de 28 mai 
2017; 
 - „Ziua Internațională a Copilului” – care a avut loc în data de 10 iunie 2017; 
 - „Ziua Rozelor” – care a avut loc în perioada 24 - 25 iunie 2017; 
 - „Ateliere de teatru în limba franceză” – care a avut loc în perioada 4 – 16 iulie 
2017; 
 - „Săptămâna în mișcare” – care a avut loc în perioada 21 – 25 august 2017; 
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 - „Ziua Educatorului” - care a avut loc în data de 5 octombrie 2017; 
 - „Întâlnirea tinerilor ortodocși” – care a avut loc în data de 7 octombrie 2017; 
 - „Ziua Recoltei” - care a avut loc în data de 23 octombrie 2017; 

- „Toamna Crizantemelor” – care a avut loc în perioada 26 – 31 octombrie 2017; 
-„Eu și paleta mea de tenis” – care a avut loc în perioada 3 – 5 noiembrie 2017; 
- „Dăruind, vei dobândi” – care a avut loc în data de 14 noiembrie 2017; 
- „Gala performerilor” – care a avut loc în data de 7 decembrie 2017; 
- „Gala Balurilor Bobocilor” – care a avut loc în data de 8 decembrie 2017; 

 - „Târgul de Crăciun”- care a avut loc în perioada 10 – 23 decembrie 2017. 
 Un eveniment de importanţă majoră pentru municipiul Aiud a fost „Festivalul 
Internaţional de Folclor”, ediţia a VII-a, care a avut loc în perioada 9 – 12 august 2017, 
eveniment care, deşi a fost organizat de către Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, în calitate 
de partener, Primăria municipiului Aiud şi-a adus un aport consistent în primul rând prin 
acest compartiment.  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 
de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, funcționarul responsabil, 
desemnat, a gestionat în mod legal toate cererile formulate în acest sens, în perioada 
analizată fiind formulate un număr de 31 de astfel cereri.  

Alte activități ale compartimentului au fost gestionarea poştei electronice, activitate 
cu caracter permanent şi care a permis tuturor structurilor din cadrul Primăriei municipiului 
Aiud şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Aiud, să intre, cu celeritate, 
în posesia cererilor şi informaţiilor necesare desfăşurării activităţii în relaţia cu cetăţenii, 
instituţiile şi alte persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, precum și a site-ului 
www.aiud.ro. De asemenea, a fost gestionată activitatea de primire a documentelor 
transmise prin fax, activitate desfășurată de către funcţionarul de la secretariat Primar. 

Pagina de Facebook a Primăriei municipiului Aiud, creată pentru a crește gradul de 
transparență și pentru crearea și menținerea unei legături permanente cu cetățenii 
municipiului nostru, are în momentul de față 2103 like-uri și 2184 urmăritori.  

Tot în această perioadă, s-au întocmit rapoarte de specialitate în vederea adoptării 
sau emiterii, după caz, a actelor administrative. 

  
COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMAŢII PENTRU CETĂŢENI 
 
Compartimentul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni este responsabil cu activitatea 

de informare, consiliere şi îndrumare a cetăţenilor, în scopul soluţionării cu celeritate a 
problemelor lor, dar şi al eficientizării activităţii aparatului propriu de specialitate, prin 
concentrarea activităţii de informare în cadrul acestui compartiment.  

Informaţiile furnizate în perioda 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, de către 
funcţionarii CIC, se referă la toate domeniile de activitate ale autorităţii locale, respectiv: 
urbanism, tehnic, taxe şi impozite locale, juridic, agricol etc. 

Compartimentul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a preluat cererile pentru 
eliberarea diverselor adeverinţe (certificate fiscale, adeverinţe de venit agricol etc.), care 
urmau circuitul întocmirii şi semnării lor de către persoanele împuternicite, ulterior fiind 
înmânate solicitanţilor. 

În perioada analizată, prin registratura generală a Primăriei municipiului Aiud au fost 
înregistrate un număr de 25790 documente.  
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În perioada analizată au fost înscrise în cadrul programului de audiențe 224 de 
persoane la Primarul instituției și 22 de persoane la Viceprimar. 

Au fost furnizate, de asemenea, informaţii cu privire la licitaţiile publice şi orice alte 
informaţii de interes public, funcţionarul desemnat cu  aplicarea O.G. nr. 27/2002 privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor asigurând stabilirea termenelor de răspuns şi 
monitorizarea modului de soluţionare a petiţiilor, în perioada analizată fiind formulate un 
număr de 17 petiții.  

Modul de soluţionare a petiţiilor a fost prezentat semestrial în şedinţele Consiliului 
Local al Municipiului Aiud, iar Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în 
anul 2017, în luna ianuarie 2018. 

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, în perioada analizată, au fost eliberate 44 acorduri şi autorizații de 
funcţionare, din care 20 pentru puncte de lucru nou înființate şi 24 prelungiri pentru 
autorizații eliberate în anii anteriori. 

În ceea ce priveşte Strategia Locală de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, 
responsabilul pe probleme de romi a colaborat cu structurile 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, în vederea 
identificării și evaluării nevoilor și a problemelor cu care se confruntă membrii comunităților 
locale de romi, s-au aplicat chestionare, metoda observării, discuții directe pe diferite 
direcții de acțiune.  

Grupul cetățenilor români aparținând minorității rome manifestă, un risc mai ridicat 
de excluziune socială, înregistrându-se diferențe de acumulare educațională, de incluziune 
pe piața muncii, în ceea ce privește starea de sănătate și a locuirii. Gradul de incluziune 
socială a cetățenilor români aparținând minorității rome, la fel ca în restul țărilor din 
Uniunea Europeană, este inferior mediei naționale la toate capitolele care caracterizează 
calitatea vieții, iar explicația unei asemenea situații se regăsește într-un complex de cauze 
care țin de blocajul într-un cerc vicios al sărăciei perpetuat de la o generație la alta, cât și 
de manifestarea unor mecanisme sociale care pot provoca uneori marginalizare socială. 

Totodată, s-a asigurat aplicarea programelor şi proiectelor din planul de 
implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 conform H.G. nr. 18/2015, s-a 
acordat consiliere şi s-au rezolvat, în limita competenţelor stabilite de conducerea 
instituţiei, problemele cetăţenilor de etnie romă.  

Toate activităţile mai sus menţionate au fost desfăşurate în funcţie de metodologia 
specifică, procedurile instituţionale şi prevederile legale în vigoare. 

 

2.9 COMPARTIMENTUL URBANISM, CADASTRU, PEISAGISTICĂ 

 
          Numărul total de documente elaborate în anul 2017 a fost de 998, din care: 

- autorizații de construire: total 120, din care 63 pentru construcții de locuințe, 
social-culturale, comerciale, industriale, agricole, anexe gospodăreşti, extinderi, etc. 
și 57 pentru lucrări de branşamente, racorduri utilităţi; 

- autorizații de desființare: total 5; 
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- certificate de urbanism: total 270, din care 81 pentru construcție locuințe și 189 
pentru alte scopuri (imobiliare, branșamente, etc.); 

- acorduri pentru lucrări de construcţii care nu necesită autorizaţii de construire 
(reparaţii, finisaje, modificări nestructurale etc.) în total 51; 

- raportări statistice lunare: 12; 
- rapoarte necesare aprobării de către Consiliul Local al PUZ total: 4; 
- avize de oportunitate: 4; 
- răspunsuri la sesizările cetățenilor: 97; 
- adeverinţe specifice compartimentului urbanism în total de 440, din care: 

- adeverințe garare autovehicule: 64; 
- adeverințe pentru notar: 174; 
- adeverințe pentru Registrul Comerțului, Finanțe: 25; 
- adeverințe pentru Gaz și Electrica: 177. 
 

2.10  COMPARTIMENTUL ARHIVĂ 

 
În cursul anului 2017, pentru Compartimentul Arhivă s-au repartizat 268 cereri prin 

care se solicitau diferite date din documentele aflate în depozitul de arhivă, respectiv: 
vechimi de imobile pentru notariat, vechimi în muncă în vederea pensionării, terenuri în 
proprietate, apartamente pentru care s-au achitat rate.  
 Toate cererile repartizate au primit răspuns în termen legal. 
 S-au preluat documente de la compartimentele din cadrul instituției pe bază de 
inventare cu termenele de păstrare și proces verbal, conform nomenclatorului arhivistic al 
Primăriei municipiului Aiud, aprobat de Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale. 
 S-au furnizat date pe suport de hârtie și scanate compartimentelor din cadrul 
instituției, după documentele din arhiva unității. 
 S-au verificat, evidențiat și prelucrat documentele intrate în depozitul de arhivă. 

S-a  asigurat ordinea și curățenia în depozitul de arhivă. 
  

2.11  COMPARTIMENTUL JURIDIC 

 
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 lui, compartimentul întocmește 
rapoarte şi referate, acte administrative preparatorii care stau la baza emiterii actului 
juridic.  

La nivelul anului 2017, s-au întocmit un număr de 216 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, Municipiul Aiud,  Consiliul 
Local Aiud, Primăria Aiud sau Primarul municipiului au avut calitatea de parte în litigiu. Au 
fost înregistrate în total un număr de 258 adrese, citaţii, comunicări, citaţii pentru 
procedura  afişării şi solicitări de acte din partea instanţelor de judecată.  
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Au fost eliberate un număr de 11 adeverinţe în legătură cu efectuarea stagiului de 
practică.  S-au efectuat un număr de 21 de adrese către instituții  publice și persoane 
juridice/fizice în vederea reglementării unor situații juridice. 

S-au încheiat un număr de 5 contracte de vânzare - cumpărare autentice, având ca 
obiect imobile - terenuri. 

În cursul anului 2017, Compartimentul Juridic 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 asigurat operarea evidenţei de registratură pe calculator şi repartizarea 
acesteia  în cadrul compartimentului.  

Există o singură notificare adresată în temeiul Legii nr. 10/2001, rămasă 
nesoluționată, din cauză că notificatorii au refuzat să se conformeze solicitărilor subscrisei, 
preferând să se adreseze instanței de judecată. Până la pronunțarea unei hotărâri 
definitive de către instanța de judecată procedura administrativă este suspendată. 

Tot în această perioadă, în urma adreselor Autorităţii Naţionale de Restituire a 
Proprietăţilor s-au formulat un număr de 9 răspunsuri pentru dosare înregistrate la această 
instituţie şi 3 răspunsuri privind imobile, pentru Comisia Specială de Retrocedare a 
Bunurilor Imobile care au aparţinut Cultelor Religioase din România. Totodată, împreună 
cu răspunsurile, au fost transmise şi acte în completare, potrivit prevederilor Legii nr. 
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. 

 

2.12  COMPARTIMENTUL PREGĂTIRE, ELABORARE  DOCUMENTE 
CONSILIUL LOCAL         

 
În perioada ianuarie – decembrie 2017, Consiliul Local al municipiului Aiud a fost 

convocat prin dispoziții ale Primarului în 11 ședințe extraordinare și 12 ședințe  ordinare, 
adoptând 343 hotărâri de consiliu local. 

Aceste documente pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Aiud. 
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CAPITOLUL 3     RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI/ 
SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ŞI A PIEŢEI AFLATE ÎN 

SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 

 

3.1 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
 
 Direcția de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 292/2011 
a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, și a HCL nr. 322/20.12.2016 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență 
Socială. 
 Direcția de Asistenţă Socială este subordonată Consiliului Local al municipiului Aiud 
și este alcătuită din Serviciul Asistență Socială, Beneficii Sociale, având următoarele 
compartimente: Compartimentul Beneficii Sociale, Compartimentul Asistență Socială și 
Protecția Copilului, Compartimentul Protecția Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor cu 
Handicap, Compartimentul Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi 
Aiud şi Compartimentul Asistenţi Personali, Compartimentul Cabinete Medicale și 
Asistență Medicală Comunitară, Compartimentul Creșă și Compartimentul Baia Publică.   

Activitatea Direcției de Asistenţă Socială constă în acordarea de beneficii sociale, 
consiliere şi informare în domeniu pentru toate categoriile de persoane.  

Situația beneficiilor sociale în anul 2017 a fost următoarea: 
1. AJUTOR SOCIAL 

 În anul 2017 au fost depuse și aprobate 63 dosare şi au încetat 80 de dosare. 
În perioada raportată au fost în plată, în medie pe lună, 148 de dosare, pentru 

care s-a alocat lunar suma de aproximativ 39000 lei din bugetul de stat prin AJPIS Alba. 
Au fost reevaluate dosarele de ajutor social la interval de 6 luni şi s-au întocmit cca. 

320 de anchete sociale.   
S-a acordat ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor 

social pentru toată perioada sezonului rece (ianuarie-martie 2017 şi noiembrie 2017 - 
martie  2018) în cuantum de 45000 lei, sume provenite de la bugetul local.  

În anul 2017 s-au acordat 2 ajutoare de urgenţă în cuantum total de 700 lei și 2 
ajutoare de înmormântare în cuantum de 284 de lei, sume alocate din bugetul local. 

Numărul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social care 
au avut obligația să efectueze lucrări de interes local a fost 90 de persoane în 
medie/lună. 

 În  anul 2017 s-au efectuat de către beneficiarii de ajutor social următoarele acțiuni 
şi lucrări:  

- ecologizare şi salubrizare DN 1, cu o lungime de 5,05 km, care traversează 
municipiul Aiud (străzile Transilvaniei, Cuza Vodă și Tudor Vladimirescu); 
 - ecologizare şi salubrizare Parcul Municipal Aiud; 

- salubrizarea periodică a Văii Aiudului; 
- lucrări de întreţinere a zonelor şi spaţiilor verzi aflate pe raza municipiului Aiud; 
- lucrări de întreţinere, reabilitare şi ecologizare a rigolelor din municipiul Aiud; 
- asigurarea curăţeniei şi ecologizarea pieţei agro-alimentare a municipiului Aiud; 
- asigurarea curăţeniei în staţia CFR a municipiului Aiud; 
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      -curăţarea locurilor de depozitare necontrolate a deşeurilor menajere din cartierele 
de locuinţe.  

Orele de muncă s-au efectuat conform Planului de acțiuni sau de lucrări de interes 
local pe anul 2017, aprobat prin HCL nr. 286/24.11.2016 și afișat la sediul Primăriei 
municipiului Aiud și pe pagina de web www.aiud.ro. 

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a 
Consiliului Local. 

2. ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI 
În anul 2017 au fost aprobate 68 dosare, au fost respinse 2 dosare şi au încetat 63 

de dosare. 
În perioada raportată au fost în plată, în medie pe lună, 159 de dosare care au 

fost reevaluate la interval de 6 luni sau ori de câte ori a impus situația şi s-au întocmit cca. 
350  de anchete sociale.   

3. ALOCAȚII DE STAT ȘI INDEMNIZAȚII CREȘTERE COPIL/STIMULENT 
DE INSERȚIE 
          În anul 2017 au fost preluate și transmise la AJPIS Alba pe bază de borderou: 
 - 246  dosare de alocație de stat; 
 - 227 dosare privind acordarea concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap, a stimulentului 
pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru copilul cu 
handicap și indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap 3-7 ani. 

4. INDEMNIZAȚII LUNARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP 
          În anul 2017 au fost aprobate 22 dosare pentru acordarea indemnizaţiei lunare 
pentru persoanele cu handicap grav, care au optat pentru această indemnizaţie și au 
încetat 23 de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap. 

 În perioada raportată au fost în plată un număr de 80 persoane beneficiare de 
indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav, din care 19 copii și 61 de 
adulţi. 

În cursul anului 2017 au beneficiat de concediu de odihnă 97 de asistenţi personali, 
iar persoanele cu handicap grav au beneficiat de indemnizaţie lunară echivalentă cu 
salariul net al asistentului social debutant cu studii medii. 

5. TICHETE EDUCAȚIONALE 
          În anul 2017 s-au preluat 41 dosare pentru acordarea stimulentului educațional 
(tichetele sociale pentru grădiniță) conform Legii nr. 248/2015, cu modificările și 
completările ulterioare și au încetat 3 dosare. 
          Dosarele sunt reevaluate la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. 
 6. AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE 
(ELECTRICITATE/GAZ/COMBUSTIBILI) 
 Pentru sezonul rece 2016-2017 (noiembrie 2016 - martie 2017), s-a asigurat 
primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea subvenţiei la încălzirea cu 
gaze naturale pentru 233 familii sau persoane singure. 
 S-a asigurat primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru 73 familii sau persoane singure 
pentru perioada noiembrie 2016 - martie 2017.  
 S-a asigurat primirea, verificarea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea 
subvenţiei pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pentru 2 familii sau persoane 
singure pentru perioada noiembrie 2016 - martie 2017.  

http://www.aiud.ro/
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Prin Compartimentul Asistență Socială și Protecția Copilului s-au îndeplinit 
următoarele activităţi: 

- s-au întocmit 240 anchete sociale pentru reevaluarea minorilor din centrele de 
asistenţă socială, minorii aflaţi în plasament familial, minorii aflaţi în plasament la 
AMP şi un număr de 35 planuri de servicii tot pentru aceşti copii, privind serviciile 
acordate; 

- au fost trimise 5 sesizări către DGASPC Alba privind cazuri cu minori lipsiţi de grija 
părintească, abandonaţi, etc.; 

- s-a monitorizat situația a 40 de copii cu handicap solicitată de DGASPC Alba;    
- s-au întocmit 38 anchete sociale şi 38 planuri de servicii pentru copiii minori care 

beneficiază de servicii sociale în cadrul Asociaţiei Sf. Prooroc „Ilie Tesviteanu” Aiud; 
- s-au efectuat 17 anchete sociale și  17 planuri de servicii pentru copiii minori care 

beneficiază de servicii sociale în cadrul Asociației ”Un Pas Înainte Alexandra” Aiud; 
- s-au efectuat 18 anchete sociale și 18 planuri de servicii pentru copiii minori care 

beneficiază de servicii sociale în cadrul Serviciului de Ajutor Maltez din România 
Filiala Aiud; 

- s-au efectuat 12 anchete sociale și 12 planuri de servicii pentru copiii minori care 
beneficiază de servicii sociale în cadrul Asociației ”Casa Nădejdei” Aiudul de Sus. 

          Prin Compartimentul Protecția Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor cu 
Handicap s-au realizat următoarele: 

- s-au efectuat 27 de anchete sociale şi 27 planuri de servicii pentru persoanele 
vârstnice care beneficiază de servicii sociale în cadrul Asociaţiei Sf. Prooroc „Ilie 
Tesviteanu” Aiud; 

- s-au efectuat 15 de anchete sociale şi 15 planuri de servicii pentru persoanele 
vârstnice care beneficiază de servicii sociale în cadrul Serviciului de Ajutor Maltez 
din România Filiala Aiud; 

- au fost întocmite cca. 700 de anchete sociale și s-au întocmit dosarele pentru 
persoanele cu handicap necesare la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu 
Handicap pentru Adulţi Alba; 

- au fost întocmite cca. 100 de anchete sociale și s-au întocmit dosarele pentru 
minorii cu handicap necesare la Comisia pentru Protecţia Copilului Alba; 

- au fost preluate 15 dosare locuinţe și au fost întocmite anchetele sociale; 
- s-au efectuat demersurile necesare pentru internarea în unităţi de asistenţă socială 

pentru un număr de 2 persoane fără aparţinători; 
- s-au efectuat demersurile necesare pentru înhumarea unui număr de 2 persoane 

fără aparţinători.  
 Prin delegarea atribuțiilor de autoritate tutelară s-au îndeplinit următoarele 
activităţi:  

- s-au redactat 7 dispoziții instituire curatelă pentru minori;  

- au fost întocmite 86 de anchete sociale în vederea încredinţării minorilor în urma 
divorţului, reîncredinţare, stabilire ore vizită;  

- s-au reprezentat 10 minori în faţa organelor de cercetare penală;  

- au fost întocmite 13 anchete sociale pentru scutire prestaţie tabulară;  

- au fost întocmite 11 anchete sociale pentru instituirea curatelei, la solicitarea 
instanţei de judecată; 
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- s-au redactat 2 procese-verbale de afişare sentinţe/încheieri judecătoreşti;  

- au fost redactate și transmise 33 de adrese și răspunsuri către diverse instituții. 
 

Direcția de Asistență Socială Aiud administrează următoarele centre sociale: 
 
1. CREȘA AIUD 

 
Creșa răspunde  la situația de dificultate a părinților și asigură, pe timpul zilei, 

servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie pentru copii de vârstă 
antepreșcolară 1-3 ani. 
 Scopul general al Creșei Aiud este formarea armonioasă mentală, emoțională și 
fizică a copiilor de vârstă antepreșcolară, astfel încât fiecare copil să atingă potențialul 
maxim specific vârstei. 
 Creșa funcţionează ca un serviciu cu program de lucru zilnic, între orele 06:00 – 
18:00, de luni până vineri, în sistem public. 

În cursul anului 2017 s-au înscris la Creşă un număr de 42 copii, din care au 
frecventat creşa în medie cca. 32 copii/zi. 

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. 
 

2.  BAIA PUBLICĂ AIUD 
 

 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 2017 au solicitat serviciile de spălare rufe şi igienă întreţinere personală un 
număr de 1084 persoane fizice și 211 beneficiari VMG și s-au încasat 16438 lei. 
 În anul 2017 s-au achiziționat două mașini de spălat rufe (una de 9 kg și una de 12 
kg). 

        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. 
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 Serviciile sociale finanțate din bugetul local în parteneriat cu furnizori de 
servicii sociale privați: 

 
1. Asociaţia ”Filantropia Ortodoxă„ Alba Iulia - Municipiul Aiud - Școala 

Gimnazială Axente Sever Aiud – Acord de parteneriat 
Scopul: prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și menținerea în 

sistemul de educație a 24 de elevi din clasele primare. 
Obiective:  
- reducerea fenomenului de abandon școlar și creșterea performanțelor școlare 

pentru elevii aflați în situații de risc de eșec și abandon școlar; 
- creșterea pregătirii profesionale a personalului care lucrează cu copiii aflați în risc 

de eșec și abandon școlar prin participarea la cursuri/instruiri în domeniul prevenirii 
abandonului școlar; 

- creșterea implicării comunității în procesul de reducere a fenomenului de abandon 
școlar prin implicarea unor actori sociali (școala, biserica, autorități locale, poliție, membri 
ai comunității); 

Acordul de parteneriat a fost încheiat pe perioada anului școlar și presupune o 
finanțare de la bugetul local în cuantum de 27000 lei. 
 
 2. Asociația ”Casa Nădejdei” Aiud – Acord de cooperare 

Scopul: susținerea activității Centrului de zi ”Casa Nădejdii” din cadrul Asociației 
”Casa Nădejdei” Aiud. 

Obiective:  

- prevenirea abandonului școlar și familial; 

- facilitarea integrării socio-familiale și comunitare a copiilor sau părinților care se 
regăsesc în diferite situații de dificultate. 

Număr de beneficiari: 19 copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani. 
Finanțare de la bugetul local în anul 2017 în cuantum de 2500 lei lunar. 

 
 3. Societatea Națională de Cruce Roșie din Romania – Filiala Alba – Protocol 
de cooperare 

Scopul: elaborarea și implementarea în parteneriat a unor acțiuni de interes social 
și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate la nivel local. 
Cheltuielile care se impun pentru susținerea activităților prevăzute în Planul local de 
acțiuni aferent anului 2018, aprobat prin HCL nr. 336/20 decembrie 2017 se estimează la 
suma de 50.830 lei. 

 
4. Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” Aiud – Acord de parteneriat 
În cadrul Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi 

(CSMPD), situat în Aiud, str. Sg. Hațegan, nr. 3A, jud. Alba, în baza Acordului de 
Parteneriat încheiat între Municipiul Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra”, își 
desfășoară activitatea Centrul de zi pentru copii cu dizabilități. 

În anul 2017, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități au beneficiat de 
servicii de recuperare neuro-motorie și asistență psiho-socială 47 de copii. În baza 
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aceluiași Acord de Parteneriat în anul 2017 au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu 
48 de persoane. 

Tot în cadrul centrului îşi desfăşoară cursurile şcolare două clase speciale pentru 
copii cu dizabilităţi, aparţinând Şcolii Gimnaziale „Axente Sever” Aiud.  
       Scopul: dezvoltarea serviciilor sociale de recuperare, socializare și integrare pentru 
copii și persoane adulte cu dizabilități, asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane adulte, precum și creșterea calității acestor servicii sociale furnizate în 
comunitate. 
 Obiectiv: prevenirea abandonului și a instituționalizării copiilor și a persoanelor 
adulte cu dizabilități prin asigurarea pe timpul zilei a unor activități de recuperare, abilitare-
reabilitare, socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viață  independentă, 
prevenirea instituționalizării persoanelor adulte aflate în dificultate sau cu handicap prin 
asigurarea de servicii de îngrijire la domiciliu constând în supraveghere și asistență 
personalizată, asistență medicală primară, etc.  

Finanțare de la bugetul local în anul 2017 în cuantum de 9000 lei lunar. 
 
COMPARTIMENTUL CABINETE MEDICALE ȘI ASISTENŢĂ MEDICALĂ 

COMUNITARĂ 
 

Compartimentul Cabinete Medicale și Asistenţă Medicală Comunitară din cadrul 
Direcției de Asistență Socială cuprinde cabinet medical şcolar pediatrie şi cabinet medical 
stomatologie. Acestea asigură servicii medicale pentru preşcolari și elevi din unităţile de 
învăţământ de pe raza municipiului Aiud. Personalul medical este format din 3 medici şi 6 
asistente medicale a căror activitate este reglementată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii 
nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, actualizat şi 
prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5298/1668/2011 
pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi 
elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind 
acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. 

Compartimentul Cabinete Medicale și Asistenţă Medicală Comunitară mai are în 
componenţă şi patru asistenţi medicali comunitari a căror activitate se desfăşoară pe raza 
municipiului Aiud, în cadrul comunităţilor cu risc ridicat de îmbolnăvire sau de transmitere 
a bolilor. 

 
 Alte activităţi 
 Toate prestaţiile acordate de DAS se bazează pe ancheta socială, ceea ce 
presupune  deplasare în teren, aproape zilnic în Aiud şi localităţile aparţinătoare. 
 Direcția de Asistență Socială Aiud asigură consiliere şi informare pe probleme 
sociale, juridice (autoritate tutelară), medicale, etc. 
 Tot în cadrul DAS se certifică cererile titularilor pentru acordarea tarifului social 
pentru consumatorii de energie electrică.  
 Totodată, datorită faptului că întreaga activitate a direcției se bazează pe informaţii 
venite de la cetăţeni, în special pe solicitările celor aflaţi în nevoie, orice sursă de alte 
informaţii  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 direcției. 
Astfel, pentru a veni în întâmpinarea acestor situaţii, se dorește a se face cunoscut 
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cetăţenilor faptul că se pot adresa instituţiei atunci când se află în nevoie sau află despre 
un semen că este în dificultate. 
 

3.2  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR 

 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Aiud îşi desfăşoară 

activitatea prin cele două compartimente: Compartimentul de Stare civilă şi 
Compartimentul de Evidenţă a Persoanelor.  

 
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 2017 s-au înregistrat: 
 ACTE DE STARE CIVILÃ: 

-  acte de naștere……………………………………….............311; 
           -  acte de căsătorie…………………………………………......164; 
           -  acte de deces……………………………………………........288; 

     Total………………………………………………………….....763.             
De pe actele de stare civilă au fost întocmite şi eliberate certificate de stare civilă, 

extrase multilingve şi extrase pentru uz oficial, după cum urmează: 
- certificate de naştere...........................................................793; 
- certificate de căsătorie........................................................249; 
- certificate de deces………………………………..................294; 
- extrase multilingve. …………………………………...............25; 
- extrase pentru uz oficial…………………………................1500. 

 Livrete de familie eliberate…………………………………….............180. 
 Certificate de divorţ eliberate...............................................................5.     

Au fost transcrise actele de stare civilă întocmite cetăţenilor români în străinătate:           
           - nașteri…………………………………....................................33; 

           - căsătorii……………………………….......................................8; 
           - decese……………………………….........................................8; 
   Total………………………………………………………….......49. 
Buletine statistice întocmite şi comunicate INS - Direcţia Judeţeană Alba:  
 - nașteri……………………………….......................................311;             
 - căsătorii…………………………………………......................164; 
 - decese………..…………………………………......................288; 
   Total ………………………………………………………….....763. 
- Adeverințe de înhumare…………………………………………........288; 
- Comunicări de naştere pentru luarea în evidența populației….......311; 
- Rectificări efectuate prin dispoziția Primarului…………………….....10; 
- Comunicări mențiuni - primite………………………………………...570; 
- operate exemplarul I ………………........................................…...1226; 
- comunicate la exemplarul II…………............................................1226;   
- întocmite şi comunicate la alte primării...........................................532. 
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Au fost operate în actele de stare civilă menţiuni referitoare la modificările 
intervenite în statutul civil al persoanelor, ca urmare a intervenirii următoarelor situaţii: 
sentinţe de divorţ, certificate de divorţ la notar, certificate de divorț la primărie, renunțări la 
cetățenia română, comunicări  de căsătorii încheiate în străinătate, comunicări de decese 
din străinătate, schimbare de nume, prenume pe cale administrativă, înscriere schimbare 
de nume/prenume prin DEPABD, sentinţe de încuviinţare a purtării numelui,  sentinţe de 
contestare a paternităţii, înscrierea menţiunii de divorţ pronunţat în străinătate, înscrierea 
menţiunii de deces în străinătate, sentinţe de stabilire a paternităţii, sentinţe de punere sub 
interdicţie, declaraţii de recunoaştere a paternităţii şi încuviinţare a purtării numelui, 
declaraţii de recunoaştere a paternităţii făcute la notar, sentinţe de tăgada paternităţii, 
ortografiere nume/prenume în limba maternă. 

În temeiul prevederilor art.117 ind.1 din Legea nr. 215/2001, au fost întocmite la 
cerere sau din oficiu un număr de 209 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale  
(Anexa 24). 

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 are ca atribuţii principale 
actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi eliberarea actelor de 
identitate 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 2017, Compartimentul de Evidență a Persoanelor a desfăşurat 
următoarele activităţi principale: 

- persoane luate în evidență………………………………………………305; 
- cărți de identitate eliberate……………………………………………..3456; 
- cărți de identitate provizorii eliberate……….…………………………..311; 
- vize de reședință aplicate………………………………………………..611; 
- verificări efectuate în Registrul Naţional de Evidență a Persoanelor..719; 
- formularul E 401 privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor 

familiale……………………………………………..………….. ……………….....17.         
Alte activități desfășurate: actualizarea Registrului Naţional de Evidenţă a 

Persoanelor cu modificările intervenite în statutul cetățenilor, comunicate de alte instituții 
sau preluate din documentele care însoțesc cererile de eliberare a actelor de identitate; 
relaţii cu publicul; corespondenţă cu persoane fizice şi instituţii publice; întocmirea 
situaţiilor lunare, trimestriale, semestriale şi anuale cu activităţile desfăşurate, activitate de 
arhivare a documentelor; colaborarea cu Penitenciarul Aiud pentru punerea în legalitate cu 
acte de identitate a persoanelor care execută pedepse privative de libertate în această 
instituție; deplasarea cu camera mobilă pentru preluarea imaginii cetățenilor care nu se pot 
deplasa la sediul serviciului; colaborarea cu Serviciul Poliția Locală Aiud și posturile de 
Poliție Rurală din cele 8 comune arondate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor de 
punere în legalitate cu acte de identitate a persoanelor care nu au solicitat aceste acte în 
termenele prevăzute de lege. 
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor colaborează cu 
Primarul municipiului Aiud pentru actualizarea listelor electorale permanente. Astfel, în 
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anul 2017 a fost actualizat Sistemul Informatic Registrul Electoral cu informaţiile referitoare 
la decese sau punere sub interdicţie. 

 

3.3  SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL 

 
 Activitatea desfășurată de Serviciul Public de Interes Local Administrația 
Patrimoniului Local Aiud în anul 2017 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 2017 pe cele două direcţii se prezintă 

astfel: 
I. REPARAȚII CURENTE, ÎNTREŢINERE 

 
Lucrările de reparații curente pe străzile modernizate din municipiul Aiud s-au 

executat în baza contractului de lucrări nr.1497/31.05.2017 și au constat în plombări BA 8, 
BA 16, turnare covor asfaltic BA8 BA16, frezare 4-6 cm, strat suport BAD 25, montat pavaj 
din beton, montat borduri, montat capace de cămin noi, execuție rigole tip scafă, refacere 
fundație drum din balast și piatră spartă, turnare beton B250, pregătire teren prin săpătură 
și reprofilare, etc. Lucrările s-au  executat în cartier Micro III, (respectiv str. Ax. Sever. M. 
Viteazu, Unirii), str. Ec. Varga, str. Stadionului, str. Morii, str. Transilvaniei, str. T. 
Vladimirescu, str. Cuza Vodă, str. S. Bărnuțiu, etc. 

Valoarea contractată a lucrărilor de reparații străzi este de 1.506.365,13 lei (inclusiv 
TVA), iar termenul de execuție este  până în luna iunie 2018. Valoarea lucrărilor executate 
în anul 2017 este 742.254,87 lei, inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de reparații ale trotuarului pe str. Ecaterina Varga, lucrări care 
au constat în montat pavaj dale din beton vibropresat de 6 cm și borduri stradale. Valoarea 
lucrărilor este de 114.982 lei, inclusiv TVA.  

În cadrul lucrărilor de întreţinere s-au executat şi lucrări de marcaje rutiere. Astfel 
s-au efectuat marcaje longitudinale pe o suprafaţă de 3436,25 mp, marcaje rutiere 
transversale pe o suprafaţă de 480,6 mp, marcaje rutiere diverse (stații de autobuz, oprire 
interzisă, parcare, etc,) pe o suprafaţă de 1547,5 mp şi marcaje rutiere treceri de pietoni 
covor alb-roşu pe o suprafaţă de 560 mp. Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 
108.690,87 lei, inclusiv TVA. 

Lucrările de reparații la drumurile nemodernizate în localităţile componente şi 
aparţinătoare au constat în refacerea profilului drumului cu autogrederul în localităţile: 
Păgida, Gâmbaș, Aiudul de Sus, Sâncrai, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbovița, Gârbova 
de Sus. S-au executat  lucrări de  profilare și nivelare a drumului în Aiud pe str. T. Tudoran 
spre barieră, str. Hotar, str. Ostașilor, str. Teilor, str. V. Lupului, str. Ștefan cel Mare, 
drumul spre Herja, cartier Gh. Doja, precum şi completarea cu piatră spartă şi balast în 
locurile unde a fost necesar.  

S-au executat lucrări de curățare și profilare maluri cu excavatorul  în localitatea 
Gârbova de Sus - Valea Gârbova,   Aiud -  Valea Aiudului (zona pod ștrand, str. Hotar), 
precum și lucrări de încărcare material și taluzare maluri.  De asemenea, s-au efectuat 
lucrări de nivelare platformă și amenajare drum acces cu buldozerul la platforma 
amenajată  pe str. Hotar. 
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Valoarea totală a lucrărilor executate pentru întreținerea drumurilor nemodernizate, 
decolmatare canale, reprofilare şi nivelare drumuri  în anul 2017 este de  276.154,88 lei, 
inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de  amenajare treceri de pietoni  denivelate  confecționate din 
dale de beton vibropresat pe str. Ecaterina Varga în trei puncte diferite. Valoarea totală a 
lucrărilor este de 56.779,66 lei, inclusiv TVA.  

S-au executat lucrări de reabilitare trotuare și accese auto la imobile limitrofe pe str. 
S. Bărnuțiu prin înlocuirea elementelor degradate din beton/piatră  cu dale din beton 
vibropresat. Valoarea lucrărilor este de 66.482,33 lei, inclusiv TVA.  

S-a executat rigola din beton pentru scurgerea apelor pluviale și realizarea 
podețelor de acces la imobile de pe str. Tudor Vladimirescu. Valoarea lucrărilor este de 
13.938 lei, inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de canalizare pluvială  pe str. Ax Sever (zona bl. 12, bl. 8). 
Valoarea lucrărilor este de 45.160,50 lei, inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de reparații ale zidului de sprijin amplasat pe str. Transilvaniei 
(urcare Parc Municipal), lucrări care au constat în curățarea tencuielilor fațadelor, finisarea 
și montarea de plăci din piatră naturală. De asemenea, s-au executat lucrări de reabilitare 
ale trotuarului și scărilor de acces pietonal cu pavaj, s-a montat balustradă metalică 
galvanizată și s-au montat corpuri pentru iluminat public echipate cu globuri și becuri.  
Valoarea totală a lucrărilor este de 145.077,39 lei, inclusiv TVA. 

S-a înlocuit grilajul metalic de la podul peste Valea Aiudului din zona ștrandului și s-
au montat stâlpi pentru iluminat.  Valoarea totală a lucrărilor este de 28.543,34 lei, inclusiv 
TVA. 

S-au executat lucrări de închidere goluri la uși și ferestre la cinematograful din str. 
Iuliu Maniu. Valoarea totală a lucrărilor este de 9.075,74 lei, inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de înlocuire a stâlpilor din beton existenți, cu stâlpi metalici 
pentru susținerea trandafirilor din zona cetății Aiud (inclusiv lucrările de confecționare a 
stâlpilor), în valoare de 30.583 lei, inclusiv TVA.  

S-au confecționat și montat parapeți de protecție și stâlpi pentru susținerea 
indicatoarelor rutiere pe str. Ion Creangă (zona sensului giratoriu). Valoarea lucrărilor este 
de 13.828 lei, inclusiv TVA. 

S-au executat lucrări de reparație a scărilor din beton din Parcul Municipal, ieșirea 
spre str. Gh. Doja. Valoarea lucrărilor este de 6.211,80 lei, inclusiv TVA.  

De asemenea, s-au executat lucrări de consolidare și refacere împrejmuire a 
monumentului istoric situat în localitatea Măgina. Valoarea totală a acestor lucrări este de 
19.706,40  lei, inclusiv TVA. 

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)  are caracter de regularitate şi se desfăşoară permanent pe 
parcursul anului calendaristic.                                                                                                                                           

Lucrările de întreţinere a iluminatului public în municipiul Aiud si localităţile 
componente şi aparţinătoare, lucrări care au caracter de regularitate, se desfăşoară 
permanent pe parcursul anului calendaristic.  

De asemenea, s-a asigurat iluminatul de sărbători în valoare totală de 99.888,60 lei, 
inclusiv TVA.  

Amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi  
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 S-au efectuat lucrări cu caracter de regularitate care au constat în: pregătirea 
materialului dendrologic în sere şi achiziţionarea de material floricol, arbori şi arbuşti 
ornamentali; s-au săpat  spațiile verzi cu flori și trandafiri, s-au udat florile, pomii și iarba 
din zonele verzi, s-a cosit iarba de pe  zonele verzi din municipiu, s-au adunat resturile 
vegetale rezultate în urma cosirii; s-au adunat/încărcat ramurile, crengile, frunzele, 
rezultate în urma toaletărilor din Parcul Municipal și din oraș; s-au curățat, tăiat, legat 
trandafirii urcători din zona centrală, s-au pregătit zonele verzi pentru a fi replantate, s-au 
replantat toate zonele verzi cu flori produse în serele SPAPL Aiud, din sămânța și butași; 
s-au săpat zonele verzi amenajate  cu trandafiri și pomi  în zona centrală, str. Iuliu Maniu, 
Ec. Varga, Sergent Hațegan, cartier Micro III. 

S-au înlocuit arborii bătrâni de pe străzile Ion Creangă, C. Vodă (zona Școala 
Gimnazială „Ovidiu Hulea”).  

S-a curățat și reamenajat spațiul verde de la CEC unde s-au plantat flori, iarbă, 
trandafiri, lavandă, thuja ornamental. De asemenea, s-a amenajat un spațiu verde nou în 
zona catedralei din zona centrală unde s-au plantat flori și lavandă. 

S-au execută lucrări de tăiat și toaletat arbori în municipiul Aiud si în localitățile 
componente si aparținătoare, lucrări care s-au realizat cu o societate specializată în 
domeniu. Valoarea lucrărilor este de 35.456 lei, inclusiv TVA.  

S-au efectuat tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor prin 
stropirea arborilor și arbuștilor din municipiul Aiud, precum și lucrări de deparazitare a 
solului pentru căpușe în parcuri și la locurile de joacă amenajate pentru copii. Valoarea  
totală a lucrările este de 13.532 lei, inclusiv TVA 

Pe parcursul anului s-au achiziționat semințe de flori, răsaduri, arbori și arbuști 
ornamentali, în valoare totală de 17.509 lei. 

Compartimentul de Ecarisaj, care este compus din 2 angajați, se ocupă cu 
prinderea câinilor, hrănirea acestora și curățenia din adăposturile în care sunt ținuți. 
Acesta efectuează, săptămânal, una sau două acțiuni de prindere a câinilor comunitari de 
pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Aiud, dar și ca urmare a solicitărilor 
venite din partea cetățenilor. Câinii care sunt prinși sunt adăpostiți în cuști, în incinta 
Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, unde sunt 
hrăniți, tratați, sterilizați și deparazitați. Valoarea totală a cheltuielilor (hrană, materiale 
sanitare) a fost de 5.498 lei, inclusiv TVA.  
  

II. INVESTIŢII 
 

Realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute pentru anul 2017 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 2017 au fost cuprinse: 
A. Lucrări de investiţii contractate în cursul anului 2017 (obiective de investiţi 

noi): 
- Reabilitare strada Ostașilor - lucrarea a început în luna martie 2017, conform 

contractului de lucrări nr. 588/02.03.2017 şi are drept scop creșterea capacității 
portante, scăderea poluării ca urmare a executării unei suprafețe de rulare noi, 
creşterea siguranţei circulaţiei, scăderea gradului de uzură al autovehiculelor, 
sporirea confortului circulaţiei, colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale din 
zona străzilor. Valoarea contractată a lucrărilor de construcții şi montaj este de 
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2.744.855,89 lei, inclusiv TVA. Lucrarea este în curs de execuție, cu termen de 
finalizare în luna aprilie 2020. Valoarea lucrărilor executate în anul 2017 este de 
225.638 lei, inclusiv TVA. 

- Sistem de semaforizare trecere pietoni pe str. Stadionului în municipiul Aiud 
(proiectare si execuție) - lucrarea  s-a executat  în baza  contractului de lucrări nr. 
1883/05.07.2017 şi a avut ca scop creșterea gradului de siguranță a participanților 
la trafic (pietoni, conducători auto), o mai bună fluidizare a circulației auto și 
pietonale, îmbunătățirea mobilității în teritoriu. Valoarea contractată a lucrărilor este 
de 67.473 lei, inclusiv TVA. Lucrarea  s-a finalizat  în luna septembrie 2017. 

- Reabilitare str. Strâmtă, str. Meseriașilor și str. Muzicanților - lucrarea este în 
curs de execuție, se execută în baza contractului de lucrări  nr. 2240/09.08.2017 și 
are scopul de a asigura un trafic rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort 
și aducerea la parametri tehnici impuși de clasa tehnică. Valoarea contractată a 
lucrărilor este de 2.245.493 lei, inclusiv TVA, iar termenul de finalizare este în  luna 
septembrie 2019. Valoarea lucrărilor executate în anul 2017 este de  130.046,89 
lei, inclusiv TVA. 

- Reabilitare str. St. O. Iosif, str. Teilor, alei blocuri str. Horea - lucrarea este în 
curs de execuție, se execută în baza contractului de lucrări  nr. 2478/01.09.2017 și 
are scopul de a asigura un trafic rutier și pietonal în condiții de siguranță și confort. 
Valoarea contractată este de 846.309,08 lei, inclusiv TVA, iar termenul de finalizare 
este în luna ianuarie 2019. Valoarea lucrărilor executate in anul 2017 este de 
226.495,41 lei inclusiv TVA. 

- Modernizare alee acces Parc Municipal și trotuar str. Transilvaniei -  lucrarea 
este în curs de execuție, se execută în baza contractului de lucrări nr. 
3431/28.11.2017 și are scopul de a asigura un trafic rutier și pietonal în condiții de 
siguranță și confort, colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale din zonă.  
Valoarea contractata este de 1.009.327,39 lei, inclusiv TVA., cu termen de execuție 
august 2018. 

- Lucrări de sistematizare spații urbane, loc de joacă pentru copii, alei, pe str. 
Ax. Sever în municipiul Aiud – lucrarea este în curs de execuție în baza 
contractului de lucrări nr. 3786/28.12.2017. Este în curs de elaborare PT, urmând 
ca până la finele anului 2018 să fie finalizate lucrările de construcție care includ 
amenajarea unui spațiu de joacă și spații pentru parcare auto, realizarea unui zid de 
sprijin și  alei de acces la blocurile din zonă. Valoarea contractată a lucrărilor este 
de 491.231,50 lei, inclusiv TVA. 

- Construcție adăpost câini fără stăpân - lucrarea este în curs de execuție, în baza 
contractului de lucrări nr. 21/05.01.2018, respectiv la faza de elaborare PT,  urmând 
ca până la finele anului 2018 să fie finalizate lucrările de construcție  a unui adăpost 
pentru câini, având o capacitate de 55 de câini,  care va asigura îngrijirea câinilor 
fără stăpân conform normelor europene de protejare a animalelor, concomitent cu 
protecția cetățenilor din unitatea administrativ-  teritorială în care funcționează.  
Valoarea contractată a  lucrărilor este de 495.635 lei, inclusiv TVA. 
B. Alte cheltuieli de investiţii:  

       a) Studii şi proiecte pentru obiectivele de investiţii:   
- actualizare  DALI – Modernizare sistem rutier pe str. Stadionului, Morii și 

Transilvaniei în municipiul  Aiud,  în valoare de 19.040 lei, inclusiv TVA; 
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- actualizare DALI – Reabilitare Pod peste Valea Aiudului str. Stadionului în 
municipiul  Aiud,  în valoare de 12.495 lei, inclusiv TVA; 

-  DALI - Reabilitare str. Izvorului, în valoare de 39.270 lei, inclusiv TVA; 
- DALI - Reabilitare str. Tudor Vladimirescu, în valoare de 69,079,50 lei, inclusiv 

TVA; 
- SF Podeț str. Garofiței localitatea Ciumbrud, în valoare de 14.875 lei, inclusiv 

TVA;  
- SF Lucrări de sistematizare spații urbane, loc de joacă pentru copii, alei str. Ax. 

Sever în municipiul Aiud, în valoare de 24.990 lei, inclusiv TVA; 
- SF Construcție adăpost câini fără stăpân, în valoare de 9.520 lei, inclusiv TVA; 
- SF Reabilitare și modernizare sistem de iluminat public în municipiul Aiud, în 

valoare de 59.500 lei, inclusiv TVA; 
- actualizare Studiu Pedologic și bonitatea terenurilor cu destinația de pășuni, în 

valoare de 16.253 lei, inclusiv TVA. 
- actualizare Amenajament Silvic, în valoare de 13.381,30 lei, inclusiv TVA. 
b) Dotări independente: 
- dotări autoutilitară – achiziție autoutilitară în sistem leasing; se plătesc rate lunare 

în valoare de 335 euro/lună până în anul 2019; 
-  dotări tehnică de calcul  - 14.276,43  lei, inclusiv TVA;   
- dotări motounelte pentru întreținere spații verzi și elagaj  – 2.899 lei. inclusiv TVA; 
- dotări containere tip birou – 22.955,10 lei, inclusiv TVA. 

     

3.4  BIROUL ADMINISTRAŢIA PIEŢEI 
 

OBIECTIVELE Biroului Administraţia Pieţei pentru anul 2017 au fost:  
- 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; 

- protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în 
vigoare; 

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

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

- administrarea în condiţii de rentabilitate şi eficienţă economică a patrimoniului 
afectat şi asigurarea integrității acestuia; 

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

- prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia angajaţilor la locul de muncă. 
 
 1. VENITURI 
 1.1 Veniturile totale au avut prevederi bugetare anuale de 380.000 lei, încasările 
realizate fiind de 409.718 lei. La această sumă se adaugă 136.460 lei din excedentul 
anului precedent. 
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 1.2 Veniturile 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 a fost prevăzută în bugetul anual suma de 
320.000 lei, iar încasările realizate au fost de 341.440 lei. 

1.3 Veniturile din închirieri au avut prevederi bugetare anuale de 60.000 lei, iar 
încasări realizate de 68.278 lei.  
 Veniturile din concesionarea unor bunuri din patrimoniul municipiului, care se 
încasează de către Administrația Pieței, dar se fac venituri la bugetul local, au fost de 
1.436 lei. 
  

2. CHELTUIELI 
 Cheltuielile totale au avut prevederi bugetare anuale de 514.460 lei (inclusiv suma 
de 136.460 lei din excedentul anului precedent), iar cheltuielile totale efectuate au fost de 
379.573 lei. 
 
 3. EXCEDENTUL rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 a fost de 
166.605 lei.  
  

4. CHELTUIELI DE INVESTIȚII 
4.1 Actualizare documentație tehnică - Reabilitare Piața Agroalimentară Dr. 

Constantin Hagea Aiud 
 Valoare achiziție = 25.527,00 lei. 
 Prin actualizarea documentaţiei tehnice s-a avut în vedere reabilitarea şi 
refuncţionalizarea Pieţei Agroalimentare prin reproiectarea unor soluţii tehnice din 
documentaţia iniţială. 
 Una din zonele vizate de reproiectarea soluţiilor de amenajare este sectorul 
comercianţilor de legume şi fructe. Zona are un aspect arhitectural-estetic 
necorespunzător, cu un mobilier urban de calitate slabă, cu relaţii incintă-perimetru 
nefuncţionale. 
 Sectorul comercianţilor de legume şi fructe este un platou neacoperit destinat 
comercializării produselor agrolimentare de către comercianţi autorizaţi, zonă separată de 
producătorii agricoli persoane fizice. Platoul neacoperit este situat la nordul platoului 
acoperit, cu funcţiunea de hală agroalimentară, cele două platouri constituind o unitate 
funcţională. Pentru a înlătura disfuncţionalităţile din zonă se are în vedere realizarea unor 
structuri de vânzare independente destinate acestor comercianţi, pe principiul 
funcţionalităţii zonei, cu asigurarea vadului pentru toate punctele de comercializare. 

4.2 Alimentare electrică tonete pentru vânzarea florilor, proiectare şi execuţie 
 Valoare achiziție = 17.104,00 lei. 

Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea a fost dotată cu 6 tonete pentru 
vânzarea florilor. Tonetele sunt construcții cu o singură încăpere, realizate din materiale 
ușoare, sunt amplasate direct pe sol, fără fundaţii şi platforme, precum şi fără racorduri 
şi/sau branşamente la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice. 

Amplasarea tonetelor a fost necesară pentru asigurarea condiţiilor de 
comercializare şi de păstrare a florilor, pentru a le menţine caracteristicile iniţiale şi a se 
preveni perisabilitatea accelerată a acestora. 
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Pentru a putea realiza funcţiunea pentru care au fost amplasate, tonetele au fost 
racordate la reţeaua electrică. 

 
5. ACHIZIŢII DE BUNURI, SERVICII ŞI LUCRĂRI 

 5.1  Reparaţii căi rutiere şi trotuare 
 Valoare achiziție = 15.020,22 lei. 

Lucrările de reparaţii la căile rutiere şi trotuarele din  Piaţa Dr. Constantin Hagea   
au fost determinate de uzura sau de degradarea normală a acestora. Au fost reparate, de 
asemenea, grătarele şi căminele gurilor de scurgere a apelor pluviale şi au fost realizate 
guri de scurgere noi acolo unde era necesar. Lucrările de reparații au avut ca scop 
menţinerea căilor rutiere şi a trotuarelor în condiţii tehnice corespunzătoare desfăşurării 
continue, confortabile şi în deplină siguranţă a circulaţiei pietonale şi rutiere. 

5.2 Containere metalice pentru depozitarea pepenilor, 6 buc. 
  Valoare achiziție = 5.997,60 lei.        
 Achiziționarea celor  6 containere metalice pentru depozitarea zilnică a pepenilor de 
către producătorii agricoli care au închiriat cele 6 locuri de vânzare destinate acestor 
produse, pentru perioada 1 iunie – 31 august 2017, prin licitația publică cu strigare din 31 
mai 2017 erau necesare pentru depozitarea în condiții optime a mărfurilor.    

5.3 Europubelă 360 litri din material plastic, 2 buc. 
 Valoare achiziție = 806,82 lei. 
 Europubelele vor fi utilizate pentru colectarea deșeurilor vegetale rezultate în 
sectorul de comercializare a florilor în scopul compostării. 
 5.4 Masă ovală din plastic cu picioare demontabile, 20 buc. 
 Valoare achiziție = 2.109,40 lei. 
 Mesele au fost achiziționate pentru producătorii agricoli cu locurile de vânzare 
delimitate pe trotuarele limitrofe halei agroalimentare. Aceste locuri de vânzare se 
închiriază în perioada 1 mai – 31 octombrie pentru utilizarea lor în zilele de marţi, joi şi 
sâmbătă. În perioada 1 noiembrie - 30 aprilie sunt utilizate ocazional în zilele de joi, de 
către producătorii agricoli care nu mai găsesc locuri de vânzare disponibile în hala 
agroalimentară. Mesele existente, în număr de 80, nu sunt suficiente. 
 

6. ACTIVITĂŢI ŞI ACŢIUNI ADMINISTRATIVE DERULATE 
 6.1 Organizarea desfăşurării licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea 
locurilor de vânzare din hala agroalimentară, asigurarea publicităţii evenimentului 
 Acţiunea este 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 Realizarea atribuţiilor care au revenit biroului în organizarea şi 
desfăşurarea Festivalului Internaţional de Folclor 2017   

Personalul biroului a dus la îndeplinire sarcini şi responsabilităţi privind închirierea 
spaţiilor către comercianţii participanţi la festival, poziţionarea standurilor comerciale, 
relaţia cu riveranii zonei de desfăşurare a evenimentului şi întreţinerea în stare de 
funcţionare şi curăţenie a grupului sanitar public al pieţei.  

6.3 Realizarea atribuțiilor în organizarea și desfășurarea evenimentului  Ziua 
Recoltei 2017 
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Personalul biroului a dus la îndeplinire sarcinile ce i-au revenit în organizarea 
acestui eveniment venit în sprijinul producătorilor agricoli persoane fizice care au participat 
și și-au expus produsele agricole de sezon în standul amenajat de organizatori. 

6.4 Realizarea atribuțiilor în organizarea și desfășurarea evenimentului 
Toamna Crizantemelor 2017 

Personalul biroului și-a îndeplinit atribuțiile în ceea ce privește organizarea și 
desfășurarea acestui eveniment în cele mai bune condiții.   
 6.5 Alte activităţi şi acţiuni: 

- punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului Local şi dispoziţiilor Primarului, 
propunerea şi redactarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţiilor privitoare la activitatea 
Administraţiei Pieţei; 

- previzionarea şi formularea de propuneri privind lista de investiţii şi programul 
anual al achiziţiilor publice, urmărind asigurarea utilităţilor, dotărilor şi echipamentelor 
necesare activităţilor desfăşurate; 

- iniţierea operaţiunilor privind angajarea cheltuielilor, în limita creditelor bugetare 
aprobate şi contribuirea la elaborarea documentaţiilor tehnice necesare achiziţionării 
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor; 

- organizarea şi efectuarea activităţii de administrare a patrimoniului afectat 
Administraţiei Pieţei; 

- participarea la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, casarea şi declasarea 
mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale; 

- încasarea taxelor locale instituite pentru Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin 
Hagea; 

- încasarea sumele în numerar reprezentând ratele prevăzute în contractele 
gestionate prin Administraţia Pieţei, de închiriere sau concesiune a bunurilor aparţinând 
patrimoniului municipiului; 

- salubrizarea pieţei, efectuarea igienizării şi dezinfecţiei structurilor de vânzare şi 
grupurilor sanitare; 

- asigurarea dezinsecţiei şi deratizării structurilor de vânzare şi grupurilor sanitare 
pe baza contractelor de prestări servicii; 

- atribuirea locurilor de vânzare în conformitate cu prevederile regulamentului pieţei; 
- organizarea şi efectuarea de acţiuni de control privind respectarea legislaţiei 

privitoare la desfacerea produselor şi deţinerea documentelor care atestă calitatea de 
producător agricol persoană fizică sau comerciant; 

- organizarea şi efectuarea activităţii de închiriere a mijloacelor de măsurare; 
- organizarea şi desfăşurarea activităţii de registratură electronică, primirea, 

expedierea, înregistrarea şi arhivarea corespondenţei; 
- arhivarea actelor şi documentelor în conformitate cu reglementările în vigoare şi 

cu respectarea nomenclatorului  arhivistic al instituţiei publice; 
- soluţionarea incidentelor de orice natură cu sprijinul şefilor ierarhici şi a instituţiilor 

abilitate şi sprijinirea organele de control autorizate; 
- primirea şi analizarea reclamaţiilor, sesizărilor şi contestaţiilor în legătură cu 

activitatea Administraţiei Pieţei, înaintate biroului de către comercianţi sau consumatori, 
formularea de propuneri pentru soluţionarea lor, în condiţiile legii şi urmărirea comunicării 
răspunsurilor. 
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CAPITOLUL  4     RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR DE 
CULTURĂ AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 

 

4.1  CENTRUL CULTURAL „LIVIU REBREANU” 
 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 
1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi: 
Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud, instituţie publică de cultură, înființată prin HCL 

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. 
108/29.10.2014. Este o importantă instituţie de profil din ţară care desfăşoară activităţi 
culturale, artistice şi de educaţie la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. 

Nivel de reprezentativitate al instituției la nivel local, naţional, internaţional: 
a) internaţional: Proiectul de artă contemporană românească: România 100: 

expoziție de artă, recital de muzică, prezentare de carte, etc. la Cusset (oraș înfrățit cu 
Aiudul) și Vichy, Franța (septembrie 2017); Expoziția de Artă a Taberei Interetnice de la 
Palatul Națiunilor din Geneva (noiembrie – decembrie 2017); Festivalul Internațional de 
Folclor (august), Tabăra Internațională de Artă Plastică Inter-Art Aiud (august), Tabăra 
Internațională de Grafică Sebeș (mai), Expoziția Internațională de Afișe Apollo Alba Iulia 
(mai), Expozițiile Internaționale de la Castelul Corvinilor Hunedoara (august), Expoziție de 
artă românească la ICR New York (decembrie). 

b) local, judeţean, naţional, conform proiectului de management, expoziţii la Centrul 
Cultural Liviu Rebreanu, Galeriile Inter-Art Aiud, Muzeul de Artă Cluj Napoca, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, Târgul de carte Alba Iulia, Casa „Szász Pál” a comunității 
maghiare din Aiud, Castelul Corvinilor Hunedoara, Centrul Cultural Lucian Blaga Sebeș, 
etc.  

În parteneriat cu Fundaţia Inter-Art Aiud, Consiliul Local/Primăria municipiului Aiud,  
Consiliul Judeţean Alba/Centrul de Cultură Augustin Bena au fost organizate principalele 
manifestări naţionale şi internaţionale, festivaluri de film, artă fotografică, umor, etc. 
Partenerii şi colaboratorii Centrului Cultural Liviu Rebreanu pentru anul 2017 au fost: 
Primăria Cusset, Asociaţia Echange & Partage Franţa, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
Muzeul de Artă Cluj Napoca, 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”, Colegiul 
Tehnic Aiud, Colegiul “Titu Maiorescu”, Biblioteca “Liviu Rebreanu” Aiud, ș.a. Au fost 
realizate proiecte culturale şi în spaţii neconvenţionale: Arta în stradă/în fața Primăriei 
municipiului Aiud, Festivalul Internațional de Folclor, Castelul Corvinilor, etc. Parteneri 
media ai actului de cultură aiudean au fost: dcnews.ro, alba24.ro, radio Eveniment Aiud, 
radio Cluj, radio Unirea, ziarul Unirea Alba-Iulia, ziarul Urbea mea  Alba-Iulia, publicația 
Plaiu luminatu, Abnews,  TVR Cluj, TVR3, www.aiudonline.ro, www.aiud.ro, www.inter-
art.ro.,  etc. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi, ameninţări) aplicată pentru Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud: 

Calităţi - Puncte tari: 
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- Resurse umane compatibile profesional cu proiectele iniţiate; 
- Deschidere şi mobilitate; 
- Numărul important de proiecte și programe culturale naționale și internaționale; 
- Calitatea și diversitatea proiectelor și manifestărilor culturale; 
- Diseminarea profesională a rezultatelor; 
- Implicare în programele de cultură (cercuri, ansambluri, etc.) şi de educaţie (cursuri 

de artă și programe de formare profesională). 
Defecte - Puncte slabe: 

- Spaţiile deficitare (acustică, vizibilitate, dotare tehnică) pentru producerea unor 
spectacole profesioniste de teatru şi operă şi pentru programele de formare 
profesională (dotarea cu ateliere de lucru); 

- Distanța noii săli de spectacole de la Căminul Cultural Ciumbrud față de Aiud 
(aproximativ 5 km); 

- Lipsa unei săli de spectacol corespunzătoare unor manifestări de calitate;  
- Dependenţa financiară de încasările de la bugetul local prin închiderea proiectelor 

de formare profesională în colaborare cu AJOFM și lipsa unor proiecte naționale și  
europene pentru formare profesională în perioada 2014 – 2020. 
Oportunităţi: 

- Spaţiul cultural alternativ și dezvoltarea unui program de turism cultural; 
- Posibilitatea realizării unor parteneriate culturale și artistice; 
- 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 culturală; 
- 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 participarea directă la manifestări; 
- “Comoditatea” actului cultural oferit de mijloacele moderne; 
- Incultura, generată de lipsa de responsabilitate şi de identificare cu o anumită 

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

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia: 
Imaginea Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud a fost promovată prin proiectele 

culturale de calitate artistică, prin parteneriatele culturale în realizarea acestor proiecte cu: 
Guvernul României – Direcția Minorități Naționale, Institutul Cultural Român New York, 
Palatul Națiunilor/Sediul ONU din Geneva, dar și prin aparițiile în presa națională și 
internațională, în emisiuni culturale, în pagina web a instituției, www.aiud-art.ro, în pagina 
de socializare Facebook și pe alte rețele media. 

Pe parcursul anului, Centrul Cultural Liviu 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 60 de întâlniri culturale cum ar fi: Ziua Culturii Naționale, 
Ceasul de taină al poeziei Mihai Eminescu, Conferința duhovnicească a Părintelui 
Constantin Necula, Salonul de artă contemporană ASTRA, Sărbătoarea primăverii la 

http://www.aiud-art.ro/
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Căminul Ciumbrud (expoziție de fotografie, prezentare de carte, etc,), Expoziția de pictură 
Eugenia Cacovean – Începuturi, Spectacolul în limba maghiară De-a lungul Mureșului 
înfloritor, Expoziția Victor Cacovean – Bucuria culorilor, Conferința omagială Tiron Albani, 
Ziua Națională a Poeziei, Expoziția de artă plastică Elena Cristea - Camere albastre, 
Expoziția de fotografie artistică Zoltan Balog, Expoziția de artă Dorel Găină – Ștefan 
Balog, Festivalul Internațional de Umor – sub patronajul lui Ștefan Popa Popas, Tabăra 
Internațională de Grafică Sebeș, Festivalul Internațional de Teatru Apollo (expoziție de 
afișe), Masa rotundă Avram Iancu și Revoluția de la 1848 – 1849, Târgul de carte Alba 
Transilvana (lansare de carte), Colocviile Culturii Maghiare din Transilvania, Colocviile de 
Literatură și Arte, Arta în stradă Rock Aiud 2017, Spectacol de teatru pentru elevi ( în 
limba franceză), Workshopul de artă fotografică, Festivalul Internațional de Folclor, Tabăra 
Internațională de Artă Plastică Inter Art Aiud, Expoziția internațională de artă plastică și 
Expoziția Ozlek Kalkan Erenus (cu recital de muzică) la Castelul Corvinilor Hunedoara, 
Expoziția Taberei Internaționale de Artă Plastică Inter Art Aiud la Muzeul de Artă din Cluj 
Napoca, Ansamblul Doina Aiudului la Festivalul din Zakopane, Polonia (premiul de 
popularitate), Proiectul România 100 în Franța ( expoziții, prezentări de carte, recitaluri la 
Cusset și Vichy), Conferința Martirii temnițelor comuniste, Proiecția filmului Octav ( cu 
participarea lui Marcel Iureș), Festivalul Internațional de Artă Fotografică și Film, Expoziție 
de artă Anca Sas la ICR New York, Serile Muzicii Folk la Aiud,  Expoziția de fotografie 
artistic Patagonia – Gheorghe Popa, Seara Inter-Art la ICR New York (literatură și artă), 
Zilele Culturale Liviu Rebreanu Aiud, Expoziția de artă plastic Culorile diversității, recital de 
muzică și lansare de carte la Palatul Națiunilor din Geneva, Simpozionul 1 Decembrie 
1918 Marea Unire, Festivalul Coral Dorin Pop, Proiect educativ ArtCultura la Ocna Mureș, 
Tradiționalul Concert de Colinde, Recital Doina Aiudului, Marius Moga și Fly Project, etc. 

Pentru atragerea de fonduri și susținerea materială și financiară a proiectelor au 
fost realizate în parteneriat proiectele culturale naționale și internaționale cu: Guvernul 
României – Direcția Relații Interetnice, ICR București,  ICR New York, Palatul Națiunilor 
din Geneva, Misiunea Permanentă a României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva 
şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia, Fundaţia Inter-Art Aiud, Primăria/Consiliul 
Local Aiud, Consiliul Judeţean Alba etc. Suma totală atrasă în proiectele culturale 
desfășurate în parteneriat a fost de peste 260.000 lei. 

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.: Proiectul cultural 
Romania 100 în Franța, Expoziția Taberei Interetnice Culorile Diversității, Recital de 
muzică, prezentare de carte de la Palatul Națiunilor din Geneva; Expoziția de artă Anca 
Sas, Prezentare de carte la ICR New York, Târgul de carte Alba Iulia, Festivalul Folcloric  
din Zakopane, Polonia,  etc. 
 În parteneriat cu ASTRA, Despărțământul Ovidiu Hulea Aiud au fost editate 
volumele de recuperare a memoriei culturale scrise: Liviu Rebreanu și Ovidiu Hulea. 
 Spațiile existente ale instituţiei au fost utilizate astfel: 

Clădirea Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud a fost închisă, intrând în reparații. 
Sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu a fost mutat în localitatea aparținătoare 
Ciumbrud, în cadrul Căminului Cultural Ciumbrud.  

Au fost dotate cu mobilier și aparatură și se desfășoară activități și întâlniri și la Sala 
de Festivități Sâncrai și Căminul Cultural din Gârbova de Sus. 

Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud, în calitate de administrator al căminelor 
culturale din localitățile aparținătoare municipiului Aiud, pentru buna desfășurare a 
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evenimentelor din viața satului, pe parcursul anului 2017 a realizat o serie de dotări. 
Acestea sunt următoarele: 

La Căminul Cultural Ciumbrud s-au realizat dotări în valoare de 4.195,25 lei: 
ustensile de bucătărie 228,65 + 459,80 = 688,45 lei, jaluzele verticale 1.166 lei, unelte 
întreținerea curățeniei exterioare (mănuși, sape, mături etc) 413 lei, dulapuri 1.927,80 lei; 
investiții: sistem antiefracție 4.783,80 lei, expertiza pentru obținerea autorizației ISU 2.400 
lei, diferența de 15.600 lei urmând a se achita la finalizarea achiziției în 2018 (din totalul de 
18.000 lei), reparații acoperiș și tavan afectat de ploi 19.836,11 lei.  

Pe parcursul anului 2017 Căminul din Ciumbrud a fost închiriat pentru serbări 
școlare (gratuit), balul bobocilor (gratuit), manifestări culturale (gratuit), diverse evenimente 
din viața comunității, din care s-au încasat 1.100 lei.  

Căminul Cultural Gârbova de Sus a fost utilizat în anul 2017 la diferite întâlniri 
sătești. S-a întocmit și depus documentația tehnică în vederea obținerii avizului ISU 
achiziție în valoare de 2.000 lei. 

  La Sala de Festivități Sâncrai s-au făcut dotări în valoare de 934 lei: jaluzele 
verticale/rulouri textile 558 lei, termostate centrale termice 376 lei; investiții: sistem 
antiefracție 2.420,40 lei, expertiza pentru obținerea autorizației ISU 16.200 lei, diferența de 
1.800 urmând a se achita la finalizarea achiziției în 2018; închirieri pentru diverse 
evenimente sătești din care s-au încasat 600 lei. 

În luna decembrie s-a realizat serviciul de evaluare periodică a imobilelor aflate în 

administrarea CCLR în valoare de 2.200 lei. 

Pentru anul 2018 se va continua procedura de autorizare a căminelor pentru 
intrarea în legalitate a acestora, diferite activități culturale și alte dotări/reparații care se 
impun. 
 Au fost realizate proiecte culturale în spații altenative: arta in stradă, manifestări 
culturale în spații publice deschise sau închise (strada versus penitenciar), proiecte 
culturale în spațiul public (festivaluri, expoziții de artă, ateliere de lucru). 

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari: 

 Realizarea unor publicații și studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari, 
strategii de implementare şi diseminare a proiectelor şi programelor: 
- Cataloagele expozițiilor de artă plastică internațională de la Palatul Națiunilor/sediul ONU 
din Geneva, Elveția/Tabăra Interetnică de Artă Contemporană Aiud, Expoziția de artă și 
prezentare de carte de la Institutul Cultural Român din New York; 
- Albumele de artă fotografică, cuprinzând recuperarea arhitecturală a Aiudului vechi: 
Robert Lixandru – Aiudul – călătorie în timp/Time crossing Aiud, Aiudul literar, nr. 51 și 
Oglinzile Aiudului vs. Oglinzile fotografiei/workshop de artă fotografică, Aiudul literar, nr. 50 
– realizate în parteneriat cu Centrul de Cultură Augustin Bena Alba; 
- Volumele cuprinzând traduceri contemporane: Aurel Pantea – Blanca (traducere în limba 
franceză) Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017, Patricia Goodrich – Vânătoare de pietre în 
Transilvania (traducere din limba engleză), Editura Ex ponto, Constanța, 2017; 
- Volumele din colecția Restituiri, cultura scrisă din Aiud, cuprinzând : Ovidiu Hulea – De 
profundis, Editura Grinta Cluj Napoca, 2017 și Ovidiu Hulea – Jerbe matinale, Editura 
Unirea Alba Iulia, 2017; 
- Volumul: Tineri poeți și graficieni maghiari din Transilvania, Aiudul literar, nr. 48, în cadrul 
Colocviilor Culturii Maghiare din Transilvania, ediția a III-a; 
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- Volumul de poezie contemporană: Teodor Laurean – Fiare plângând, cu desene de 
Andor Komives, Editura Top Aedition, București 2017; 
- Au fost realizate şi distribuite chestionare pentru deschiderea de programe de formare 
profesională. 

5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei: 

Proiectul animaţiei culturale:  Şcoala de după şcoală. Alternative educative. 
Grup ţintă: elevii claselor I-XII, cu repere specifice/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 și 
sâmbăta în intervalul 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, ţigăneşti; grupuri 
muzicale; proiecte de turism cultural prin implicarea lor ca ghizi ai Aiudului istoric şi cultural 
(pentru tineri de aceeaşi vârstă care vizitează localitatea), etc. 

- alternative culturale/vacanța activă : teatrul de umbre, jocuri de scenă etc. 

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 instrumentală, concerte-spectacol, proiecţii 
cinematografice, etc.  
- proiectul recuperării, conservării, protejării şi transmiterii culturii tradiţionale: datini şi 
obiceiuri populare – Ansamblul Doina Aiudului, Ansamblul maghiar de dansuri populare – 
formațiile din Aiud, Aiud II și Ciumbrud,  studii documentare – publicaţia Aiudul literar, 
colecțiile: restituiri, traduceri contemporane, poezie contemporană, ArtAiud,– www.aiud-
art.ro 
Proiectul socio-cultural: Rămânerea în societate 
Grup ţintă: pensionarii ca persoane active în societate 
- dansuri populare și de societate, întâlniri literare, seri tematice, etc. 
Proiectul: COLOCVII DE LITERATURĂ ȘI ARTE 
Grup ţintă: critici şi istorici literari, catedrele universitare, studenţi, catedra de limbă 
română, elevi 
Proiectul: ARTE VIZUALE 
Grup ţintă: 
- artişti plastici contemporani; artişti plastici în devenire, secţiunea de creaţie pentru tineret, 
ateliere de lucru; artiști plastici privaţi de libertate, aflaţi în custodia penitenciarului; 
- profesori, elevi, public al artelor plastice fără limită de vârstă cu posibilitatea susţinerii 
atelierelor de artă, diferenţiat pe segmente de vârstă. 
Proiectul: FILMUL ȘI FOTOGRAFIA. IERI ŞI ASTĂZI / WORKSHOP DE FOTOGRAFIE 
ARTISTICĂ: TRINITAS LUCAEM 
Grup ţintă: 
- artişti fotografi contemporani;  
- profesori, elevi, public al artei fotografice. 
Proiectul: DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE. FESTIVALUL TRADIȚIILOR 
Grup ţintă : 
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- artişti instrumentişti, artişti vocali, dansatori;  
- profesori, elevi. 

6. Profilul beneficiarului actual: 
Proiectele și programele culturale realizate se adresează unui public eterogen 

ținând seama de profilul de educație și profilul profesional: 
- public de vârstă şcolară prin cercuri și cursuri artistice: tradiții și folclor, chitară și muzică 
folk, pian, desen și artă plastică;  
- public tânăr prin cercuri și cursuri artistice: tradiții și folclor, chitară și muzică folk, pian, 
desen și artă plastică;   
- adulţi şi pensionari: spectacole de teatru, recitaluri de muzică, manifestări literare, 
expoziții;  
- profesori universitari, profesori, studenți si elevi prin colaborare pentru realizarea unor 
lucrări şi publicaţii de specialitate, a unor ateliere de lucru, expoziții, simpozioane, colocvii, 
etc.;  
- artiști plastici, regizori, interpreți profesioniști pentru proiectele teatrale, festivalurile 
folclorice, taberele de creație, etc.; 
- șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, tineri întreprinzători pentru proiectele 
de formare profesională. 
 Promovarea şi publicitatea pentru proiectele culturale şi pentru programele de 
formare profesională au fost realizate prin site-urile www. aiud-art.ro, pagina de facebook 
a Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, www.aiudonline.ro, www.aiud.ro, www.inter-
art.ro, dcnews.ro, artavizuală21, revista de literatură “Aiudul literar”, site-uri de arte şi 
literatură, site-uri de comunicare şi socializare, etc. Toate aceste colaborări, articole 
apărute în reviste de specialitate au avut ca obiectiv promovarea proiectelor şi 
manifestărilor Centrului Cultural Liviu Rebreanu în cele mai diverse medii culturale şi 
sociale. 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 
1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional 

şi la strategia culturală a autorităţii: 
 Proiectele și programele culturale desfășurate de Centrul Cultural Liviu Rebreanu 
Aiud la nivel local și național  au păstrat o calitate înaltă a actului artistic prin valoarea lor, 
prin mesajul transmis, prin intercomunicarea cu publicul participant, prin definirea lor ca 
elemente de educare și formare. Ele respectă și promovează strategiile sectoriale în 
domeniul culturii promovate de Ministerul Culturii și strategia în domeniul culturii și artelor 
promovată de Consiliul Local al municipiului Aiud. Calendarul principalelor manifestări 
culturale, precum și proiectul de management pe perioada 2015 – 2020 sunt aprobate de 
Consiliul Local al municipiului Aiud. 
  Proiectele și programele organizate de instituție au la bază păstrarea și îmbogățirea 
patrimoniului cultural local și național prin: 

- educarea artistică şi ştiinţifică a publicului prin programe specifice; 
- sprijinirea tinerilor artişti şi cercetători valoroşi în afirmarea lor; 
- elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale documentare; 
- organizarea de festivaluri, concursuri, expoziţii de artă şi documentare, 

manifestări literare şi artistice; 
- colaborarea cu instituţii, cu fundaţii, universităţi, în vederea cunoaşterii şi 

afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti şi universale; 
- difuzarea de filme artistice şi documentare; 

http://www.inter-art.ro/
http://www.inter-art.ro/
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- organizarea de cercuri/formaţii artistice, ştiinţifice şi tehnice;  
- conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
- organizarea de tabere  și rezidențe de artă, expoziţii de artă, oferirea de produse 

şi servicii culturale; 
- promovarea turismului cultural de interes local; 
- punerea în scenă a unor proiecte teatrale; 
- educarea artistic a publicului prin proiecte teatrale; 
- sprijinirea tinerilor artişti profesionişti şi neprofesionişti; 
- organizarea  programelor de formare profesională a adulţilor. 

 În parteneriat cu Fundaţia Inter-Art Aiud, Consiliul Local/Primăria municipiului Aiud,  
Consiliul Judeţean Alba/Centrul de Cultură Augustin Bena, Biblioteca Județeană Lucian 
Blaga Alba au fost organizate principalele manifestări naţionale.  

Cele internaţionale desfășurate în Franța, Elveția, Statele Unite ale Americii au fost 
realizate în parteneriat cu: Asociația Cusset-Aiud Echange, Primăria Cusset, Asociația Art 
et Matiere Cusset/Vichy, Guvernul României – Direcția Minorități Naționale, Institutul 
Cultural Român New York, Palatul Națiunilor / Sediul ONU din Geneva, Misiunea 
Permanentă A României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile 
Internaţionale cu sediul în Elveţia, Fundaţia Inter-Art Aiud, Primăria/Consiliul Local  al 
municipiului Aiud. Partenerii şi colaboratorii Centrului Cultural Liviu Rebreanu pentru anul 
2017 au fost: Asociaţia Echange & Partage Franţa, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, 
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”, Colegiul Tehnic Aiud, ș.a. Au fost 
realizate proiecte culturale şi în spaţii neconvenţionale: Arta în stradă/în fața Primăriei 
municipiului Aiud, Festivalul Internațional de Folclor, etc. Parteneri media ai actului de 
cultură aiudean au fost: www.aiudonline.ro, www.aiud.ro, www.inter-art.ro, dcnews.ro, 
alba24.ro, radio Eveniment Aiud, ziarul Unirea Alba-Iulia, ziarul Urbea mea Alba-Iulia, 
publicația online Plaiu luminatu, Abnews,  TVR Cluj, TVR3, etc. 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari: 
 În anul 2017 manifestările culturale au oferit publicului beneficiar proiecte de calitate 
artistică și culturală, de diversitate de expresie, de organizare de festivaluri, de promovare 
a zonei prin turism cultural, de realizare de bunuri culturale (tipărituri) diseminate prin 
programele desfășurate.  

Au fost oferite programe specifice comunității maghiare din Aiud prin colocviile 
culturii maghiare și prin ansamblul de dansuri populare. 

Cercuri cultural-artistice desfășurate în beneficiul comunității aiudene pentru 
publicul țintă reprezentat de copii și de tineri:  

- Cercul de chitară şi muzică folk , coordonator  profesor Marius Moga cu un număr 
de participanți pe serii de 16 cursanți; 

- Cercul de desen, coordonator Mihaela Bakó, cu un număr de participanți pe serii de 
12 cursanți; 

- Cercului de pian și claviaturi, coordonat de profesor Claudiu Cordea cu un număr 
de participanți pe serii de 14 cursanți; 

- Ansamblul folcloric Doina Aiudului, coregraf Nicolae Moldovan, instructor Oltean 
Samoila, participanţi permanenți conform fișelor de înscriere 20 și 40 de copii la 
secțiunea de învățare a unui dans popular românesc; 

http://www.inter-art.ro/
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- Ansamblul folcloric maghiar, Formația de dansuri populare maghiare Aiud, 
instructor coregraf Konya Tibor, cu un număr de participanți permanenți conform 
fișelor de înscriere de 21 de elevi; Formația de dansuri populare maghiare 
Ciumbrud, instructor coregraf Elisabeta Boros, 38 de participanți, Formația de 
dansuri populare maghiare Aiud II, coordonator pr. Lorincz Konrad, cu 10 
participanți, Formația de dansuri populare maghiare Gâmbaș, coordonator Siko Ana 
Rozalia, cu 8 participanți. 
Cercurile au fost organizate atât la Aiud cât și la Căminul Cultural din Ciumbrud. 
3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse: 

Pentru anul 2017 în cadrul programului de management s-au avut în vedere 
următoarele direcții de activitate:  
- conservarea, cercetarea, protejarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a 
patrimoniului cultural material și imaterial din zonă;  
- evenimentele inițiate și organizate de instituție și cuprinse în programele minimale anuale 
au la bază principiul diversității culturale, fiind create în beneficiul tuturor cetățenilor, 
indiferent de vârstă, de categorie socio-profesională, convingeri religioase, etnie etc.;  
- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața 
culturală;  
- consolidarea relațiilor de bună colaborare cu alte instituții de cultură implicate în 
promovarea culturii; 
- colaborarea cu cei mai importanți artiști, creatori, cu cele mai bune ansambluri; 
- îmbunătățirea strategiei de atragere de fonduri extrabugetare.  

Prin acțiunile întreprinse, instituția a reușit și în anul 2017 urmărirea direcțiilor de 
acțiune întreprinse, detalierea proiectelor și programelor realizate în acest sens fiind 
disponibilă în cele ce urmează.  

Au fost continuate următoarele manifestări de tradiţie ale Centrului Cultural Liviu 
Rebreanu: 
I.   Ziua culturii naţionale. Ceasul de taină al poeziei  Mihai Eminescu, ianuarie 
- Colocviu: Mihai Eminescu, viaţa şi opera. Prezintă: profesor Despina Stanciu-actualitatea 
lui Eminescu, bibliotecar Dana Grigoriță - amintiri din perioada blăjeană a lui Eminescu, 
sociolog Ioan Hădărig – celălalt Eminescu, Eminescu, ODĂ , Recital de muzică cu Marius 
Moga; 
- Prezentare de carte: Livia Rebreanu Hulea – Cântecele mele, poeme și versuri, editura 
Grinta, Cluj Napoca, 2016, Ovidiu Hulea – Blestemul codrului, poezii, editura Napoca Star, 
Cluj Napoca, 2016, Mihai Eminescu în colecţiile Bibliotecii municipale „Liviu Rebreanu”, 
expoziţie de carte, prezintă: dr. Alin Florea; 
- Expoziție de artă plastică: Aiudul văzut de... Clemens Beungkun Sou (Coreea de Sud), 
Temenuga Hristova (Bulgaria), Lojze Kalinsek (Slovenia), He Lihong (China), Jo Ann 
Morning (Tunisia), Zeljko Hudek (Croația), Fadia El Khatib (Liban), Elisabeth Ochsenfeld 
(Germania), Gerd Messmann (Germania), Mountassir Chemao (Maroc), Ludmila 
Baitsaeva (Rusia), Sasha Pevse (Ucraina), Horváth Gyöngyvér (România), Elena Cristea 
(România), Sándor Albert (România), Ioan Hădărig (România), Mihaela Bakó (România), 
Robert Lixandru (România), Ștefan Balog (România),  Andrei Bakó (România), prezintă: 
Ioan Hădărig, coordonatori:  Ștefan Balog,  Andrei Bakó; 
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- Concursul: In memoriam Mihai Eminescu, coordonatori, profesor Boldor Elena, profesor 
Rusu Ramona, profesor Székely Anda, bibliotecar Horváth Kinga, Recital din lirica 
eminesciană. 
II. Sărbătoarea primăverii. Salonul de Artă Contemporană ASTRA, februarie/martie 
Expun: Alexandru Iuga, Ana Boţa, Andrei Bakó, Angela Iepure, Eugenia Cacovean, 
Harácsek Lehel, Harácsek Zoltán, Ioan Hădărig, Lörincz Kinga, Lörincz Zoltán Jr., Lörincz 
Zoltán, Mihaela Bakó, Natalia Bardi, Rodica Pungea, Sándor Albert, Victor Cacovean. 
Prezintă: profesor Despina Stanciu, poetul Ioan Hădărig. Locul: Galeriile Inter-Art Aiud  
III. Festivalul internațional de umor, aprilie 2017 

Invitat de onoare Ştefan Popa Popa’s. Expoziție de caricatură stradală, Salonul 
internațional de grafică satirică, Seară de teatru: Amprenta ionesciană, Expoziția de 
caricatură Konczey Elemer, Expoziția de fotografie umoristică, Expoziții personale de 
caricatură și grafică umoristică: Aurel Jiquidi, Silvan Ionescu. 
IV. Colocviile culturii maghiare din Transilvania, mai 2017 
Expoziția de grafică aplicată: Könczey Elemér  -  "Față-verso. Design de copertă de carte/ 
sau din tainele graficii aplicate" 
Lansare de carte: 1. A Bethlen  Szellem Szárnyán. Tineri poeți și graficieni maghiari din 
Transilvania: Bakk Imola, Bartha Gábor Attila, Bíró Ágota, Csép Timea, Demény Szintia 
Vivien, Dunai Evelin Roberta, Fodor Evelyn Bernadett, Kiss Andrea Sára, Kocsis Kinga 
Julia, Kürti Márk, Lazsádi Melinda, Létai Melinda, Lukács Szikra István, Melász Alexándra 
Aurelia, Molnár Júlia Mónika, Molnár-Feri Orsolya, Nagy Anita, Szabó Iringó Emese, 
Székely Norbert, Szőcs Ioan Robert, Szőcs Noémi, Tamás Dávid, Tamási Beatrisz, Udvar 
Szabolcs, Vass Richárd Dániel, Zudor Mezei András, Antal Bernadett, Bakk Imola, Bakk 
Leila, Basa Johanna, Berszán Szidónia, Bodor Krisztina, Deák Orsolya, Fari Krisztina, 
Fekete Adriene, Horváth Ingrid, Karsai Noémi, Kerekes Noémi, Kiss Orsi, Kőmives Albert, 
Kovács Barbara, Lukács Orsolya, Moga Petra, Molnár Krisztina, Molnár Orsi, Novák Erika 
Kinga, Nyirai Orsolya Éva, Onișor Aron, Sikó Dalma, Szabó Ingrid, Szabó Júlia, Szakács 
Amália, Szakács Endre, Tamás Noémi, Timár Jenő, Tövisi Zoltán, Varga Mária Magdolna, 
Veres Tivadar. Editura, Grinta, Cluj Napoca, 2017. Prezintă: Szőcs Ildikó, Fodor Brigitta, 
Fodor Katalin, Kovács Kinga, Graţiela Tiutiu, Deák Rodica, Balog István și Ioan Hădărig. 
2. Viziuni și Gânduri- Balog Zoltán, Balog Ștefan, Editura Altip, Alba Iulia, 2017 
3. Aiudul în alb și negru văzut de Robert Lixandru, Stefan Balog, Andrei Bakó, Ioan 
Hădărig. Expoziție de fotografie: Lőrincz Konrád 
Spectacol folcloric: dansul popular - patrimoniu cultural maghiar din Transilvania 
Ansamblul Folcloric Maghiar al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud: 
- Formația de dansuri populare maghiare Floare de smochin Aiud, coordonator Kónya 
Tibor 
- Formația de dansuri populare maghiare din Ciumbrud, coordonator Boros Lidia Elisabeta 
- Formația de dansuri populare maghiare din Gâmbaș, coordonator Sikó Ana Rozalia 
- Formația de dansuri populare maghiare  din Aiudul de Sus, coordonator Lőrincz Konrad 
V. Colocviile de literatură şi arte, mai 2017 
Simpozion: “Experiența carcerală”. Participă elevi de la Colegiul Național Titu Maiorescu 
Aiud, coordonatori : prof. Gabriela Gâlea, prof. Daniela Caizer 
Lansare de carte. Lectură publică: Teodor Laurean – Vântul în flăcări, Antologie de 
poeme, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2017 
Expoziția de sculptură: Gheorghe Munteanu (Tulcea)  
Colocviile de literatură și arte:Poezia între două secole. Traduceri literare. Lectură publică.  
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Atelier de traduceri literare: 
Rodica Chira: Traducerea din limba franceză în limba română a romanului: 
L'échéance/Scadența de Horia Liman; 
Casandra Ioan: Traducerea în limba română a poemelor Patriciei Goodrich (SUA), 
dedicate Transilvaniei; 
Marcela Hădărig: Traducerea în limba franceză a romanului Blanca de Aurel Pantea 
Colocviile de Literatură și Arte: participanți : Sonia Elvireanu, lector univ.dr.: Poezia ars 
poetica: Marian Drăghici, "Lumina, încet ", Geta Orian, lector univ. dr.: Poezia lui Vintilă 
Horea; Gabriela Chiciudean, lector univ. dr: Revista Discobolul; Despina Stanciu, prof.: 
Poezia altui veac : Ovidiu Hulea; Gabriela Gâlea, prof.: De profundis – Ovidiu Hulea;Ioan 
Hădărig, scriitor: Grupul poeților de la Aiud  
Eveniment editorial: NICULAE GHERAN – REBRENIANA. Studii. Articole. Documente (2 
vol.), Editura Academiei Române, București, 2017 
Prezentare de carte: Sonia Elvireanu  – Umbrele curcubeului / Les ombres de l'arc-en-ciel, 
Editura Ars Longa, Iași, 2016. Teodor Laurean – Vântul în flăcări, Antologie de poeme, 
Editura RAFET, Râmnicu Sărat, 2017. Elena Cristea – “Jocul cuvintelor”, Editura Altip Alba 
Iulia, 2017. Zoltan Balog / Ștefan Balog –“Viziuni și Gânduri”, Editura Altip Alba Iulia, 2017. 
Anca Sas – “Momentom”, Editura Altip Alba Iulia, 2017. Ștefan Balog – “Încă o zi fără 
dimineață”, Editura Altip Alba Iulia, 2017. Monica Maria Mărginean – “Poeme atipice” 
Editura Altip Alba Iulia, 2017. Silviu Dachin – “Bilet în loja”, Editura Grinta, Cluj Napoca, 
2016. Daniela Tiger – “Într-un genunchi de anotimp”, Editura Vital Prevent Edit, Drăgotești, 
2016; Daniela Tiger – “Ursulețul de pluș” Editura Vital Prevent Edit, Drăgotești, 2016; 
Ovidiu Hulea – “De profundis”, Editura Grinta,  Cluj Napoca, 2017. Ovidiu Hulea – 
“Blestemul codrului”, Editura Napoca Star,  Cluj Napoca, 2016. Tineri poeți și graficieni 
maghiari din Transilvania, Aiudul literar, nr. 48/2017. Livia Rebreanu – Hulea – “Cântecele 
mele”, Editura Grinta Cluj Napoca, 2016 
Expoziția de pictură: RE-MURMUR GOTHIC: Dorel Găină & Ștefan Balog 
VI. Workshopul de fotografie: Oglinzile Aiudului vs. oglinzile fotografiei. Proiect de 
artă fotografică derulat ca un eveniment de investigație și creație derulat în zona Aiudului, 
Rimetea, Castelul Sâncrai, cu participarea a 20 de artiști fotografi. Obiectul final al 
proiectului este reprezentat de catalogul fotografic Inter Art. 
VII. Festivalul Internaţional de Folclor, în parteneriat cu Primăria municipiului Aiud, 
Consiliul Județean Alba/Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, august 2017. Au participat 
ansambluri folclorice din: Mexic, Polonia, Israel, Ucraina, Indonezia, Costa Rica,Paraguay, 
Serbia.  Au participat un număr de aprox. 300 de artişti dansatori, solişti vocali şi 
instrumentişti. Din România au participat importante ansambluri folclorice și solițti vocali 
reprezentativi. Festivalul s-a desfășurat în perioada 6 - 8 august 2017 la Ocna Mureș, iar 
la Aiud în perioada 9 – 11 august 2017. Au fost editate în colaborare cu Primăria 
Municipiului Aiud cataloagele de prezentare a Festivalului Internaţional de Folclor, 
Ansamblului Folcloric 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”, în parteneriat cu Fundația Inter-
Art Aiud, ediţia a XXII-a, 10-25 august 2017. Au participat 40 de artiști din 23 de țări. 
Expoziții de artă la Muzeul de Artă Cluj Napoca. Castelul Corvinilor Hunedoara, Muzeul 
Unirii Alba Iulia, Galeriile Inter Art Aiud. 
IX. ArtAiud 2017. Festivalul Internaţional de Film si Artă Fotografică, ediţia a XIII-a, 
octombrie, 12-13 
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Expoziția de artă fotografică: “TIMP STRĂVECHI”. Fotografii realizate de cursanții clasei 
de arte vizuale din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena„ Alba, coordonator Vasile 
Sârb 
Proiecția filmului ˝OCTAV˝, cu participarea actorului Marcel Iureș 
Expoziția Internațională de artă fotografică: Danemarca: Rich Dethlefsen, Egipt: Chadi 
Salama, Egipt: Sara Zoheir, Franța: Patrick Raso, Haiti: Patrick Cauvin, Olanda: Veres 
Ágota, Slovenia: Lojze Kalinsek, SUA: Patricia Goodrich, Turcia: Ali Erenus  
România: Andrei Bakó, Adrian Cristian Olteanu Moldovan, Balog Zoltan, Cristea Larisa 
Maria, Dorel Găină, Elena Cristea, Feleki Karoly, Helga Landt, Horia Ștefan Trânc, Ioana 
Rusu, Marius Peptan, Mira Marincas, Nechita Traian, Radu Colcer, Radu Fizeșan, Raul 
Poenar, Robert Lixandru, Ștefan Balog, Vasile Sârb 
Expoziția de artă fotografică “Aiud-călătorie în timp”, semnată de ROBERT LIXANDRU 
Expoziţie de fotografie de portret “CRONICI IDENTITARE”, semnată de GRIGORE 
ROIBU,  A.FIAP (Artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică) E.AAFR 
(Execelenţă a Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România)  
Expoziția  de artă fotografică “ALB+NEGRU”a studenţilor din cadrul Departamentului 
Fotografie-Video/Procesare computerizată a imaginii al Universității de Artă și Design Cluj 
Napoca, proiect coordonat de Conf.univ.Dr. Eugen Savinescu, Participă: Adorjan Brigitta, 
Ardelean Camelia, Bica Paul, Birsan Bianca, Bocancios Maria, Bocaniciu Otilia, Bodescu 
David, Both Matyas, Budu Sergiu, Buga Stefan, Buzgau Vlad, Chereja Andrei, Chira 
Emanuela, Cretu Sofia, Croitoru Iulia, Dima Teodora, Dinca Andrei, Donika Cina, 
Dumbrava Loredana, Fatiol Ricardo, Feidi Georgiana, Fiuciuc Andrei, Fulop Eduard, 
Girboan Tudor, Gorgan Iulia, Jentea Emanuela, Maxim Alexandru, Medrea Andreea, 
Milonean Vlad, Motrescu Emanuela, Nasca Diana, Negoi Gabriel, Nicoara Maria, Tentean 
George, Timicer Bogdan, Timis Carmen, Toma Diana, Vaipan Cristina, Zsebe Henrietta 
Proiecția de animație 2D, videoexperimental scurt, coordonator prof. Diana Drăgan-Chirilă 
Fotografie proiectată video TERRA MEA, coordonator prof. Dorel Găină 
Animatii 2D: Both Matyas, Butuza Loredana, Cretu Sofia, Fulop Eduard, Jentea, participă: 
Emanuela, Milonean Vlad, Nistor Alex Csaba, Oborocean Andriana, Sandu Iulia,  
Tita Sergiu, Zsebe HenriettaVideo: Popa Andreea, Bocaniciu Otilia, Bodescu David, Feidi 
Georgiana Magurean Anca, Maier Amanda, Mureșan David, Nestian Elena, Preda Luiza, 
Savu Oana, Takacs Andrea, Timis Carmen 
Terra Mea – Fotografie proiectată video: Adela Druță, Alexandra Ceușan , Andreea Popa, 
Bogdan Bolca, Claudia Ciontea, Cristian Coptil, Davin Mureșan, Lina Roșca, Mădălina 
Mahu, Amanda Maier, Melisa Rodilă, Elena Nestian, Oana Marian, Oana Veronica Pop, 
Patricia Denisa Szmercsanyi, Paul Iordache, Radu Ciupa, Rareș Etves, Roxana Emilia 
Luca, Simona Maria Vasilachi, Somogy Robert, Szasz Nimrod Raisa, Victor Vătavu, 
Takacs Andreea, Tudor Almașa, Eduard Duminicescu 
X. Zilele Culturale Liviu Rebreanu. Aiud, ediția a XXVII-a, 23 - 24 noiembrie 2017 
Expoziţie de fotografie artistică “Aiud-călătorie în timp” ROBERT LIXANDRU 
Simpozion:  Rebreanu - Viața și opera, NICULAE GHERAN - Rebreniana, studii, articole, 
documente, vol. I-II, Editura Academiei Române 2017, Aurel Pantea, Georgeta Orian, Irina 
Petraș, Cornel Nistea, Sonia Elvireanu, Gabriela Chiciudean, Despina Stanciu, Gabriela 
Gâlea, Alin Florea, Dana Grigoriță, Ioan Hădărig, Andrei Bako 
Simpozion: Imaginar rebrenian: teme, motive, ipostaze umane, coordonator: prof. Gabriela 
Gâlea, participă: elevi de la școlile Aiudului 
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Etnografie și folclor, Centenar- Ovidiu Bîrlea (1917-1990), coordonator: conf. univ. dr. 
Georgeta Orian , participă: studenți ai Cercului de Etnologie "Ovidiu Bîrlea " al Universității 
1 Decembrie 1981 Alba Iulia 
Expoziție de obiecte populare de uz casnic, coordonator: prof. Despina Stanciu 
ASTRA, Despărțământul Ovidiu Hulea Aiud 
Evocare: Iacob Buta, redactor șef al publicației Zorile, Aiud 1989-1990 
Lansări de carte : Livia Rebreanu - Hulea - Cântecele mele, memorii și versuri, Editura 
Grinta, Cluj Napoca 2016, Ovidiu Hulea - Blestemul codrului, poezii, Editura Napoca Star,  
Cluj Napoca 2016, Ovidiu Hulea - De profundis, poezii, Editura Grinta, Cluj Napoca 2017, 
Ovidiu Hulea - Jerbe matinale, Editura Unirea, 2017, Ioan Adrian Popa - Intimele - volum 
de versuri, Editura Reîntregirea, Alba Iulia 2017, Teo Laurean  - Fiare plângând - volum de 
versuri, Aiudul literar nr. 49, 2017 
XI. Serile de muzică folk la Aiud, ediţia a XIII-a, noiembrie 2017 
Participă: Alexandra Sârb (Cercul de folk al Centrului Cultural L. Rebreanu Aiud), Adi 
Mitescu, Daniel Oprița,  Puiu Bretoiu, Patricia Thomits, Felicia Pop, Florin Thomits, Adrian 
Bezna, Vasile Mardare, Marius & Emilia Moga, Alexandru Roșian, Andreea Roșian, 
Bianca Chiorean, Carina Dumitru, Roxana Călușer, Daniel Avram și Școala de folk de la 
Palatul copiilor Alba Iulia, Oana Dragomir, Raluca Cismaru, Cătălin Stepa, Emeric Imre 
XII. Expoziția Palatul Națiunilor/Onu Geneva Tabăra Interetnică de artă contemporană, 
ediția I, Aiud, 5 -15 octombrie 2016. Au participat 34 de artiști reprezentând 20 de 
minorități naționale și majoritatea românească, noiembrie-decembrie 2017 
XIII. Festivalul coral  “Dorin Pop”, ediția I. Participă: Cappella Transylvanica Academia 
de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Corul Doruleț, Ocna Mureș, Corul ASTRA, 
Câmpia Turzii, Corul Sacerdotes Domini al preoților din protopopiatul Aiud, decembrie 
2017 
XIV. Târgul de Crăciun, (sonorizare și desfășurare programe culturale); Concert de 
colinde cu Marius Moga, Doina Aiudului si Fly project; decembrie 2017.  

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 
reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz 

1. Măsuri de organizare internă: 
 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, 
Ansamblul maghiar de dansuri populare, Compania de Teatru (de proiecte); 

- Compartimentul 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 cu 

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

finanțare de proiect. 
 La începutul anului 2017 în evidenţele Centrului Cultural au figurat un număr de 14 
posturi, iar la sfârşitul anului 2017 figurează acelaşi număr de posturi. 
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 În afara celor menţionate mai sus, în evidenţe mai figurează şi persoane cu 
contracte de prestări servicii în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe şi contracte de prestări servicii profesionale în temeiul Legii nr. 98/2016. 
 În cadrul Ansamblului Doina Aiudului au fost încheiate în anul 2017: 27 contracte în 
baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi 4 contracte de prestări 
servicii profesionale în temeiul Legii nr. 98/2016.  
 În cadrul Ansamblului maghiar a fost încheiat în anul 2017: 1 contract de prestări 
servicii profesionale în temeiul Legii nr. 98/2016. 
 În cadrul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, Compartimentul Cultură, a fost 
încheiat în anul 2017: 1 contract în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe. 
 Pentru programele de formare profesională în cursul anului 2017 nu au fost 
încheiate contracte. 
 Pentru prestări servicii profesionale s-a încheiat un contract pentru protecţia muncii 
și un contract pentru medicina muncii. 
 În cadrul manifestărilor culturale au fost încheiate in anul 2017: 25 contracte în baza 
Legii nr. 8/1996 privind dreptuL de autor şi drepturile conexe.  

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 
 Structura organizatorică a Centrului Cultural a suferit în anul 2017 două modificări, 
după cum urmează: 

- și-a reluat activitatea titularul de post referent gradul I studii S de la 
Compartimentul de administrare cămine culturale şi proiecte UE (având suspendat 
contractul individual de muncă pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2 ani) 
începând cu data de 01.09.2017 și a încetat contractul individual de muncă înregistrat cu 
nr. 51/23.01.2015, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost încheiat, începând 
cu aceeași dată; 

- s-a ocupat funcția contractuală vacantă de contabil șef, începând cu data de 
15.06.2017. 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere: 
 Consiliul de administraţie s-a întrunit în anul 2017 de 14 ori și au fost date 14 
hotărâri ale sale privind: ianuarie – modificarea organigramei și a statului de funcții al 
CCLR și mutarea obiectelor de inventar la depozitul de pe str. T. Tudoran și căminele 
cultural; martie - bugetul de venituri și cheltuieli și a listei de investiții al CCLR și 
propunerea de scoatere la concurs a postului vacant de contabil șef; aprilie – propunerea 
managerului CCLR de extindere a ansamblului maghiar al CCLR și propunerea de 
achiziție a 60 de ouă decorative; aprobarea contului de execuție și stabilirea comisiilor 
pentru desfășurarea examenului de contabil șef; mai – schimbarea temporară a locului de 
muncă a personalului Centrului Cultural de la sediul la Căminul Cultural Ciumbrud, str. V. 
Lucaciu, nr. 1 începând cu data de 15 mai 2017; preluarea conducerii CCLR de către 
Bako Andrei pe perioada 22 mai-28 mai; participarea Ansamblului Doina Aiudului la 
Festivalul Lipafest Ungaria, rectificarea bugetului Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
pe anul 2017, însușirea documentației de modificare a suprafeței imobilului CCLR Aiud, 
aprobarea contului de execuție pe anul 2016 și suspendarea contractului de muncă al dlui 
Coța Claudiu; iunie - rectificarea bugetului Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud pe anul 
2017 și organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Folclor în perioada 9-12 
august 2017 în municipiul Aiud; iulie - aprobarea contului de execuție al exercițiului 
bugetar al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud cumulat la 30 iunie 2017, modificarea 
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devizului estimativ de organizare și desfășurare a Festivalului Internațional de Folclor în 
perioada 9-12 august 2017 în municipiul Aiud, aprobarea deplasării Ansamblului Doina 
Aiudului în Polonia; august - rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al  
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, aprobarea deplasării unei delegații a Centrului 
Cultural  în Franța în perioada 18-25 septembrie 2017 conducerea CCLR a fost asigurată 
pentru această perioadă de Han Ioana; septembrie - rectificarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2017 al  Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, aprobarea contractului 
de comodat între Agro expres Development și CCLR, modificarea calendarului 
manifestărilor pe anul 2017; octombrie rectificarea listei de investiții pe anul 2017 al  
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, aprobarea soluției tehnice în variantă minimală 
pentru Reabilitarea CCLR Aiud și revocarea HCL nr. 208/29.09.2016 și HCL nr. 
32/22.02.2017 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Liviu 
Rebreanu Aiud pe anul 2017, aprobarea contului de execuție al Centrului Cultural Liviu 
Rebreanu Aiud la data de 30 septembrie 2017 și aprobarea capacității imobilelor aflate în 
administrarea CCLR Aiud; noiembrie - rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud pe anul 2017 și aprobarea Regulamentului de 
desfășurare a evenimentului „Târg de Crăciun” 2017 în municipiul Aiud; decembrie - 
aprobarea contului de execuție al Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud la data de 30 
noiembrie 2017. 
 În anul 2017 managerul Centrului Cultural Liviu Rebreanu a dat 32 de decizii 
privind: inserare și numerotare facturi și chitanțe; privind contractarea unor colaboratori în 
temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe unui colaborator  
pentru funcționarea Cercului de desen, pictură şi grafică și a Ansamblului Folcloric Doina 
Aiudului; privind numirea persoanei autorizate pentru completarea şi transmiterea 
Registrului general de evidenţă a salariaților; privind constituirea comisiilor de recepție 
pentru achiziţie de materiale, produse curățenie, produse protocol și alte produse, furnituri 
birou, feronerii, obiecte de inventar; privind inserare si numerotare CEC; privind majorarea 
salariului de baza brut lunar al persoanelor angajate în cadrul Centrului Cultural Liviu 
Rebreanu Aiud începând cu data de 01.02.2017; privind constituirea comisiei de recepţie a 
serviciilor „Reabilitare Centrul Cultural Liviu Rebreanu, Municipiul Aiud, judeţul Alba - 
Documentaţii tehnice”; privind programarea concediilor de odihnă pe anul 2017; privind 
drept semnătura a doua pe perioadă determinată; privind constituirea comisiilor de 
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul în vederea ocupării unui post 
vacant contractual de contabil şef, perioadă nedeterminată; privind măsura schimbării 
locului de muncă pentru angajații Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud; privind 
conducerea Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud în lipsa managerului; pentru 
modificarea art. 1 la Decizia nr. 10 din 25.04.2017 privind constituirea comisiilor de 
concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul în vederea ocupării unui post 
vacant contractual de contabil şef; privind acordarea concediului fără plată, la cererea dlui 
Coța Claudiu Doru, începând cu data de 01.06.2017; privind numirea doamnei Tricu 
Teodora-Emilia în funcţia de conducere contractuală de contabil șef; privind încetarea 
suspendării contractului individual de muncă nr. 50/30.09.2014; privind drept semnătura a 
doua pe perioadă determinată; privind acordarea de zile libere a persoanelor angajate in 
cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud; privind încetarea suspendării contractului 
individual de muncă nr. 51/23.01.2015; privind exercitarea controlului financiar preventiv  
propriu la nivelul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu'' Aiud; privind drept semnătura întâi pe 
perioadă determinată; privind încetarea contractului individual de muncă nr. 51/23.01.2015  
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al doamnei Popa Camelia Gina; privind constituirea comisiei de recepţie a lucrarii 
„Reparatii Camin Cultural Ciumbrud”; privind drept semnătura întâi pe perioadă 
determinată; privind acordarea de zile libere a persoanelor angajate in cadrul Centrului 
Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud; privind drept semnătura întâi pe perioadă determinată; 
privind acordarea gradației 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă de la 3 ani la 
5 ani, angajatului Coţa Claudiu Doru, începând cu data de 01 decembrie 2017; privind 
acordarea de zile libere a persoanelor angajate in cadrul Centrului Cultural Liviu Rebreanu 
Aiud; privind acordare spor condiții vătamătoare, privind constituirea comisiilor pentru 
organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a elementelor de active şi pasiv din  cadrul 
Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud; privind funcționarea patinoarului în Municipiul Aiud 
în perioada 10 decembrie 2017 - 23 ianuarie 2018; privind majorarea salariului de baza 
brut lunar al persoanelor angajate in cadrul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud 
începând cu data de 01.01.2018;  

4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 
promovare, motivare/sancţionare): 
 Au avut loc la începutul anului 2017 evaluările personalului din instituție. Nu au fost 
dispuse sancţiuni. Nu au fost acordate premii, prime. Nu au fost urmate cursuri de 
perfecționare în anul 2017.  

5.Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor: 
 Centrul Cultural Liviu Rebreanu Aiud, în calitate de administrator al căminelor 
culturale din localitățile aparținătoare municipiului Aiud, pentru buna desfășurare a 
evenimentelor din viața satului, pe parcursul anului 2017 a realizat o serie de dotări. 
Acestea sunt următoarele: 
-La Căminul Cultural Ciumbrud s-au făcut dotări în valoare de 4.195,25 lei constând în: 
ustensile de bucătărie, jaluzele verticale, unelte întreținerea curățeniei exterioare (mănuși, 
sape, mături etc), dulapuri, sistem antiefracție 4.783,80 lei, expertiza  pentru obținerea 
autorizației ISU 2.400 lei, diferența de 15.600 lei urmând a se achita la finalizarea achiziției 
în 2018, reparații acoperiș și tavan afectat de ploi 19.836,11. Pe parcursul anului 2017 
Căminul din Ciumbrud a fost închiriat pentru serbări școlare, balul bobocilor, manifestări 
culturale, diverse evenimente sătești din care s-au încasat 1.100 lei.  
- Căminul Cultural Gârbova de Sus a fost utilizat în anul 2017 la diferite întâlniri sătești. S-
a întocmit și depus documentația tehnică în vederea obținerii avizului ISU achiziție în 
valoare de 2.000 lei. 
-La Sala de Festivități Sâncrai s-au făcut dotări în valoare de 934 lei constând în: jaluzele 
vertical, termostate central termice, sistem antiefracție 2.420,40 lei, expertiza  pentru 
obținerea autorizației ISU 16.200 lei, diferența de 1.800 urmând a se achita la finalizarea 
achiziției în 2018. Sala a fost închiriată pentru serbări școlare (gratuit), manifestări 
culturale, diverse evenimente sătești 600 lei. 
        În luna decembrie 2017 sa efectuat  reevaluarea imobilelor din domeniul public, 
aflate în administrare Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud. 

Pentru anul 2018 se va continua procedura de autorizare a căminelor pentru 
intrarea în legalitate a acestora, diferite activități culturale și alte dotări/reparații care se 
impun. 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a 
altor organisme de control în perioada raportată: 
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Au fost luate măsurile necesare privind implementarea punctelor semnalate în urma 
controlului Curții de Conturi din perioada august - septembrie 2016, cu privire la 
recuperarea de sume de la SC Transilvania Construcții și Instalații SRL, pentru penalități 
fosă septica și tencuiala Sala de Festivități Sâncrai, iar pentru recuperarea sumei de 
10.458,5648 lei și penalități aferente calculate în sumă de 4.418,76 lei, la SC Luca 
Construct SRL, suntem înscriși la masa credală având în vedere că SC Luca Construct 
SRL se află în insolvență. 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate: 
BUGETUL DE VENITURI- execuție 

                                                                            -lei- 

Nr.  
crt. 

Denumire  
indicator 

Prevederi 
bugetare 
pt.anul 2017 

Realizari 
la 31.12.2017 

Grad de 
realizare 

Observatii 

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

1 VENITURI TOTALE 
din care: 

2.357.060,0 
 

1.205.823,50 51,16%  

2 
 

Venituri proprii din 
care: 
 

14.500,00 5.285,63 36,45%  

3 -venituri din chirii 7.000 2.241,00 32,01% Sumele sunt încasate pe 
baza contractelor de 
închiriere a sălilor din 
cadrul Centrului Cultural și  
căminelor culturale aflate 
în administrare. 

4 -venituri din  
organizarea de 
cursuri de formare 
profesională 

1.000 454,63 45,46 %  

5 -venituri din 
activități școlare 

4.000 90,00 2,25% Cursuri chitara, pian, 
pictură. Cursurile au fost 
suspendate pe perioada 
reparațiilor. 

6 -sponsorizări 2.500 2.500 100% Sponsorizări primite cu 
destinație – pentru 
evenimente culturale 

9 Venituri din 
subvenții din care : 

2.342.560 1.200537,87 51,25%  

10 -subvenții pentru 
funcționare 

1.229.900 1.162.143,61 94,49%  

11 -subvenții pentru 
dezvoltare 

1.112.660 38.404,26 3,45% Sisteme antiefracție  
cămine, licențe software, 
documentații tehnice 
privind reabilitarea clădirii  
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CCLR , documentații în 
vederea obținerii avizării 
ISU 

 
BUGETUL DE  CHELTUIELI- executie 

                                                                                                          - lei- 

Nr.  
crt. 

Denumire  
indicator 

Prevederi 
bugetare 
pt.anul 
2017 

Realizari 
La 31.12.2017 

Grad de 
realizare 

Observatii 

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

1 TOTAL CHELTUIELI 2.357.060 1.205.833,55 51,16 %  

 Total cheltuieli 
functionare 
(personal+bunuri si 
servicii) 

1.244.400 1.167.429,24 93,81%  

2 
 

Cheltuieli de 
personal din care: 

634.400 579.316 91,32%  

3 -salarii de baza 345.000 331.105 95,97%  

4 - sporuri acordate 61.000 47.719  78,23% 15% spor condiții 
vătămătoare si 10% 
spor CFP contabil 

5 -indemnizatia unor 
persoane din afara 
unitatii 

 
122.000 

 
114.319 

 
93,70% 

instrumentiștii care 
activează la ansamblul 
„Doina Aiudului”  

6 - indemnizații de 
delegare 

2.400 2.400 100%  

7 -contributii 104.000 83.773,00 80,55%  

8 Bunuri si servicii 277.950 259.531.00 93,37%  

8 -furnituri birou 3.000 2.974,85 99,16%  

10 -materiale curatenie 1.800 1.579,14 87,73%  

11 -incalzit- iluminat 63.400 55.966,44 88,28%  

12 -apa,canal, 
salubritate 

3.700 3.455,21 93,38%  

13 -carburanti-lubrefianti 5.000 5.000  100% Combustibil și bonuri 
valorice combustibil 

14 -piese de schimb 1.200 902,84 75,24% auto 

 - transport 200 198,41 99,21%  

15 -posta 
telecomunicatii 

4.500 4.492,21 99,83%  

16 -materiale si servicii 
cu caracter 
functional 

 
187.150 

 
177.021,31 

 
94,59% 

Sumele necesare 
manifestarilor culturale 

17 -alte bunuri si servicii 8.000 7.940,59 99,26%  
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ptr intretinere si 
functionare 

18 -reparatii curente 20.000 19.836,11 99,18%  

19  
 
-obiecte inventar 

 
 

157.800 

 
 

156.543,65 

 
 

99,20% 

Calculatoare, 
imprimanta echipament 
scenotehnic costume 
populare (românești, 
maghiare ) 

20 -deplasari interne 3.680 2.871,00 78,02% Ansamblul „Doina 
Aiudului” 

20 -deplasari în 
strainatate 

29.900 29.863,82 99,88% Ansamblul „Doina 
Aiudului” 

21 -consultanță și 
expertiză 

1.00 1.000 100%  

22 -pregatire 
profesionala 

- - -  

23 -protectia muncii 1.200 1.100 91,67%  

24 -reclama si 
publicitate 

11.000 10.700,60 97,28% Festivalul Internațional 
de Folclor 

25 -protocol si 
reprezentare 

49.150 49.143,53 99,99% 

26 -prime de asigurare 
nonviata 

2.000 1.289,92 64,50%  

27 chirii 0 0 0  

28 -alte bunuri si servicii 
  -colaboratori PFA 
  -montare dansuri  
  -alte cheltuieli cu 
bunuri și servicii 

 
 

56.320 

 
 

56.233,61 

 
 

99,85% 

 
 
 

29 Cheltuieli de capital 
din care: 

1.112.600 38.404,26 3,45%  

30 Cheltuieli de 
capital/constructii 

1.000.000 0 0%  

31 Alte active fixe 112.660 
 

38.404,26 34,09%  

 
2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată: 
 

Nr. crt. Indicatori de performanţă* 2017 

1. 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 
cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 

Formula se referă în special la 
teatre.  Pentru centrul cultural  a se 
vedea D 1. din acest raport 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 
A se vedea la pag. 31 sume atrase 
în proiecte culturale.  
Suma totală atrasă în proiectele 
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desfășurate în parteneriat: 254.098 
lei 

3. Număr de activităţi educaţionale 75 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 
naţională: 164 
internaţională: 3 

5. Număr de beneficiari neplătitori Aprox. 8.000 

6. Număr de beneficiari plătitori** Sala de spectacole in reparație 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii 35 de expozitii 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 
20 proiecte aprobate de CL prin 
calendarul 2017 / 75 de acțini 
cultural proprii sau în parteneriat 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 5.285,63 lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi 2.500 lei (sponsorizare) 

 
Analiza pentru anul 2017 

 Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiei: 
* veniturile proprii sunt în valoare de 5.285,63 lei iar alte venituri (recuperări de sume din 
anii precedenți) 0 lei, totalizând 5.285,63 lei 
* cheltuieli de funcţionare a Centrului Cultural sunt de 1.167.429,24 lei din care : 
  - cheltuielile de personal ale Centrului Cultural : 464.997 lei (doar personalul 
centrului 381.224 lei salarii + 83.773 lei contribuții fiscale) 
  -  cheltuieli materiale de 588.113,24 lei. 
- 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. În situația în care există solicitări 
din partea altor unități de cultură pentru desfășurarea spectacolelor, sălile sunt puse la 
dispoziție pe baza unui contract de închiriere percepându-se contravaloarea chiriei 
conform tarifelor de închiriere aprobate prin HCL. 

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: 99,56%. 
- raportând sursele atrase/veniturile proprii în totalul veniturilor inclusiv veniturile pentru 
dezvoltare : 99,56% 
 analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
- raportând cheltuielile de personal (Ansamblul + Centrul Cultural) din totalul cheltuielilor: 
1.205.833,50/(114.319+464.997) rezultă un procent de  48,04% ; 
- raportând cheltuielile de personal ale Centrului Cultural în cadrul cheltuielilor de personal 
totale (464997/579.316) rezultă un procent de 80,27 % 
- raportând cheltuielile de personal (Ansamblul + Centrul Cultural) din totalul cheltuielilor 
de funcţionare (fără cheltuieli de investiţii): (579.316/1.167.429,24) rezultă un procent de 
49,62%. 
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- raportând cheltuielile de personal ale Centrului Cultural din totalul cheltuielilor de 
funcţionare (fără cheltuieli de investiţii): (464.997/1.167.429,24) rezultă un procent de 
39,83%. 
  -  analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total: (38404/1.205.833,50 )3,18%. 
  -    analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie: 100% 
  E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin proiectul de management:Se realizează prin raportare la: 

1. Viziune: 
Viziunea în desfăşurarea activităţii Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud 

urmăreşte,în principal, oferirea de servicii culturale comunitații aiudene, valorificare 
tradițiilor și a patrimoniului local material și imaterial, oferirea unui spațiu cultural calitativ, 
realizarea de rezidențe artistice, tabere de creatie, simpozioane și colocvii, festivaluri 
naționale și internaționale. In proiectele desfășurate în anul 2017 s-a urmărit implicarea 
tinerilor creatori aiudeni în procesul de creație național și internațional.  

2. Misiune: 
- Organizarea evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: 

festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea; 
- Susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, 

susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau 
tehnico-ştiinţific; 

- Promovarea turismului cultural de interes local; 
- Conservarea  cercetării și punerii în valoare a meştesugurilor, obiceiurilor şi 

tradiţiilor; 
- Organizarea de proiecte culturale și artistice, de educaţie permanentă şi formare 

profesională continuă; 
- Organizarea de rezidenţe și tabere artistice. 

3. Obiective (generale şi specifice): 
- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 

culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces și de participare a 
cetăţenilor  la viaţa culturală; 

- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în 
valoare a culturii tradiţionale si a patrimoniului cultural imaterial; 

- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în 
afara sistemelor formale de educaţie. 
4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management: 
Strategia culturală este prevazută în Proiectul de management pentru perioada 
2015 – 2020, aprobat de Consiliul Local Aiud  și cuprinde ca structura generală: 

- sprijinirea tinerilor artişti şi cercetători valoroşi în afirmarea lor; 
- elaborarea şi editarea de studii, publicaţii şi materiale documentare; 
- organizarea de tabere și rezidențe de artă, expoziţii de artă, oferirea de produse şi 

servicii culturale; 
- promovarea turismului cultural de interes local; 
- organizarea programelor de formare profesională a adulţilor; 
- educarea artistică şi ştiinţifică a publicului prin programe specifice; 
- organizarea de festivaluri, concursuri, expoziţii de artă şi documentare, manifestări 

literare şi artistice; 
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- colaborarea cu instituţii, cu fundaţii, universităţi, în vederea cunoaşterii şi afirmării 
valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti şi universale; 

- difuzarea de filme artistice şi documentare; 
- organizarea de cercuri/formaţii artistice, ştiinţifice şi tehnice  
- conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 
- punerea în scenă a unor proiecte teatrale; 
- educarea artistică a publicului prin proiecte teatrale; 
- sprijinirea tinerilor artişti profesionişti şi neprofesionişti. 

5. Strategie şi plan de marketing: 
Planul de marketing al instituției este structurat pe mai multe direcții, în funcție de 
specificul artistic, științific, de conservare și promovare a culturii tradiționale, astfel: 
 - creșterea numărului de spectacole/reprezentații cu ansamblurile și formațiile 
românești și maghiare; 
-  valorificarea cuturii naționale prin proiecte dedicate manifestării România 100; 
- creșterea vizibilității instituției în plan local, național și internațional prin 
participarea la evenimente care au caracter tradițional; 
- creșterea vizibilității instituției prin editarea în continuare a revistei Aiudul literar, a 
traducerilor literare în și din limba română, a lucrărilor de artă și de recuperare a 
tradițiilor, prin participarea la simpozioane și conferințe etc.  
 - accesarea de fonduri nerambursabile prin Administrația Fondului Cultural 
Național, Ministerul Culturii, proiecte europene etc.  
- colaborarea cu un număr cât mai mare de organizații, din medii diferite: cultural, 
economic, educațional, mass-media etc. - realizarea de sondaje și studii pentru o 
mai bună cunoaștere a publicului instituției și a nevoilor manifestate de beneficiari;  
- realizarea de studii pentru cunoașterea mediului concurențial.  
- realizarea anuală a analizei SWOT pentru a identifica posibile oportunități nou 
apărute sau vulnerabilități. 
 6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management: 
Programele sunt cuprinse în Proiectul de management al Centrului Cultural Liviu 

Rebreanu Aiud, pe perioada 2016 - 2020 intitulat: Tradiție, cultură, educație, cuprinzând 
următoarele repere: 
Ziua Culturii Naţionale. Ceasul de taină al poeziei, Mihai Eminescu  
Sărbătoarea primăverii, 
Festivalul internațional de umor,  
Colocviile culturii maghiare din Transilvania,  
Colocviile de literatură şi arte,  
Festivalul internaţional de folclor 
Tabăra internaţională de artă plastică „Inter-Art”,  
Bienala de grafică mică Inter-art,  
Expoziția de artă românească -  
Tabăra Interetnică de artă contemporană,  
Art Aiud  festivalul internaţional de film și foto,  
Zilele culturale „Liviu Rebreanu”,  
Festivalul coral „Dorin Pop„ 
Serile de muzică folk la Aiud,  
Concertul de colinde. Salonul de icoane. 

7. Proiecte din cadrul programelor: 
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- rezidențe artistice, tabere de creație, simpozioane și colocvii; 
- studii și cercetări tematice privind comunitarea românescă, comunitatea maghiară și 
comunitatea rromă) ; 
- cursuri de dansuri populare românești și maghiare în zonele aparținătoare Aiudului: 
Ciumbrud, Sâncrai, Aiudul II, etc. 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 
management. 
- Conferința duhovnicească a Părintelui Constantin Necula,  
- Salonul de artă contemporană ASTRA,  
- Sărbătoarea primăverii la Căminul Ciumbrud (expoziție de fotografie, prezentare de carte 
etc),  
- Expoziția de pictură Eugenia Cacovean – Începuturi,  
- Spectacolul în limba maghiară De-a lungul Mureșului înfloritor,  
- Expoziția Victor Cacovean – Bucuria culorilor,  
- Conferința omagială Tiron Albani,  
- Ziua Națională a Poeziei,  
- Expoziția de artă plastică Elena Cristea - Camere albastre,  
- Expoziția de fotografie artistică Zoltan Balog,  
- Expoziția de artă Dorel Găină – Ștefan Balog,  
- Tabara Internațională de Grafică Sebeș,  
- Festivalul Internațional de Teatru Apollo (expoziție de afișe),  
- Masa rotundă Avram Iancu și Revoluția de la 1848 – 1849,  
- Târgul de carte Alba Transilvana (lansare de carte),  
- Spectacol de teatru pentru elevi (în limba franceză),  
- Workshopul de artă fotografică,  
- Expoziția internațională de artă plastică și Expoziția Ozlek Kalkan Erenus ( cu recital de 
muzică) la Castelul Corvinilor Hunedoara,  
- Expozitia Taberei Internaționale de Artă Plastica Inter Art Aiud la Muzeul de Arta din Cluj 
Napoca,  
- Ansamblul Doina Aiudului la Festivalul din Zakopane, Polonia (premiul de popularitate), - 
- Proiectul România 100 în Franța ( expoziții, prezentări de carte, recitaluri la Cusset și 
Vichy),  
- Conferința Martirii temnițelor comuniste,  
- Proiecția filmului Octav ( cu participarea lui Marcel Iures),  
- Expoziție de artă Anca Sas la ICR New York,  
- Expoziția de fotografie artistic Patagonia – Gheorghe Popa,  
- Seara Inter-Art la ICR New York ( literatură și artă),  
- Expoziția de artă plastică Culorile diversității, recital de muzică și lansare de carte la 
Palatul Națiunilor din Geneva,  
- Simpozionul 1 decembrie 1918. Marea Unire,  
- Proiect educativ ArtCultura la Ocna Mureș,  
Festival nou inițiat în 2017 : Festivalul coral Dorin Pop 
  Viziunea, misiunea, obiectivele si strategia culturală, planul de marketing a 
programelor. Analiză a proiectelor din cadrul programelor : 
Realizarea proiectului de management. Anul 2 / 2017 

1. Proiectul animaţiei culturale:  Şcoala de după şcoală. Alternative educative. 
 Grup ţintă : elevii claselor I-XII, cu repere specifice/diferenţiate de vârstă : 
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 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 si 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, ţigăneşti; 
grupuri muzicale; proiecte de turism cultural prin implicarea lor ca ghizi ai Aiudului 
istoric şi cultural (pentru tineri de aceeaşi vârstă care viziteză localitatea) etc. 

- alternative culturale / vacanța 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 instrumentală, concerte-spectacol, proiecţii 
cinematografice etc.  
- proiectul recuperării, conservării, protejării şi transmiterii culturii tradiţionale : datini şi 
obiceiuri populare – Ansamblul Doina Aiudului, icoane tradiţionale – Cercul de icoane pe 
stică şi pe lemn,  studii documentare – publicaţiile Aiudul literar, Pagini aiudene,  muzeul 
tradiţiilor autentice online – www.aiud-art.ro 

3. Proiectul socio-cultural: Rămânerea în societate 

Grup ţintă : pensionarii ca persoane active în societate 
- dansuri populare și de societate 

- stagiunea spectacolelor de teatru 

- clubul de jocuri : scrabble, sah etc 

PROIECTE CULTURALE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
Proiecte culturale: DIMENSIUNI ALE CULTURII SCRISE DIN ROMÂNIA 
1. Proiectul : COLOCVII DE LITERATURĂ ȘI ARTE 
– Zilele Culturale L. Rebreanu. Dimensiunea culturală a romanului contemporan, ediția a 
XXVII-a 
– Colocviile de literatură şi arte.Concursul de eseuri “Iacob Buta”, editia a XXIV-a 
– Colocviile culturii maghiare din Transilvania, editia a IV-a 
_ Ceasul de taină al poeziei : Eminescu, ediția a XXVIII-a 
Grup ţintă : critici şi istorici literari, catedrele universitare, studenţi, catedra de limbă 
română, elevi 
Rezultate urmărite :  
 - valorificarea, conservarea şi păstrarea valorilor literaturii contemporane cu implicaţii 
directe asupra spaţiului literar aiudean 
 -  editarea  publicaţiei Aiudul literar : promovarea culturii contemporane scrise și vizuale în 
limbile română, maghiară, engleză  
Structura manifestării : simpozion, dezbatere, colocviu, expoziţie documentar-artistică 
Surse de finanţare : proiecte culturale în parteneriat cu Fundaţia Inter-Art Aiud, 
Primaria/Consiliul Local Aiud, C.J. Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de 
Cultură Augustin Bena Alba, fonduri proprii, sponsorizări  
Aria tematică : educaţie culturală 

http://www.aiud-art.ro/
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Parteneri interni : Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba-
Hunedoara, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Direcția Județeană pentru Cultura 
și Patrimoniu Național Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Central de Cultură 
Augustin Bena Alba 
Pertener extern : Asociaţia Echange-Partage / Auverne -Transilvania, Franța 
 2. Proiectul : COMPANIA DE TEATRU – TEATRU DE PROIECȚIE- proiect  transformat, 
din lipsă de finanțare, în proiect de lectură publică. În anul 2017 au susținut lecturi publice: 
în limbile  română și maghiară. 
 3 Proiectul : ARTE VIZUALE 
- Tabăra Internaţională de Artă Plastică, ediția a XXII-a 
- Proiectul România 100 în Franța : expoziție de artă plastic românească, expoziție de 
fotografie artistică, recital de muzică, prezentare de carte etc. 
-  Expoziția Tabărei Interetnice de Artă Contemporană, Palatul Națiunilor/ONU, Geneva 
 (în parteneriat cu Fundaţia Inter-Art) 
Grup ţintă : 
- artişti plastici contemporani; artişti plastici în devenire, secţiunea de creaţie pentru tineret, 
ateliere de lucru; artiști 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 : 

- integrarea artişilor plastici aiudeni şi a lucrărilor realizate de ei în 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 profesionistă 

naţională şi universală; 
- includerea Aiudului în circuitul de valori al turismului cultural contemporan. 
Surse de finanţare : proiecte culturale în parteneriat cu Fundaţia Inter-art Aiud, 

Primaria / Consiliul Local Aiud, C.J. Alba, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de 
Cultură Augustin Bena Alba, fonduri proprii, sponsorizări  

Aria tematică : arte vizuale şi arhitectură, diversitate culturală  
Parteneri interni : Fundaţia Inter-Art Aiud, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, 
Centrul de Cultura Augustin Bena Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. 
Partener extern: Ministerul Afacerilor Externe, Guvernul României – Direcția Relaţii 
Interetnice, Consiliul Națiunilor Unite New York,  Misiunea Permanentă a României la 
ONU, Geneva, ICR New York,  Primăria Cusset Franța, Asociația Cusset Aiud Echange. 
    4 Proiectul : FILMUL ȘI FOTOGRAFIA. IERI ŞI ASTĂZI 
-  AiudArt. Festivalul internaţional de film şi foto, ediția a XIII-a 
-  Festivalul Internaţional de Umor. Artă fotografică umoristică, ediția a XIII-a 
-  Workshopul de artă fotografică Inter Art , ediția I 
-  Albumul fotografic : Aiud – Călătorie în timp / Time crossing Aiud (în parteneriat cu 
Centrul de Cultură Augustin Bena Alba 
Grup ţintă : 
- artişti fotografi contemporani;  
- profesori, elevi, public al artei fotografice. 
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Rezultate urmărite : 
- integrarea artiştilor 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 

profesionistă naţională şi universală; 
- includerea Aiudului în circuitul de valori al turismului cultural autentic. 
Surse de finanţare : proiecte culturale în parteneriat cu Fundaţia Inter-Art 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, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca, 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Direcția Județeană pentru Cultură și 
Patrimoniu Național Alba 
Partener extern: Casa Asociaţiilor E. Tabarly Cusset, Asociatia Echanges-Partage/ 
Auvernie – Transilvania, Franța 
   5 Proiectul : DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE. FESTIVALUL TRADIȚIILOR 
-  Festivalul Internaţional de Datini şi Obiceiuri Populare 

- Festivalul Internațional de Folclor. Ansamblul Folcloric Doina Aiudului 
- Concertul de colinde. 

-  Serile muzicii folk la Aiud, ediția a XIII-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, Biblioteca Judeţeană Lucian Blaga, Centrul de Cultură Augustin Bena 
Alba, fonduri proprii, sponsorizări  

Aria tematică: diversitate culturală  
Parteneri interni : Fundaţia Inter-Art Aiud, Ansamblul Doina Aiudului, Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Alba 
Partener extern: Asociaţia Vichy et ses sources, Festivalul Internaţional de Folclor, 
Asociaţia Naţională de Cultură şi Tradiţii, Gannat,  Franţa 
 
 Managementul de proiect : Centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul proiectului  Numărul de proiecte Numărul de 
beneficiari  
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1 Programe 
socio-
educative 
propuse pe 
grupuri țintă și 
categorii de 
vârstă 
 
 
 
 
și 
 
 
 
 
Programe 
culturale 
naționale și 
internaționale. 
Dimensiunea 
culturii scrise. 

Proiecte mici 
între 1000 și 
3000 de lei 

Timp liber și cultura 
Rămânerea în societate 
Ceasul de taină al poeziei M. 
Eminescu 
Lectură publică și muzică 
Conferința Dorel Vișan 
 

Au benficiat de 
programele 
socio-cultural-
educative un 
număr de 
peste 8.000 de 
persoane  

2 Proiecte medii 
între 3001 și 
15000 de lei 

Sărbătoarea Primăverii recital de, 
muzică clasică, expoziții 
Festivalul Internațional de Film și 
Foto 
Festivalul Internațional de Umor 
Colocviile de literatură și arte 
Colocviile culturii maghiare din 
Transilvania 
Zilele Culturale Liviu Rebreanu 
Proiectul cultural România 100 în 
Franța 
Serile muzicii folk 
Aiud Rock. Arta în stradă. 
Festivalul Coral Dorin Pop 
 

 Proiecte mari 
între 15001 și 
200000 de lei 

Festivalul Internațional de Folclor 
Tabăra Internațională de Artă 
Plastică Inter Art 
Workshopul de fotografie InterArt  
Expoziția Taberei Interetnice de 
artă contemporană 
Concertul de colinde 

  
Alte programe complementare: 

 Program cultural și social de integrare a tinerilor rromi în proiecte comunitare. 
 F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 
instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 
 1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare: 

În urma analizării referatelor de necesitate întocmite de departamentele 
componente din cadrul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, precum și a necesităților 
probabile, în vederea bunei desfășurări a activității instituției, s-a procedat la alcătuirea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul fiscal 2018, care conține, la secțiunea de 
venituri, sumele provenind din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, iar la 
secțiunea de cheltuieli, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente (de 
personal angajat plus contracte de prestări servicii artistice de către colaboratori), cheltuieli 
materiale, precum și cheltuieli legate de reabilitarea clădirii Centrului Cultural, aferente 
anului viitor. 
  Astfel, cheltuielile pentru anul 2018 vizează: 
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Secțiunea  funcționare  
Titlul I  cheltuieli de personal  cod 10:  726,00 mii lei 
10.01.01 salarii de bază angajați Centrul Cultural Liviu Rebreanu conform statului de 
personal la data de în sumă de 453,00 mii lei 
10.01.06 sporuri angajați în sumă de 72,75mii lei 
10.01.12 plata colaboratori Ansamblul „Doina Aiudului” și a coordonatorului de cerc pictura 
160,00 mii lei 
10.02.06 vouchere de vacanță 20,30 mii lei. 
10.03.     contribuțiile unității la asigurări în sumă de 19,95 mii lei. 
Titlul II cheltuieli cu bunuri și servicii cod 20: 357,10 mii lei 
20.01.01 furnituri de birou  sumă de 3,00 mii lei 
20.01.02 materiale pentru curățenie cămine 1,80 mii lei 
20.01.03 încălzit  și  iluminat  41,00 mii lei 
20.01.04 apă și  gunoi 3,10 mii lei 
20.01.05 carburanți și lubrifianți (combustibil pentru deplasări în urma mutării la Căminul 
din Ciumbrud) 2,50 mii lei 
20.01.06 piese de schimb (uleiuri, piese pentru mașina unității) 2,00 mii lei 
20.01.07 transport 0,50 lei. 
20.01.08 abonamente telefonie fixă, internet, telefonie mobilă 5,00 mii lei 
20.01.09 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (aici sunt cuprinse sumele 
necesare desfășurării evenimentelor culturale prevăzute în sumă de 82,00 mii lei) 
20.01.30 bunuri și servicii periodice (verificări-avizări obligatorii, materiale electrice, 
accesorii PC, actualizări programe, etc)  și sume necesare acoperirii cheltuielilor legate de 
avizări medicale, intervenții PC, PSI etc în sumă de 9,00 mii lei. 
20.02.00 reparații curente, sume necesare reparațiilor la Căminele Culturale  43,00 mii lei. 
20.05.30 obiecte de inventar – aparate sonorizare, lumini scena și alte obiecte de inventar, 
suma de 5,00 mii lei. 
20.06 deplasări interne pentru  pentru Ansamblul „Doina Aiudului” 5,50 mii lei. 
20.14 protecția muncii servicii în sumă de 1,20 mii lei prestate de firma cu care avem 
contract încheiat. 
20.30.01 Reclama și publicitate (sume necesare promovării în cadrul Festivalului 
Internațional de Folclor, ediția a VII-a) 11,00 mii lei 
20.30.02 Protocol și reprezentare (sume necesare desfășurării Festivalului Internațional de 
Folclor, ediția a VII-a ) 69,00 mii lei. 
20.30.03 prime de asigurare (asigurări auto 2,00 mii lei ). 
20.30.30 sume necesare achitării serviciilor artistice de către colaboratori 57,50 mii lei, și  
pentru montare de dansuri, accesorii 13,00 mii lei, total 70,50 mii lei. 
Secțiunea dezvoltare cod 70 
71.01.30     - documentații tehnice aferente 58,96 mii lei,  
                   - expertize ISU cămine 17,40 mii lei, 
- sistem detecție și avertizare la incendiu Cămin Cultural Ciumbrud 5,00 mii lei 
- centrală detecție incendiu Sala de Festivități Sâncrai 5,00 mii lei                         -  
rezultând o sumă de 86,36 mii lei la cheltuieli de investiții. 
Total cheltuieli : 1169,46 mii lei 
Veniturile  reprezintă sumele prevăzute a se realiza din :  
- servicii 11,00 mii lei 
- subvenții de la bugetul local 1158,46 mii lei, din care 
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   1.072,10 mii lei pentru funcționare  
    și  
   86,36 mii lei pentru dezvoltare. 
Total venituri :  1.169,46 mii lei . 

2. Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management: 

Urmatoarea perioadă de management cuprinde pe langă manifestarile cuprinse 
pentru anul 3/2018 în proiectul de management, cateva propuneri noi aprobate prin 
Calendarul principalelor manifestari culturale pe anul 2018: 
- Expoziția Culorile diversității – Parlamentul European Bruxelles, (în parteneriat). 
- Bienala Intercontinentală de Grafică Mică Inter-Art, (în parteneriat). 
- Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală Inter-Art, (în parteneriat). 
- Tabăra Interetnică de Artă Contemporană, ediția a II-a, (în parteneriat). 
- Expoziția Taberei Interetnice la Muzeul Cotroceni, (în parteneriat). 

Dacă în anul 2017 au participat la manifestările noastre de aproximativ unui număr 
peste 8.000 de persoane, estimăm o creștere cu 10 % a numărului de participanți. 

3. Analiza programului minimal realizat: 
 

Nr 
crt. 

Programul/proiect 
propus 

Scopul Beneficiari Perioada 
de 
realizare 

Finanțarea
subvenție / 
alocație, 
surse 
atrase / 
venituri 
proprii 

Obs. 

0 1 2 3 4 5 6 

PROGRAME SOCIO-CULTURAL-EDUCATIVE PROPUSE PE GRUPURI ȚINTĂ ȘI 
CATEGORII DE VÂRSTĂ 

1 Proiectul 
animației 
culturale: Școala 
de după școală 

Posibilitatea 
includerii și 
supravegherii 
calificate a 
copiilor și 
antrenarea în 
proiecte 
culturale 

Grup țintă: 
elevii cu 
vârsta între 
7 și 14 ani 

Permanent Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii  

Proiect 
propus și 
realizat 

2. Proiecte culturale 
alternative, 
proiecte ale 
identității etnice și 
de grup 

Includerea 
tinerilor în 
proiecte 
privind 
tradițiile 
populare 
comunitare, 
grupuri 
muzicale, 
implicarea în 
proiecte de 

Grup țintă: 
Elevii cu 
vârsta între 
14 și 18 ani 

Permanent Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 
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turism cultural 

3 Proiectul spațiului 
cultural-educativ : 
timp liber și 
cultură 

Alternative ale 
educării și 
formării 
continue prin 
programe de 
pregătire 
profesională și 
prin ateliere 
de creație 
literară și de 
arte 

Grup țintă: 
persoane 
cu vârsta 
peste 18 
ani 

Permanent Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

3 Proiectul socio-
cultural: 
Rămânerea în 
societate 

Includerea și 
păstrarea ca 
membrii activi 
în societate a 
pensionarilor 

Grup țintă: 
Pensionari 
ca 
persoane 
active în 
societate 

Permanent Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

PROGRAME CULTURALE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE. DIMENSIUNI ALE CULTURII 
SCRISE 

1 Proiectul : 
Colocviile de 
literatură și arte 
Zilele Culturale 
Liviu Rebreanu 

Valorificarea, 
conservarea 
si păstrarea 
valorilor 
literaturii și 
artelor 
contemporane 

Grup țintă: 
scriitori, 
critici, 
istorici 
literari,  
prof. univ., 
studenti, 
profesori, 
elevi etc. 

Anual Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

2 Proiectul 
Compania de 
teatru: lectură 
publică 

Valorificarea 
culturii 
contemporane 

Grup țintă: 
scriitori, 
intelectuali 
tineri, elevi 

Anual Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

3 Proiectul : Arte 
vizuale 
Tabăra de creație 
pentru tineret 
Tabara 
Internațională de 
Artă Plastică 
Bienala 
Intercontinentală 
de grafică mică 

Integrarea 
artiștilor 
plastici 
aiudeni în 
circuitul 
valorilor 
naționale și 
internaționale, 
sprijinirea și 
educarea 
tinerelor 
talente 

Grup țintă: 
artiști 
plastici 
contempor
ani, tineri 
artiști 
plastici la 
secțiunea 
de creație 
pentru 
tineret 

Anual 
 
 
 
 
 
 
Bianual  

Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

4 Proiectul : Filmul Integrarea Grup țintă : Anual  Surse Proiect 
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și fotografia. Ieri 
și astazi. 
Festivalul 
Internațional de 
film și foto 
Festivalul 
Internațional de 
Umor 

artiștilor 
fotografi, a 
caricaturiștilor 
și a umoriștilor 
aiudeni în 
circuitul 
valorilor 
naționale și 
universale 

Artiști 
fotografi 
contempor
ani, tineri 
desenatori 
caricaturiști 
umoriști, 
studenți, 
profesori 
universitari, 
actori, 
teatre de 
tineret 

atrase sau 
venituri 
proprii 

propus și 
realizat 

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

Valorificarea 
păstrarea și 
conservarea 
tradițiilor 
populare. 
Prezentarea 
folclorului 
autentic 
românesc în 
festivaluri 
internaționale 

Public țintă: 
artiști 
instrumen-
tiști, 
dansatori, 
soliști 
vocali, 
profesori, 
studenți, 
elevi etc. 

Anual  Surse 
atrase sau 
venituri 
proprii 

Proiect 
propus și 
realizat 

 
 
 

Nr.  
crt 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumire proiect Deviz 
estimat 

Deviz 
realizat 

Observatii 

1 2 3 4 5 6 7 

 Proiecte 
mici 1000-
3000 lei 

mic Timp liber si cultură: 
colocviu de literatură 
si arte, simpozion etc 

0 0 Realizat/ 
participare 
gratuită 

  mic Rămânerea în 
societate: colcoviu, 
simpozion, seara de 
teatru, muzică clasică 
etc 

0 0 Realizat/ 
participare 
gratuită 

  mic Ceasul de taină a 
poeziei: Eminescu  

2000    300 Realizat in 
parteneriat 

  mic Serile muzicii folk-
ed.XIII-a 

5.000 5.450 Realizat in 
parteneriat 
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Sponsorizare 
450 de lei 

2 Proiecte 
medii 
3001-
15.000 lei 

mediu Animație culturală. 
Cercuri de cultura. 
Donatii. 

2.500 2.500 Realizat in 
parteneriat 

  mediu Cursuri de formare 
profesionala 

1.000 454,63 Programele 
de formare 
profesionala 
suspendate 

  mediu Sarbatoarea 
primăverii : teatru, 
muzica, expoziție 

8.000  8.000 Realizat in 
parteneriat 

  mediu Zilele culturale Liviu 
Rebreanu 

15.000 15.000 Realizat in 
parteneriat 
Sponsorizare  
de lei 

  mediu Colocvile de literartură 
și artă. Concursul de 
eseuri Iacob Buta 

13.000 13.000 Realizat in 
parteneriat 

  mediu Colocviile culturii 
maghiare 

  7.000   7.000 Realizat in 
parteneriat 

  mediu Festival internațional  
de umor 

12.000 12.000 Realizat in 
parteneriat 

  mediu 
 
mediu 

Workshop de 
fotografie 
 
Festivalul coral Dorin 
Pop 

   
15.000 
 
15.000 

 
15.000 
 
15.000 

Realizat in 
parteneriat 
 
Realizat in 
parteneriat 

3 Proiecte 
mari 
15001-
200000 lei 

mari Festival internațional 
de Folclor 

80.000 59.644,13 Realizat in 
parteneriat 
Deviz total 
80.000 

   Festivalul Internațional 
de film si fotografie 

15.000 15.000+ Realizat in 
parteneriat 

  mari Tabară internatională 
de artă plastică, 

25.000 25.000 Realizat in 
parteneriat 
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 editia a XXII-a Deviz total 
104,808,93 

  mari 
 
 
 
 
mari 

Expozitia Interetnică 
de artă contemporană 
Palatul Natiunilor 
ONU, Geneva 
 
Concert de colinde  

0 
 
 
 
 
30.850 

0 
 
 
 
 
24.840,48 

Realizat in 
parteneriat 
Deviz total 
49.674,40 
 
Realizat in 
parteneriat 

 
CRITERII DE PERFORMANŢĂ cuprinse în proiectul de management: 
Nivel de reprezentativitate al instituției la nivel local, naţional, internaţional: 
a. internaţional : Proiectul cultural România 100 în Franța; Expoziția Taberei Interetnice, 
recitalul de muzică și prezentarea de albume de fotografie artistică la Palatul Națiunilor / 
ONU din Geneva, Elveția, Expoziția de artă și prezentarea de carte de la ICR New York. 
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, Castelul Corvinilor Hunedoara etc. 
 
Organizarea şi participarea la manifestări cultural-artistice naţionale şi internaţionale: 
a. internaţional :  Proiectul cultural România 100 în Franța; Expoziția Taberei Interetnice, 
recitalul de muzică și prezentarea de albume de fotografie artistică la Palatul Națiunilor / 
ONU din Geneva, Elveția, Expoziția de artă și prezentarea de carte de la ICR New York 
etc. 
 
b. locale, judeţene, naţionale, conform proiectelor desfășurate la Centrul Cultural Liviu 
Rebreanu, Căminul Cultural Ciumbrud, Căminul Cultural Castelul Sâncrai,  Galeriile Inter-
Art Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia, Târgul de carte Alba Iulia, etc.  
 
Numărul de manifestări literare,expoziţii, colocvii, festivaluri, activităţi culturale, spectacole, 
premiere, reprezentaţii organizate sau găzduite: 
manifestări desfăşurate pe plan local şi naţional : 70 
manifestari desfăşurate pe plan internaţional :  3 
 
Apariţii în presa: 
naţională: 164 
internaţională: 3 
 
Calitatea proiectelor şi programelor culturale propuse: 
Proiectele culturale propuse şi realizate s-au bucurat de apreciere privind calitatea şi 
profesionalismul lor concretizate prin invitarea la importante instituţii internaţionale precum 
Guvernul Romaniei – Directia pentru relații Interetnice, Institutul Cultural Român New 
York, Misiunea Permanentă A României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi 
Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia, Palatul Națiunilor din Geneva, Asociația 
Cusset Aiud Echange / Primăria Cusset, Franța. 
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Numărul de contacte interne şi externe, reflectat în colaborari cu alte instituţii de cultură, 
din tară şi din străinătate: 
Parteneriate privind proiectele culturale internaţionale realizate cu Misiunea Permanentă A 
României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile Internaţionale cu 
sediul în Elveţia, Palatul Națiunilor din Geneva, Asociația Cusset Aiud Echange / Primăria 
Cusset, Franța, Institutul Cultural Român din New York. Parteneri interni în realizarea 
acestor manifestări: Fundaţia Inter-Art Aiud, Primaria/Consiliul Local Aiud, Consiliul 
Judeţean Alba, Centrul de Cultura Augustin Bena Alba 
 
Proiecte culturale, realizate în parteneriat, care au atras fonduri din diferite surse: 
1.Tabăra Internațională de Grafică –Sebeș (1-11 mai 2017). deviz:  62.539,1 lei 
- Primăria Sebeș: 60.719 lei (cheltuieli de cazare și masă, tipărituri, onorarii artiști) suma 
plătită direct furnizorilor. 
- Inter-Art Aiud: 1820,1 lei ( servicii de înrămat). 
2.  Workshop de Arta Fotografica Inter-Art (10-16 iulie 2017). Deviz: 15.624,82  lei 
- Centrul Cultural Liviu Rebreanu (partener Primăria - Consiliul Local Aiud): 14.992,02  lei 
(cheltuieli de    cazare si masă, tipărituri).  
- Fundația Inter Art Aiud: 632,8  lei (transport persoane-excursie, cheltuieli tipărituri, 
consumabile). 
3. Tabăra Internațională de Artă Plastică INTER-ART ediția a XXII-a (10-26 august 2017). 
Deviz: 104.808,93  lei. 
- Departamentul pentru Relații Interetnice: 37.980 lei (cheltuieli servire masă) prin Fundația 
Inter-Art Aiud. 
- Centrul Cultural Liviu Rebreanu (partener Primăria - Consiliul Local Aiud): 25.000 lei 
(tipărituri, materiale și produse pentru pictură, servicii masă în excursie),  
- Institutul Cultural Roman: 19.800 lei (cheltuieli de cazare), suma plătită direct furnizorilor 
- Consiliul Judeţean Alba/Centrul de Cultură Augustin Bena: 15.000 lei (materiale de 
creație) suma plătită direct furnizorilor, 
- Fundația Inter Art Aiud: 7.028,93 lei (transport persoane-excursie, consumabile 
sculptură, materiale pentru creaţie, cheltuieli tipărituri). 
4. Expoziția de artă românească Cusset, Franța – (septembrie 2017). Deviz: 15.547,82 lei 
(partea română). 
- Centrul Cultural Liviu Rebreanu: 13.489,82  lei (cheltuieli de cazare, transport),  
- Fundația Inter Art Aiud: 2058 lei ( diurne pentru translator și interpretă de muzică, bilet 
avion). 
5. Expoziția „Culorile diversității”, Palatul ONU,  Geneva ( noiembrie 2017).  Deviz:  
49.674,4 lei. 
- Departamentul pentru Relații Interetnice - Guvernului României: 43.674,40 lei  (cheltuieli 
de cazare și masă, cheltuieli de transport, material promoționale) sume plătite direct 
furnizorilor. 
- Fundația Inter Art Aiud: 6.000 lei (diurne delegație); 
6. Seară Inter-Art la New York / Expoziție de artă românească la Petion Ville. Haiti. Deviz:  
9.385,63 lei. 
- Ministerul Afacerilor Externe ( cazare în clădirea Misiunii României în New York) 
- Fundația Inter Art Aiud: 9.385,63 lei (bilete avion și autocar). 
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Suma totală atrasă în proiectele culturale desfășurate în parteneriat cu Fundația 
Inter Art Aiud: 254.098 lei. 
 

4.2  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 75511 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 pe parcursul anului 2017: 

Pentru că valoarea unei biblioteci nu poate fi apreciată de publicul larg doar prin 
raportare la colecţiile pe care le deţine şi la importanţa acestora din punct de vedere 
ştiinţific, instituţia noastră a evoluat foarte mult în ultima perioadă, sub aspectul iniţierii şi 
derulării acelor tipuri de activităţi şi proiecte menite să-i crească vizibilitatea, implicit să-i 
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promoveze imaginea de instituţie cu un deosebit potenţial cultural, la nivel local şi nu 
numai. Prezentarea ofertei atractive a bibliotecii în rândul unor largi categorii de grupuri 
ţintă, particularizat la profilul cititorilor în fiecare caz în parte dar şi realizarea unor 
evenimente publice de amploare, care să aducă biblioteca în prim planul activităţilor 
cultural-artistice, ştiinţifice şi educative din peisajul nostru cotidian,au fost obiectivele 
prioritare pe care ni le-am asumat şi pe care le-am pus în slujba activităţilor noastre, pe 
parcursul anului 2017.   

S-au derulat aşadar atât activităţi de animaţie care stau la baza cunoaşterii cărţii cât 
şi simpozioane, expoziţii de carte, lansări de carte etc. 

Sintetizând, cele mai importante evenimente derulate pe parcursul acestei perioade 
au fost: 

• 1 – 8 martie – Gânduri închinate mamei – acţiune realizată în parteneriat cu şcolile 
gimnaziale şi grădiniţele din municipiu; 

• 15 martie – Simpozion: Revoluţia de la 1848 – 1849 din Transilvania – sesiune de 
comunicări şi concurs de eseuri – acţiune realizată în parteneriat cu liceele din municipiul 
Aiud; 

• 3 – 14 aprilie – Concursul de încondeiat ouă. Premierea celui mai frumos ou de 
Paște – acţiune realizată în parteneriat cu elevii claselor a II-a din municipiu;  

• 11 mai: Masă rotundă: Avram Iancu și Revoluția de la 1848 – 1849. 

• 25 mai – 7 iunie - Mierea – miracolul naturii – acţiune realizată în parteneriat cu şcolile 
gimnaziale din municipiu; 

• 1  octombrie –  Noaptea Bibliotecilor – lansare de carte, dezbatere literară și concert 
Dinu Olărașu; 

• 6 octombrie – Marșul cărților în municipiul Aiud. 

• 10 noiembrie – Lansare de carte – Mihai Frățilă, Voleiul între laude și aplauze; 

• 24 noiembrie – Liviu Rebreanu şi Aiudul – acţiune realizată în parteneriat cu şcolile 
gimnaziale din municipiu; Participare la „Zilele Culturale Liviu Rebreanu” prin prezentarea 
documentelor donate de familia Hulea, simpozion dedicat lui Liviu Rebreanu; 

• 28 noiembrie – Simpozion: Marea Unire de la 1918 – sesiune de comunicări şi concurs 
de eseuri – acţiune realizată în parteneriat cu școlile gimnaziale și liceele din municipiul 
Aiud;   

• 5 decembrie – Caravana literară – Lansare de carte – Ovidiu Scridon. 

• 21 decembrie – Primii în topul lecturii - premierea celor mai fideli cititori ai bibliotecii din 
anul în curs; 

• Şezătoarea Aiudul coase ie – în cadrul acestui proiect s-au organizat, începând cu luna 
octombrie 2016, evenimente destinate promovării iei tradiţionale româneşti. 

Proiectul se axează pe păstrarea și promovarea tradițiilor locale prin valorificarea 
eficientă a fondului de carte disponibil în bibliotecă și utilizarea tehnologiilor moderne. S-a 
realizat o secțiune separată în bibliotecă, unde sunt cuprinse volumele de interes pentru 
cei care vor învăța să coase ie, respectiv: tipare, modele de semne cusute, precum și 
volume de simbolistică a caracteristicilor ornamentației iei tradiționale. 

În cadrul acestei suite de evenimente, Grupul „Aiudul coase ie” învață tinerele și 
senioarele, să aleagă pânza și ațele cele mai apropiate de autenticitate, să croiască o ie, 
precum  și tehnica cusutului ornamentațiilor, păstrând și respectând cât mai fidel tradiția, 
iar personalul bibliotecii furnizează recomandări de lectură, în funcție de tema abordată, 
promovând astfel fondul de carte disponibil la nivel local. 
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În cadrul activităților, sunt invitați meșteri populari din zonă, care prezintă materiale 
și modul de obținere a acestora, de exemplu: cânepa și drumul ei până la obținerea pânzei 
necesară realizării iei, a brâului și a păsturilor, etc. 

De asemenea, pe lângă acestea, graficul acţiunilor puse în practică în bibliotecă a 
ţinut cont, într-o proporţie semnificativă şi de iniţiativele venite din partea reprezentanţilor 
instituţiilor de învăţământ. Prin parteneriatele organizate pe această cale, care s-au derulat 
conform calendarului de evenimente aprobat pe parcursul anului trecut, noi considerăm că 
am putut contribui atât la implicarea bibliotecii în procesele instructiv-educative 
desfăşurate în şcoli şi grădiniţe, cât şi la atragerea elevilor către lectură, în această lume 
minunată, a cărţilor. 

Câteva exemple de evenimente și proiecte derulate împreună cu instituţiile de 
învăţământ din Aiud, pe parcursul anului 2017: 

• Eminescu azi, Eminescu mâine – partener Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru 
Borza” Ciumbrud; 

• Cinste lui Mihai Eminescu – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever” Aiud; 

• Mirajul cărţilor – partener Colegiul Tehnic Aiud; 

• Dezbatere citit/internet – partener Colegiul Tehnic Aiud; 

• Expoziţie de cărţi şi afişe informative – scriitorii lunii februarie – partener 
Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud; 

• Aiudul de altădată – partener Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2; 

• Călătorie în lumea cărţii – partener Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea”;  

• Popas la bibliotecă – partener Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi”; 

• Eu nu sunt dl Goe – Caragiale – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• Să ne cunoaştem originea! – oraşul Aiud reflectat în documente istorice – 
partener Colegiul Naţional “Titu Maiorescu”; 

• Ziua mamei – partener Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud; 

• Sărbătoreşte Francofonia în oraşul tău – partener Colegiul Tehnic Aiud; 

• Recunoaste povestea – partener Grădiniţa cu program prelungit „Primii Paşi”; 

• Recomandări cărţi – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• A renăscut natura – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• „Mama” – în literatură – partener Colegiul Naţional “Titu Maiorescu”; 

• Expoziţie de Paști – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• Din poveste mult mai este… – partener Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2;  

• Ziua cărţii – partener Colegiul Naţional „Bethlen Gabor”; 

• Bibliotecar pentru o zi – partener Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” 
Ciumbrud; 

• Mirajul cărţilor – partener Colegiul Tehnic; 

• Tainele dicţionarului – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• În lumea minunată a poveştilor – partener Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2; 

• Popas în Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud – vizită de 
recunoaştere – partener Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud; 

• Poetul luminii – Lucian Blaga – partener Colegiul Tehnic; 

• Elevul de azi, cititorul de mâine! – partener Colegiul Naţional “Titu Maiorescu”; 

• Recomandări pentru vară – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”; 

• Prietena mea, cartea – partener Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea”; 
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• Ziua Copilului – recital de poezie – partener Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru 
Borza” Ciumbrud; 

• Personaje din poveşti – partener Grădiniţa cu Program Prelungit „Primii Paşi”; 

• Copil ca tine sunt şi eu – partener Colegiul Naţional “Titu Maiorescu”; 

• Luna internaţională a bibliotecilor – partener Colegiul Tehnic;  

• Bibliotecar pentru o zi – partener Colegiul Naţional „Bethlen Gabor”; 

• Ziua Internaţională a bibliotecilor şcolare – partener Liceul Tehnologic Agricol 
“Alexandru Borza” Ciumbrud; 

• Modelul meu în viaţă – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”;  

• La Biblioteca Municipală – partener Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea”; 

• Personalităţi literare şi legătura lor cu Aiudul – partener Colegiul Naţional 
„Bethlen Gabor”; 

• Rebreanu – activităţi de promovare a operei literare – partener Liceul 
Tehnologic Agricol “Alexandru Borza” Ciumbrud; 

• Legenda moşului – partener Şcoala Gimnazială „Axente Sever”;  

• Colinde, colinde – partener Şcoala Gimnazială „Ovidiu Hulea”; 

• Serbare de Crăciun – Iată vin colindătorii – partener Liceul Tehnologic Agricol 
“Alexandru Borza” Ciumbrud; 
  

Evidenţa cititorilor înscrişi în bibliotecă şi a frecvenţei în anul 2017: 

 
Numărul cititorilor total înscrişi în anul 2017: 

 
2278 

 
Numărul  cititorilor  activi în anul 2017 : 

 
953 

 cititori vizaţi în 2017 592 

cititori noi înscrişi în 2017 361 

 
Numărul cititorilor activi  în anul 2017: 

 
953 

  
după  sex 

masculin 295 

feminin 658 

 
 
 
 
după ocupaţie  

intelectuali 128 

tehnicieni, maiştri 1 

funcţionari 49 

muncitori 92 

elevi 383 

studenţi 35 

pensionari 85 

casnice 88 

şomeri 5 

alte categorii 87 

 
 
după vârstă 

până la 14 ani 195 

14 – 25 ani 234 

26 – 40 ani 212 

41 – 60 ani 225 

peste 61 ani 87 
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după naţionalitate 

români 864 

alte naţionalităţi 89 

Evidenţa cărţilor, periodicelor împrumutate şi consultate în cursul anului 2017: 

 
Totalul publicaţiilor împrumutate în anul 2017: 

 
40959 

  
 
 
după  conţinut 
 
 

generalităţi, filozofie, şt. sociale, religie 9280 

matematică, şt. naturale 81 

medicină, şt. aplicate, agricultură 208 

artă, sport 120 

limbă, lingvistică, literatură 25238 

istorie, geografie, biografii 531 

publicaţii pentru copii 5501 

 
după limbă 

limba română 40711 

limba maghiară 38 

alte limbi 210 

 
Totalul publicaţiilor împrumutate la domiciliu 

 
27693 

Totalul publicaţiilor consultate 
              în bibliotecă 

cărţi 4832 

publicaţii seriale 8429 

altele 5 

 
Frecvenţa totală (număr total de vizite) 

 
12729 

 
 Volume existente la sfârşitul anului 2017: 75684.     
          

Conform coeficienţilor obţinuţi la sfârşitul anului 2017, activitatea bibliotecii poate fi 
definită şi astfel: 
 
         Indicele de lectură  = total volume consultate / număr cititori activi = 40959/953;          
         Indicele de lectură  =  42.97  volume / cititor 

 
         Indicele de frecvenţă zilnică = număr vizite efectuate / număr zile lucrătoare =  
                                         = 12729/263 = 48.39 cititori/zi 
         Indicele de frecvenţă zilnică a cititorilor = 48.39 cititori/zi 

  
         Alocaţia bugetară pe locuitor = suma alocată în 2017 / nr. locuitori = 0 / 21550 
         Indicele de alocaţie bugetară pe locuitor = 0  lei/loc. 

 
         Indicele de dotare cu carte = total cărţi existente / număr locuitori = 75684/21550 
         Indicele de dotare cu carte = 3.51 carte/loc. 

 
         Indicele de atragere la lectură = număr cititori activi x 100 / număr locuitori =  
                                      = 953x100/21550 
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         Indicele de atragere la lectură = 4.42 
 

         Indicele de frecvenţă = număr vizite efectuate / număr cititori activi = 12729/953          
         Indicele de frecvenţă =   13.35  

 
         Indice de circulaţie = nr.  volume consultate / nr. volume existente = 40959 / 75684 
         Indicele de circulaţie = 0,54 

 
Concluzia relevată de aceşti indici este aceea a unei activităţi serioase şi 

prestigioase. Indicele de lectură la  Biblioteca  Municipală ”Liviu Rebreanu”,  Aiud  este  de 
42.97  volume/cititor, pe parcursul anului 2017. Aceşti indici scot în evidenţă calitatea 
activităţii de lectură, atribut care este de altfel subliniat şi de indicele de frecvenţă zilnică 
de 48.39 cititori/zi şi rolul acestei instituţii în comunitatea locală. 

 

4.3  MUZEUL DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢELE NATURII 

 
 Pe parcursul anului 2017, la Muzeul de Istorie și Științele Naturii s-au desfășurat 
următoarele activități specifice: 

Evidența patrimoniului:  
- 1459 piese numismatice introduse în format digital; 
- 37759 piese din depozit verificate și actualizate în cadrul evidenței informatizate; 
- 58 fișe analitice DOCPAT întocmite; 
- 1558 fotografii digitale. 
Conservare-restaurare:  
Activitatea a fost axată pe respectarea normelor prevăzute de Legea ocrotirii si 

conservării PCN în funcţie de natura colecţiilor. Astfel s-au realizat: 
- 277 piese conservate curativ; 
- aplicarea periodică de tratamente  cu substanţe conservante – trimestrial; 
- tratamente cu insecticide – lunar;  
- verificarea periodică a condiţiilor de mediu din sălile în care sunt depozitate 

piese (temperatură, umiditate) – de două ori pe săptămână; 
- supravegherea si protejarea pieselor de patrimoniu din muzeu – permanentă. 
Activitatea expozițională: 
- 10 - 25 martie, expoziția „Speoarta”; 
- 5 aprilie, expoziția națională de creație artistico-plastică „1 Aprilie – Ziua 

internațională a păsărilor”, ediția a XI-a ; 
- 20 mai, expoziția „Colecții și colecționari” din cadrul evenimentului european 

Noaptea muzeelor; 
- 23 noiembrie, expoziția de hrănitori pentru păsări, în cadrul proiectului de 

colaborare cu Școala Gimnazială Axente Sever. 
Activități paraexpoziționale: 
- 1 aprilie – 3 octombrie, expoziția concurs de hrănitori cu ocazia Zilei 

internaționale a păsărilor; 
- 20 mai, proiectul „Muzeograf pentru o zi”, ediția a III-a; 
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- 4 octombrie, atelier confecționare măști, cu ocazia Zilei internaționale a 
animalelor; 

- 5 – 15 decembrie, atelier de creație, Decorațiuni de Crăciun (720 piese 
decorative turnate în matrițe și puse la dispoziția participanților la atelier). 

Săpături arheologice: 
- Năsăud, jud. Bistrița Năsăud, campania a II–a de căutare a mormântului lui 

Gheorghe Pașca și Gavrilă Rus – mai 2017; 
- Botoșani, jud. Botoșani, acțiunea de deshumare a lui Iulian Mugur Călinescu – 

mai 2017; 
- Periprava, jud. Tulcea, campania a IV–a de cercetări arheologice – iulie 2017; 
- Cricău, jud. Alba, acțiunea de deshumare a trei partizani – august 2017; 
- Bistra, jud. Alba – acțiunea de deshumare a lui Ioan Andreșel – septembrie 

2017. 
Număr vizitatori: 7883, din care 6256 în grupuri organizate (477 străini) și 1627 

individual (62 străini). 
Repartiția pe luni calendaristice a vizitatorilor organizați în grupuri se regăsește în 

Anexa 1. 
Încasări: 18.300 lei. 
Valorificarea colecțiilor şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal: 

- actualizarea permanentă, cu informaţii noi, a site-ului muzeelor aiudene                 
(http://muzeu-aiud.cimec.ro) și a paginii de facebook                                               
(https://www.facebook.com/muzeustiinte.aiud). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://muzeu-aiud.cimec.ro/
https://www.facebook.com/muzeustiinte.aiud
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Anexa 1 – Repartiția pe luni calendaristice a vizitatorilor organizați în grupuri 
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CAPITOLUL  5     RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR  
FINANŢATE DE LA BUGETUL LOCAL 

 

5.1  COLEGIUL NAŢIONAL „TITU MAIORESCU” 

 
Conform politicii de finanţare a învăţământului, finanţarea tuturor categoriilor de 

cheltuieli s-a făcut prin intermediul Consiliului Local al municipiului Aiud. 
          Pentru perioada sus-menționată execuţia bugetară, în LEI (RON), se prezintă astfel: 
                                                                        

SPECIFICAŢIE 
BUGET APROBAT 

PENTRU ANUL 2017 
PLAŢI DE CASĂ CHELTUIELI 

TOTAL  din care: 3.294.300 3.148.472 3.143.558 

Cheltuieli de personal 2.735.330 2.720.868 2.741.173 

Bunuri și servicii 397.150 376.785 334.836 

Ajutoare sociale 19.080 19.073 19.073 

Cheltuieli de capital 103.570 3.570 11.410 

Burse 39.170 37.066 37.066 

 
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL   
La acest capitol au fost achitate cheltuieli de personal în sumă de 2.720.868 lei. 
TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII  
În cadrul acestui capitol au fost efectuate plăți în sumă de 376.785 lei în următorul 

mod: 
BUNURI  ŞI SERVICII: 376.785 lei din care pentru:  
- furnituri de birou: 8.111 lei 
- materiale pentru curăţenie: 11.867 lei 
- încălzit, iluminat: 84.929 lei 
- apă, canal, salubritate: 6.517 lei 
- transport: 13.453 lei 
- poştă, telefon: 6.455 lei 
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere: 157.550 lei 
OBIECTE DE INVENTAR: 34.498 lei, pentru laboratorul de informatică, catedra de 

sport etc.   
DEPLASĂRI: 4.985  lei 
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: 1.217 lei 
PROTECŢIA MUNCII: 958 lei 
ALTE CHELTUIELI: 46.245lei, pentru premiere elevi olimpici și cadre didactice, 

transport elevi la concursuri şcolare, demolare magazie etc.     
TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ – reprezentând alocații de hrană și 

îmbrăcăminte elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 
conform Legii nr. 248/2015. 

TITLUL X. BURSE: 37.066 lei, reprezentând burse de merit, sociale şi de boală.  
TITLUL XII. CHELTUIELI DE CAPITAL: 3.570 lei 
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În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi un număr de 684 de elevi. 
Unitatea a funcţionat cu 54,15 posturi ocupate, din care: 
- 43,15 posturi cadre didactice 
- 5 posturi personal didactic auxiliar 
- 6 posturi personal nedidactic 
Rezultatele absolvenţilor clasei a VIII-a obținute la evaluarea națională, pe tranșe 

de medii a fost următoarea: 4,00-4,99 – 3, 5,00-5,99 – 2, 6,00-6,99 – 4, 7,00-7,99 – 7, 
8,00-8,99 – 4, 9,00-9,99 – 4. 
Traseul educațional al absolvenților clasei a VIII-a a fost următorul: 16 la Colegiul Național 
„Titu Maiorescu”, 8 la alte licee, iar un elev la școala profesională. 

Promovabilitate la examenul de bacalaureat al absolvenților din promoția 2017 a 
fost de 95,54%. 

Din cei 112 absolvenți de liceu ai promoției 2017 un număr de 82 de absolvenți 
continuă studiile. 
       În anul şcolar 2016-2017 nu ne-am confruntat cu probleme deosebite legate de 
procesul educativ. 

Elevii pregătiți de cadrele didactice au fost implicaţi, în anul școlar 2016-2017, în 
diferite concursuri şi olimpiade școlare. Menționăm rezultatele mai importante:  

- la etapa județeană a olimpiadelor școlare s-au obținut 9 premii I, 4 premii II, 1 
premiu III și 16 mențiuni; 

- la etapa naţională a olimpiadelor școlare am avut un număr de 9 participanţi și 
elevii noștri au obținut un premiu II, 2 medalii de bronz și o mențiune specială. 
                   

5.2  COLEGIUL TEHNIC AIUD 

 
În anul 2017 au fost alocate Colegiului Tehnic Aiud, de la bugetul local, următoarele 

sume: 
a. Cheltuieli de personal        3.692.590 lei 
b. Bunuri şi servicii            717.660 lei 
c. Ajutoare sociale în numerar                                                    9.320 lei 
d. Burse                                    7.300 lei 
e. Cheltuieli de capital                                                             289.710 lei  

Au fost cheltuite după cum urmează: 
a. Cheltuieli de personal                 3.684.011 lei în procent de 

99,97 % 
b. Cheltuieli  materiale              603.899 lei în procent de 

84,15 % 

 20.01.01 Furnituri de birou                      5.440 lei în procent de 
64,00 % 

 20.01.02 Materiale curățenie                                                6.676 lei în procent de 
79,48 % 

 20.01.03 Încălzit şi iluminat             179.959 lei în procent de 
80,27 % 

-    20.01.04 Apă, canal, salubritate                 26.103 lei în procent de 
87,01 % 
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 20.01.07 Transport                                                                7.686 lei în procent de 
76,86 %  

 20.01.08 Poştă, telecomunicaţii                      5.142 lei în procent de 
24,00% 

 20.01.30 Alte bunuri şi servicii            33.058 lei în procent de 
54,69% 

 20.02      Reparaţii curente                   319.524 lei în procent de 99,85% 

 20.05      Bunuri de natura obiectelor de inventar                 9.803 lei în procent de 
98,03 %  

 20.06.01 Deplasări                2.424 lei în procent de 
80,80 % 

- 20.30.01 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                          8.084 lei in procent de 
89.82 % 

c. Asistență socială               
- 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar                                    8.466 lei în procent de 

90,84%              
d. Alte cheltuieli 
- 59.01     Burse                                                                      7.290 lei în procent de 

99,86% 
e. Cheltuieli de capital                      288.453 lei în procent de 

99,57%   
Date aferente anului şcolar 2016-2017 

 Numărul elevilor înscrişi               856 

 Numărul cadrelor didactice                 44 

 Coeficientul de promovabilitate al anului şcolar 2016 - 2017 la examenul de 
bacalaureat 44,78 %. 
 

5.3  COLEGIUL NAŢIONAL „BETHLEN GABOR” 

   
Date aferente anului şcolar 2016-2017: 

- numărul elevilor înscrişi:632 
- numărul cadrelor didactice:50 
- numărul olimpicilor 125 elevi 
- Au fost organizate următoarele concursuri/olimpiade școlare de instituția noastră:  
- Mesék szárnyán’’concurs de povestiri – faza județeană 

- Concursul de matematică al gimnaziilor maghiare – faza județeană 

- Concursul de matematică al liceelor maghiare – faza județeană 

- Olimpiada de limba ți liteartura maghiară Mikes Kelemen- faza județeană 

- Olimpiada de religie a cultelor protestante – faza județeană 

- Olimpiada de religie a cultelor protestante – fază națională 

- Simonyi Zsigmond’’ concurs de ortografie – faza județeană 

- Implom József’’ concurs de ortografie – faza județeană 

- Kányádi Sándor” concurs de recitări– faza județeană 

- Vidám versek’’ concurs de recitări – faza județeană 
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Consiliul Local a premiat următorii elevi și profesori îndrumători la Gala Performerilor: 

 

Nr.crt. Numele și prenumele  elevului  

1 Leopold Beata  

2 Csegezi Katalin 

3 Kolumban Pal 

4 Molnar Julia 

5 Konya Virag 

6 Basa Laura 

7 Kürti Gergő 

8 Küri Márk 

9 Gudor Noémi 

10 Kónya Csenge 

 

Nr.crt. Numele și prenumele profesorului  

1 Fodor Katalin 

2 Fodor Brigitta 

3 Kovacs Kinga 

4 Lázár Emőke 

5 Lőrincz Ildikó 

 
Consiliul Județean a premiat următorii elevi și profesori îndrumători la Gala Performerilor: 
 

Nr.crt. Numele și prenumele elevului 

1 Basa Laura 

2 Csegezi Katalin 

3 Gudor Noémi 

4 Kolumbán Pál 

5 Kónya Csenge 

6 Kónya Virág 

7 Kürti Gergő 

8 Kürti Márk 

9 Leopold Beáta 

10 Molnár Júlia Mónika 

11 Szőcs Noémi  

  

Nr.crt. Numele și prenumele profesorului 

1 Fodor Katalin 

2 Kovács Kinga 

3 Lázár Emőke 

4 Lőrincz Ildikó 

5 Fodor Brigitta 

 
-coeficientul de promovabilitate al anului 2017 la bacalaureat: 78,04% 
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-proporţia absolvenţilor, care au fost declaraţi admişi la examenele de admitere la 
liceu/școală profesională: 100% 
 
-perspective-proiecte:  
1.continuarea demersurilor pentru obținerea autorizației PSI pentru Sala de Sport și 
cantină 
2.obținerea autorizației DSP și PSI pentru clădirile reabilitate 
3.reparații la fațada Sălii de Sport 
4.implementarea proiectului ROSE 
 
Buget 
  

Tipul de buget Inițial mii lei Definitiv mii lei Plăți mii lei 

Buget 
local 

Cheltuieli 
de 
personal 

2547,74 3374,14 3328,805 

 Cheltuieli 
materiale 

294,2 304,3 264,405 

Buget autofinanțate 318 368 335,032 

Buget ISJ  158,150 149,027 

Bani de liceu+bursă 
profesională 

 52,094 

Examene-cheltuieli 
de personal 

 26,634 

Deplasări-examene  1,414 

Abonamente   68,880 

TOTAL   4226,291 mii lei 

 
Programe sociale 
 

Program Nr. beneficiari 

Bani de liceu 19 elevi 

Bursă profesională 20 elevi 

Laptele și cornul 33 preșcolar, 91 primar, 136 gimnazial 

Bursă de merit 111 elevi 

Tichete grădiniță 1 elev 

Învățământ la domiciliu 1 elev 

  

5.4  LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” 
CIUMBRUD 

 
Situaţia detaliatǎ a sumelor alocate pe anul 2017 de la bugetul local: 
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Denumirea indicatorilor   COD       TOTAL  LEI 

TOTAL GENERAL  3.294.988 

Cheltuieli de personal 10 2.830.966 

TITLUL II – BUNURI SI SERVICII 20 423.425 

1. Bunuri şi servicii 20.01 275.520 

2. Furnituri de birou 20.01.01 4.993 

3. Materiale pentru curatenie 20.01.02 5.533 

4. Incǎlzit, iluminat şi forţa motricǎ  
                      - energie electricǎ 
                      - gaz 

 
20.01.03 154.967 

5. Apǎ, canal şi salubritate  20.01.04 9.293 

6. Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 13.757 

7.Transport cadredidactice 20.01.07 38.832 

8. Poşta, telecomunicaţii, radio, tv., internet 20.01.08 7.967 

9.Alte bunuri şi servicii ptr. întreţinere şi 
funcţionare 

20.01.30 
40.178 

10.    Reparaţii curente (seră didactică) 20.02 99.254 

11. Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 - 

12. Alte obiecte de inventar 20.05.30 4.958 

13. Deplasǎri, detaşǎri, transferuri 20.06 - 

14. Deplasǎri interne, detaşǎri, transferuri 20.06.01 2.706 

Pregătire profesională 20.13 - 

15. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 40.987 

TITLUL VIII – ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
(tichete de masǎ) 

57 - 

Ajutoare sociale 57.02 3.287 

TITLUL IX – ALTE CHELTUIELI 59 - 

Burse 59.01 2.310 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35.000 

   
   -    numǎrul elevilor înscrişi –570  elevi 
   -    numǎrul cadrelor didactice – 42 cadre didactice 
   -    coeficientul de promovabilitate competenţe profesionale 2017 – 100%. 
   -    coeficientul de promovabilitate bacalaureat 2017 – 57% 
   -    admişi examen liceu – 100% 
   -    admişi la şcoli postliceale – 20% 
   -    realizat clasă şcoală postliceală – 100% 

 
1. Realizări evidente în activitatea instituţională: 

- realizarea unei campanii profesioniste de promovare a școlii, respectiv filmuleț de 
promovare difuzat prin mijloace TVR și rețele de socializare.  
- asigurarea funcţionalităţii serei prin cultură de flori la ghiveci, producere răsaduri legume, 
producere legume pentru cantina şcolii. 
- prin programul LICEELE AGRICOLE „HUB”-URI LOCALE PENTRU DEZVOLTAREA 
FERMELOR MICI ŞI MIJLOCII, liceul nostru a fost cooptat alături de alte 8 licee agricole 
din ţară şi de un consorţiu de fundaţii: World Vision România (WVR) , Junior Achievement 
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România (JAR), Fundaţia Civitas Pentru Societate Civilă – filiala Cluj (CIVITAS), Centrul 
pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED) , Centrul Român pentru 
Politici Europene( CRPE) coordonate de Fundaţia Româno-Americană (RAF),pentru 
promovarea liceelor agricole prin proiecte de mobilitate și formare pentru elevi și profesori. 
- depunerea proiectului „Cultivăm idealul” în cadrul schemei de Granturi pentru Licee       
(ROSE). 
- realizarea achiziţiei materialelor necesare în vederea termoizolării şi refacerii faţadelor la 
pavilionul central şcoală şi pavilionul cu clasele I-IV plus serviciul administrativ. 
- reabilitarea instalaţiei electrice. 
- realizarea sistemului de monitorizare video şi pentru Grădiniţa cu Program Normal. 
 

2. Analiza criticǎ – probleme cu care ne-am confruntat: 
-  reticenţa părinţilor şi elevilor faţă de specializarea din domeniul agricultură, deşi ocupaţia 
preponderentă a oamenilor din zonă este agricultura; 
-  resurse bugetare reduse comparativ cu nevoile existente. 
 

3. Perspective – proiecte: 
- efectuarea izolaţiei termice şi reabilitarea faţadelor clădirilor; 
- ne propunem împreună cu reprezentantul UAT să găsim soluţia adecvată şi sursele de 
finanţare pentru Grădiniţa cu Program Normal Ciumbrud; 
-  reamenajarea bucătăriei şi dependinţelor la Cantina şcolii; 
- reobţinerea în condiţiile legale a aprobărilor necesare defrişării şi reînfiinţării livezii de 
meri, bază de practică – pomicultură şi găsirea resurselor necesare în acest scop, 
deoarece nu am dispus de utilajele necesare şi forţa de muncă necesară în acest scop şi 
avizele iniţial obţinute au expirat, fiind valabile 1 an; 
- amenajarea unei săli pentru activităţile practice de laborator în specializarea veterinar. 
 

5.5  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OVIDIU HULEA” 

 
Bugetul alocat a fost de 3354,15 mii lei, din care la cheltuieli de personal 2934,94 

mii lei (cheltuiți  2925,43), la bunuri și servicii 345,65 mii lei, burse sociale și de merit 29,06 
mii lei (cheltuiți 28.84 mii lei). 

- În anul 2017 s-a alocat în buget la cheltuieli de capital suma de 44,50 mii lei, 
care s-a utilizat pentru plata documentației tehnice în vederea obținerii 
autorizatiei ISU. 

- Reparații curente din finanțare complementară: 
1. Lucrări de reparații  acoperiș clădire GPN Gambaș valoare 13,8 mii lei; 
2. Igienizare holuri Școala Gîrbova de Jos 0,50 mii lei; 
3. Amenajare cabinet medical în încinta  Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud. 

 Media pe școală în anul școlar 2016-2017  la Evaluarea Națională este de 60,79%  
(din totalul de 51 de elevi au luat note peste 5 la disciplina Matematică 31 de elevi adică 
un procent de 60,79%, din totalul de 51 de elevi au luat note peste 5 la disciplina Limba și 
Literatura Română 40 de elevi adică un procent de 78,44 %); 
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  În perioada decembrie 2017 în cadrul proiectului “Baterel” și “Lumea Non-E” 
organizată de Asociați ENVIRON s-au colectat aparate electronice și electrocasnice elevii 
școlii totalizând un număr de 1542 de puncte. 
  În cadrul săptămânii legumelor și fructelor elevii școlii coordonați de cadre didactice 
au adunat 1000,34 kg legume și fructe care au fost donate căminelor pentru persone 
vârstnice cu sediul în localitatea Copăceni județul Cluj, Casei de tip familial “Sfântul Ioan 
Botezătorul” Aiud și filialei Filantropia Ortodoxă Izvoarele Serviciul Socio Medical de 
îngrijire la Domiciliu a persoanelor vârstnice “Sfântul Proroc Daniel”. 
 În perioada 1-15.12.2017 în cadrul proiectului educațional de voluntariat “Darul 
Bucuriei-activitatea “”Prietenii lui Moș Crăciun ” elevii școlii coordonați de cadre didactice 
au adunat alimente nealterabile (ulei, zahăr, făina, orez, gris , mălai, soia, oțet etc.) care 
au fost donate Casei de tip familial “Sfântul Ioan Botezatorul” Aiud si filialei Filantropia 
Ortodoxa Izvoarele Serviciul Socio Medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice 
“Sfantul Proroc Daniel”.  
 

5.6  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AXENTE SEVER” 

 
Date privind modul de utilizare a fondurilor primite de la bugetul local în anul 2017, 

la titlurile “cheltuieli de personal”, “bunuri și servicii”  și “active nefinanciare”: 
           Din creditele bugetare alocate în anul 2017, în valoare totală de  4172520  lei, 
defalcați pe titluri: 
          - Titlul  I „Cheltuieli de personal” au fost alocați 3748150 lei;  
          - Titlul II “Bunuri si servicii” au fost alocați 316360 lei; 
          - Ajutoare sociale  65700 lei; 
          - Burse 14810 lei; 
          - Titlul XIII „Active nefinanciare”  au fost alocați  27500 lei. 
         Plăți efectuate până la data de 31 decembrie 2017 repartizate în buget, la titlul II-
“Bunuri și servicii”  în valoare totală de 316360 lei, au fost cheltuiți  220777,21 lei din care 
pentru: 
        - furnituri de birou = 10389,68  lei; 
        - materiale de curățenie = 10942,81  lei; 
        - încălzit, iluminat și forța motrică = 54290,15 lei; 
        - apă, canal, salubritate =  9655,82 lei; 
        - transport = 6117 lei; 
        - poșta, telecomunicații, internet =  7642,06 lei; 
        - materiale si prestări  de servicii cu caracter  functional = 178,50 lei; 
        - alte bunuri si servicii pentru întreținere = 53898,78 lei; 
        - reparații curente = 39924,22 lei; 
        - bunuri de natură  obiecte  de inventar = 16965,19 lei;      
        - deplasări  interne = 2333  lei; 
        - pregătire profesională = 7640 lei; 
        - alte cheltuieli cu bunuri si servicii = 800 lei. 

Menționăm că la titlul XIII „Active nefinanciare” pentru care s-au alocat 27500 lei, s-
au cheltuit 20000 lei pănă la 31 decembrie 2017, pentru obiectivul « Documentația pentru 
obținerea autorizației de securitate la incendiu - Școala Gimnazială „Axente Sever”  Aiud». 
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La Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud s-au efectuat următoarele lucrări de 
reparații curente si renovări: zugrăveli interioare-holuri, amenajări băi etajul II , zugrăveli la 
o parte din sălile de clase, vopsit calorifere, s-au achiziționat perdele pentru toată unitatea 
de învățământ din sumele alocate la obiecte de inventar, sumele alocate pentru reparații 
au fost cheltuite pentru amenajarea grupului sanitar pentru persoane cu dizabilitați și 
pentru înlocuirea ușilor la salile de clase care se aflau într-o stare avansată de degradare 
cu uși din tâmplărie PVC . 
 Menționăm faptul că în anul școlar 2017 – 2018, sunt înscriși un număr de 659 de 
elevi, din care la învățământ  de masă  569 și  la învățământ special – 31,  din care la 
Școala Gimnazială Specială (Penitenciar Aiud) – 59 elevi, restul fiind cuprinși în clase 
speciale arondate la Aiud, Dumbrava și la înv. la domiciliu în Aiud și Sâncrai. 
 Unitatea funcționează cu 28,44 posturi cadre didactice la învățământul de masă, 
16,61 posturi cadre didactice  la învățământul special și 8,81 posturi cadre didactice la 
Școala Gimnazială Specială Aiud. De asemenea unitatea are 4 posturi personal didactic 
auxiliar și 8 posturi personal nedidactic. 
 Ca și număr personal didactic avem 33 cadre didactice la învățământul de masă și 
26  la învățământul special. 
 Absolvenții claselor a VIII-a ai școlii noastre au fost declarați admiși la liceu 
(majoritatea) și școli profesionale în procent de 100%. 
 Activitatea de învățământ în Școala Gimnazială ,,Axente Sever'' Aiud s-a desfășurat 
în conformitate cu legislația în vigoare. 
 Munca depusă de cadrele didactice  s-a materializat în obținerea rezultatelor de 
către elevi  la examenele pe care le-au susținut, la olimpiade și concursuri. 
  

Pe parcursul anului, cadrele didactice:                                            
         
        PARTICIPARE LA SIMPOZIOANE 
 
Prof. înv. primar  Munteanu Felicia 

• Didactica – tradiție, actualitate, perspective  - Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia 

• Ion Agârbiceanu și scriitori ardeleni -  Alba Iulia, Șc. Ion Agârbiceanu 

• Cultura și specificul școlii -  Ciugud - Hăpria 

• Sărbătoarea Sfintelor Paști în datini și obiceiuri – Novaci / Gorj 
Prof. înv. primar Maier Ana-Maria 

• Personalități românești : ,,Toma Cocișiu - model pentru elevii și dascălii de azi ''-
Blaj  

• Simpozion Național ,,Școala și familia împreună - Șc. Gimn. ,,M.Eminescu'' Brăila  

• Simpozion Național,, Stimularea creativității școlarilor prin  intermediul poveștilor și 
povestirilor'' - Șc. Gimn.,,V.Cristoforeanu'' Râmnicu-Sărat 

Prof. înv. primar Dănilă Mariana   

• Personalități românești : ,,Toma Cocișiu - model pentru elevii și dascălii de azi ''-Blaj  

• Simp.Național ,,Scoala și familia împreună- Șc. Gimn. ,,M.Eminescu''Brăila  

• Simpozion Național,, Stimularea creativității școlarilor prin  intermediul poveștilor și 
povestirilor'' - Sc. Gimn.,,V.Cristoforeanu'' Râmnicu-Sărat 

Înv. Chindea Mihaela  

• Personalități românești : ,,Toma Cocișiu - model pentru elevii și dascălii de azi ''-Blaj 
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• Simpozion Național ,,Modalități inovative de realizare a dialogului intercultural '' Col. 
Naț. ,, Calistrat Hogaș '' Piatra Neamț , jud. Neamț   

Înv. Jarda Mira  

• Simpozionul  județean ,, Sistemul Solar și dincolo de el'' , Șc. Gimn.,,A.Iancu'' 
Unirea  

• Simpozionul Național : Colaborarea Grădiniță -Școală! Importanța activităților 
educative, Ed. D'Art; 

Înv. Gaier  Diana  

• Participare la Simpozionul ,, Cum  ne ajutăm copiii să aibă încredere în sine și să fie 
fericiți'', Cluj Napoca, martie, 2017 
 

Cadrele didactice din ciclul gimnazial au participat la: 

• Activități ale Asociațiunii ASTRA 

• Ziua Eroilor (organizator Primăria Aiud) 

• Activitățile organizate de biblioteca școlii 

• Serbare de Crăciun 

• Proiect „Lumina Învierii” 

• Simpozionul,,Avram Iancu'' organizat de ASTRA  Aiud (Oniga C.,Mihăilă D. Boldor 
E.) 

• In memoriam,,Eminescu'' ( Ilea M.,Mihăilă D,Boldor E., Trînc S., Horvat K.) 

• Simpozion Național al Pedagogilor Maghiari ,ed.aIII-a (Balog C.) 

• Conferința de descchidere Programul MOL pentru sănătatea copiilor , Spitalul Marie 
Curie , București (Balog C.) 

• Partcipare la Simpozionul,,Astra și Ortodoxia'' (Mihăilă D., Trînc S.) 

 
PARTENERIATE 
 
Înv.Munteanu Felicia 

• Parteneriate cu diferite școli din țară, la ale căror concursuri a participat 

• Parteneriat cu Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud și cu „Avram Iancu” Alba Iulia 

• Asociația „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul”Aiud 
Înv.Ciortea Liana  

• Pompierii-prietenii copiilor 

• Poliția-mereu aproape de noi 

• Șc. Gimn. Corbeni , Argeș -,,Bucuriile Pascale '' 

• Liceul ,,A.Saligny'' Brăila -,,Și noi suntem flori'' 
Înv.Maier Ana-Maria, înv.Dănilă Mariana 

• J.A.Romania -  ,, Educație financiară'' 

• Școala  nr.25,  Galați -,,Eroi de mari legende'' 

• Sc.Gimn . Specială Baia -Mare ,,Primăvara în imagini'' 

• Sc.Gimn.,,G.Nicolau'' Neamț -,,Nu uita că ești român!'' 

• Șc.Gimn. nr.28, Galați -,,Prevenind ne apărăm viața'' 

• Șc. Gimn. Corbeni ,Argeș -,,Bucuriile Pascale '' 

• Liceul ,,A.Saligny''Brăila -,,Și noi suntem flori'' 
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• Colegiul Tehnic Aiud -,,Și nouă ne pasă' 
Înv. Chindea Mihaela 

• Colegiul  Național,,Titu Maiorescu ''Aiud -  ,,Educație rutieră -educație pentru viață'' 

• Dispensar  Școlar nr.2  - Aiud 

• Școala  nr.25, Galați -,,Eroi de mari legende'' 

• Șc. Gimn.,,Alexandru Nechita '' Vaslui -Planeta Pământ -casa tuturor'' 

• Șc. ,,Sergiu Celibidache'' Roman - ,,Sărbătorile iernii '' 

• Lic. Teh. Sebeș  - ,, Monumente istorice , mărturii ale trecutului localității mele ''  
Înv.Han Otilia  

• Proiecte de parteneriat ,,Vreau să fiu sănătos '' și ,,Omagiu pentru I.L. Caragiale''; 
colaborare cu Editura  Edu. 

Înv. Jarda Mira,  Înv. Irimie Nicoleta   

• Proiect de parteneriat cu școli din țară , Primăria Aiud,Biblioteca Municipală Aiud, 
Centrul Cultural Aiud  

Înv. Petruțiu Rodica , Înv. Gaier  Diana , înv. Csiki Sorinela,înv.Țălnar Delia  

• Proiecte de parteneriat cu CCD Alba, Biblioteca Județeană Alba, Biblioteca 
Orășănească Aiud, Centru Cultural Aiud, Dispensar Scolar nr.2 Aiud, cu GPP nr 2, 
Scoală -Poliție -Familie  

Alte parteneriate desfășurate în colaborare cu diferite instituții  

• Asociația Hip-Tep  Aiud  

• RAC Leorinț  

• Asociația Environ București  

• cu ISU Aiud,  

• Biblioteca școlii noastre,  

• Primăria  Aiud , 

• Dispensar Școlar   Nr.  2 Aiud  

• Centrul Cultural Aiud  

• Colegiul Tehnic Aiud 

• CJRAE Alba   

PARTICIPARE LA EXPOZIŢII,  SPECTACOLE 
 

• „Ziua internațională a păsărilor” aprilie, 2017  

• Activități ale ASTRA 

• Participare la Ziua Eroilor (organizator Primăria Aiud) 

• Participare la activitățile organizate de biblioteca școlii 

• Serbare de Crăciun 

• Proiect „Lumina Învierii” 

• Expoziție de desene ,, 1 Decembrie, de Crăciun , de Paște, de Ziua Păsărilor, de 1 
Iunie, de Ziua Mamei, de mărțișoare , etc. 

• participare la spectacolul de colinde  ( Trînc S., Bădău C.) 

• participare la Spectacolul realizat la finalizarea proiectului ,,Marșul cărților și al 
cititorilor''( toți diriginții) 

• Expoziții : Eminescu , Marea Unire , Les Choristes (prof. Ilea M.) 

• Cupa Mol pentru Sănătatea copiilor (Balog C.)  
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• Organizarea expoziției,,Desenele religioase ale copiilor'' (Trînc S.) 

• Participare cu lucrări ale elevilor la expoziția ,,Salonul Artei Transilvane'' -Centrul 
Cultural ,,Augustin Bena'' Alba Iulia (Trînc S.) 

• expoziție de mărțișor, 8 Martie,Sfințele Paști,1 Iunie,etc.(Deak R.) 

Activităţi extraşcolare 
 Pe parcursul anului școlar, cadrele didactice s-au implicat în desfășurarea unor 
activități extracurriculare  cum ar fi „Ziua Mondială a Educației”, „1 Decembrie – Ziua 
Națională a României”, „Serbarea de Crăciun” – Iată vin colindători”, „15 ianuarie – 
Eminescu – Luceafărul poeziei românești”, „8 Martie – Serbarea dedicată mamei”, 
„Învierea Domnului – Sfintele Paște”, „9 Mai – Ziua Europei”. 
 

5.7  GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 

 
Date privind modul de utilizare a fondurilor primite de la bugetul local în anul 2017, 

la titlurile “cheltuieli de personal”, “bunuri și servicii” și “active nefinanciare”: 
           Din creditele bugetare alocate în anul 2017, în valoare totală de  1.271.310 lei, 
defalcați pe titluri: 
          - Titlul  I „Cheltuieli de personal” au fost alocați 1.130.750 lei;  
          - Titlul II “Bunuri și servicii” au fost alocați 114.990 lei; 
          - Titlul XIII „Active nefinanciare” au fost alocați 25.570 lei. 

Plăți efectuate până la data de 31 decembrie 2017, repartizate în buget la titlul II-
“Bunuri și servicii”,  în valoare totală de 114.990 lei, au fost cheltuiți 100.837,50 lei, din 
care pentru: 
        - furnituri de birou = 9.941,19 lei; 
        - materiale de curățenie =  7.980,07 lei; 
        - încălzit, iluminat și forța motrica = 28.750,03 lei; 
        - apă, canal, salubritate =  5.607 lei; 
        - transport = 2.770 lei; 
        - poștă, telecomunicații, internet =  3.210,05 lei; 
        - materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 999,52 lei; 
        - alte bunuri și servicii pentru întreținere = 10.488,09  lei; 
        - reparații curente = 7.691,39 lei; 
        - bunuri de natură obiecte de inventar = 14.936,69 lei; 
        - deplasări interne = 804 lei; 
        - pregătire profesională = 4.660 lei; 
        - alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 2.999,47 lei. 

Menționăm că la titlul XIII „Active nefinanciare” pentru care s-au alocat 20.000 lei, s-
au cheltuit 9.220 lei până la 31 decembrie 2017, pentru obiectivul «Documentația pentru 
obținerea autorizației de securitate la incendiu – Grădinița cu Program Prelungit nr. 2  
Aiud». 

La Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud în anul financiar 2017 s-au efectuat 
următoarele lucrări de reparații curente şi renovări:  
       -  zugrăveli interioare - grupuri sanitare, bucătărie; 
       -  amenajări băi, vopsit calorifere, aparatele de joacă din curtea grădiniței; 
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       - mobilier realizat prin sponsorizare de către S.C. Kronoşpan S.A. Sebeş: birouri 
pentru calculator, mobilier modular. 

La capitolul obiecte de inventar, din suma alocată s-au achiziționat: sistem de 
supraveghere video pentru locaţia II, videoproiectoare, imprimante multifuncţionale, 
aspiratoare, aparate de aer condiţionat, laptop Lenovo pentru programul de salarii, 
flipchart, farfurii de porţelan pentru servirea mesei copiilor, scaune pliante pentru centrul 
CRED, aparate laminat. Toate aceste obiecte au contribuit la eficientizarea şi 
modernizarea procesului didactic. 
 Sumele pentru reparații au fost cheltuite în perioada de vacanță, iulie-august 2017. 
 În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi la grădiniţă un număr de 216 preşcolari. 
Unitatea a funcţionat cu 23,5 posturi ocupate - din care: 
       - 15 posturi cadre didactice; 
       - 7,5 posturi personal didactic auxiliar; 
       - 1 post personal nedidactic. 
 Astfel, fără a nega importanța educației de tip curricular, devine tot mai evident  
faptul că educaţia extracurriculară, adică educaţia ce se realizează dincolo de procesul de 
învățământ îşi are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. 
 Încă de la începutul anului şcolar, s-a stabilit un program de activități pe baza 
consultării părinților, program care a fost adaptat şi îmbunătățit şi cu alte activități în anul  
2017.  

      Ne-am implicat alături de director, părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale 
(Biserica, Primăria, Biblioteca, Poliţia, Pompierii, etc) în activităţi extracurriculare 
antrenante şi diverse concretizate în acţiuni în cadrul unor proiecte educative în derulare. 
Menționăm câteva activităţi de acest fel desfăşurate în grădinițele noastre (program 
normal şi program prelungit): 

• Sărbătorirea zilei de naștere a copiilor; 

• Vizionarea în grup a unor spectacole de teatru de păpuși; 

• Plimbări în parcul municipal; 

• Vizite la Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu”, la Casa orăşenească de 
cultură, la Dispensarul şcolar din apropierea grădiniței, la Biserica 
„Acoperământul Maicii Domnului”, la Poliţia Aiud, la ISU Aiud, la Şcoala 
Gimnazială „Axente Sever”, la Muzeul de Istorie. 

        Activitățile desfăşurate au avut drept scop mobilizarea tuturor copiilor şi stimularea 
preșcolarilor participanți prin acordarea de diplome și premii. 
 În continuare, prezentăm o parte din aceste activități desfășurate în anul 2017 la 
nivelul fiecărei grupe de preşcolari: 

Grupa: mică “A”/mijlocie „A” P.P. (Grupa “ Albinuțelor”) 
Prof.  Tuluş Antoanela, Prof. Szilagyi Andreea 

1. Proiecte educaționale:  

• Să citim pentru mileniul III: “ Cartea, prietena noastră”, “Și cărțile trăiesc” , “In 
lumea minunată a poveștilor”, “Povestea cărților”, ’’Evaluarea proiectului’’; 

• Kalokagathia: “Întreceri sportive”, “ Jocuri de mișcare în aer liber”; 

• Ecogrădiniţa: ,,Prietenii naturii în acțiune’’, “ Forme și culori”, “ Micii ecologiști”, 
‘’Curiozități din lumea păsărilor’’. 

          Proiect de educaţie financiară: ,,Banii jucăuşi’’, „Povestea monedei”, ,,Să ne jucăm        
de-a magazinul’’, „Banii jucăuşi în casa lor (banca)”. 
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2. Parteneriate:  

• cu Dispensarul Şcolar: ,, Alimentează-te cu sănătate’’; 

• cu Poliţia: ,,Pe strada copilăriei!’’; 

• cu Biblioteca municipiului Aiud: ,,Biblioteca, prietena copiilor’’; 

• cu Biserica: ,, Din suflet pentru suflet’’; 

• cu Grădiniţa ,,Pinochio’’-  Câmpia Turzii: ,,Tradiții şi obiceiuri de pe Valea 
Mureşului și Valea Arieşului’’ (parteneriat interjudeţean); 

• cu Pompierii: ,, Pompierii, prietenii noștri!’’. 
3. Concursuri cu participarea preşcolarilor: 

• concurs internaţional: -,,Oriunde și oricând, prieteni’’ ,‘’Cu Europa...la joacă’’; 

• concurs naţional: ,,Bucuriile iepurasului’’; 

• concurs local de creaţie plastică: ,,Mărţişorul”. 
4. Activităţi desfăşurate la nivelul unităţii (concursuri, activităţi cu părinţii, proiecte şi  

activităţi pe o zi): 

• organizarea unui concurs judeţean pentru preşcolari şi cadre didactice, intitulat: 
,,Primăvara ca o poveste’’; 

• organizarea de expoziție cu mărțișoare la nivelul unității: ,,Expoziție de 
mărțișoare”; 

• activități desfășurate în parteneriat cu Muzeul de Științele Naturii-Aiud: 
,,Hrănitori pentru păsări”- diplomă de participare, cu Pompierii :’’I.S.U. la ...”    

Prof.pt.înv.preșcolar: Maca Marinela, Katona Magdalena 
      1. Carnavalul personajelor din povești – februarie; 
      2. Concursul ,,Mărțișorul norocos”- martie; 
      3. Proiecte educaționale:  

• Să citim pentru mileniul III: “Cartea, prietena noastră”, “Și cărțile trăiesc” , “În 
lumea minunată a poveștilor”, “Povestea cărților”, ’’Evaluarea proiectului’’; 

• Kalokagathia: “Întreceri sportive”, “ Jocuri de mișcare în aer liber”; 

• Ecogrădiniţa: ,,Prietenii naturii în acțiune’’, “ Forme și culori”, “ Micii ecologiști”, 
‘’Curiozități din lumea pasărilor’’; 

          Proiect de educație financiară: ,,Banii jucăuşi’’, „Povestea monedei”, ,,Să ne jucăm 
de-a magazinul’’, „Banii jucăuşi în casa lor (banca)”. 

4. Parteneriate:  

• cu Dispensarul Şcolar: ,, Alimentează-te cu sănătate’’; 

• cu Poliţia: ,,Pe strada copilăriei!’’; 

• cu Biblioteca municipiului Aiud: ,, Biblioteca, prietena copiilor’’; 

• cu Biserica: ,, Din suflet pentru suflet’’; 

• cu Grădiniţa ,,Pinochio’’-  Câmpia Turzii: ,,Tradiţii şi obiceiuri de pe Valea 
Mureşului și Valea Arieşului’’ (parteneriat interjudeţean); 

• cu Pompierii: ,, Pompierii, prietenii noștri!’’; 

• cu Şcoala: ,,Cu pași mici, de la grădiniță la școală’’. 
Prof.pt.înv.preșcolar: Călin Elena Maria/Breaz Dorina Aneta 

1. Concurs național: ,,Școala – micul meu univers” 

• Premiul III: BAIDOC RAISA 

• Premiul III: ASTĂLUȘ ALEXANDRU 
2. Concurs internațional ,,TimTim-Timy’’  
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• 5 premiu I; 

• 8 premiul II; 

• 9 premiul III; 
     3. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional ,,Kalokagathia’’:,,Haide, 
săniuța mea’’- concurs desfășurat la nivelul unității; 
     4.,,Minunata lume a pasărilor’’- Activitate în cadrul proiectului educațional 
,,Ecogradinița’’- expoziție de păsări; 
     5. Proiect educațional: ,,O zi dedicată poetului Mihai Eminescu”- prezentare PPT, 
recitarea poeziilor cunoscute de către copii/școlari, educație artistico-plastică/activitate 
practică (munca în echipă). 

Grupa: mijlocie/mare”A”, P.P.  
Prof.pt.înv.preșcolar: Arghiuş Ioana, Gavrilă Dorina 
Activități desfășurate : 

1. “Carnavalul toamnei”- activitate în parteneriat cu părinții; 
2. “Săptămâna fructelor și legumelor donate”- campanie socială; 
3. “Bogățiile toamnei”- concurs județean - Cricău, Alba-diplome de participare; 
4. “Primim colindători”- activitate în parteneriat cu Școala Axente Sever- Cls.Inv.   

Maier Ana; 
5. “Bine ai venit, Moș Crăciun”- activitate în parteneriat cu părinții; 
6. “Mărțișorul norocos”- concurs local, Câmpeni, Alba:  

• Loc I - Ilea Daria; 

• Loc II - Avram Ioan; 

• Loc III - Ursu Mihail; 
7. “Darul meu pentru mama”- activitate în parteneriat cu părinții; 
8. “Cu Europa…la joacă - “Micul artist”- concurs internațional FECED, martie 2017, 

Pitești; - 24 copii participanți: 

• Loc I- 18 copii; 

• Loc II- 6 copii; 
9. “Ziua păsărilor”- expoziție națională - Aiud, aprilie, ediția a XI-a: 

• Loc I - Gruita Cristina, Avram Ioan;  

• Loc II - Karacsonyi Erik, Calin Bogdan, Ilea Daria; 

• Loc III - Rusan Medeea; 
Grupa: mijlocie/mare”B”, P.P. (Grupa “Ursuleților”) 
Prof.pt.înv.preșcolar: Duma Irina, Groza Adriana-Mihaela/Nemes Rozalia 

1.Proiecte educaționale:  

• Să citim pentru mileniul III: “ Căsuța cărților”, “Personaje din minunata lume 
Disney” , “Povestea hârtiei”, “Cărticica pentru prietenul meu”; 

• Kalokagathia: “ Sportul - o lume a prieteniei’’, “Bulgărașul neastâmpărat”, 
“Haide, săniuța mea”, “Șotron Magic”; 

• Ecogrădiniţa: ,,Forme și culori’’, “Magia Crăciunului”, “De la sămânța la plantă”; 

• Proiect de educație financiară: ,,Banii jucăuși’’, „Povestea monedei”, ,,Să ne 
jucăm de-a magazinul’’, „Banii jucăuşi în casa lor (banca)”. 

2.Parteneriate:  

• cu Dispensarul Școlar: ,, Alimentează-te cu sănătate’’; 

• cu Poliția: ,,Pe strada copilăriei!’’; 
3.Concursuri cu participarea preșcolarilor: 
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• concurs internațional: ,,Oriunde și oricând, prieteni’’ (premiul I - Indres Andreea, 
2 diplome de participare - Biro Carla, Popa Andrei); 

• concurs național: ,,Bucuriile iepurașului’’(premiul I- Andone Eduard, premiul II- 
Rus Gabriel, premiul III-Trif Alexandru, diplomă evaluator/organizator- Groza 
Adriana Mihaela, Duma Irina, coordonator revistă școlară Groza Adriana-
Mihaela, Duma Irina, participare simpozion național” Importanța activităților 
extrașcolare în învățământul preuniversitar”). 

Grupa mare/mică P.P. 
Educatoare: Herta Adina,Visan Maria/Gligor Daniela 
SEMESTRUL II (AN ȘCOLAR 2016-2017) 

      1.Concurs Judeţean ”Din suflet pentru mama”- martie 2017 

• Ciungan Larisa - Premiul II; 

• Damian Paula - Premiul III; 

• Dranca David - Diplomă de participare; 
      2.Concurs Internațional ”Cu Europa ... la joacă” – Micul artist Faza I – martie 2017 

•  Premiul I - 19 copii; 

•  Premiul II - 3 copii; 

•  Premiul III - 1 copil; 
      3.Concurs Local ”Mărțișorul norocos”- martie 2017 

• Herța Tudor - Premiul I; 

• Roșca Ștefan-Premiul II; 

• Moga Rebeca- Premiul III; 

• Rus Andreea – Mențiune; 
      4.Expoziția de hrănitori pentru păsări ”Ziua internațională a păsărilor”- aprilie 2017 

• Diplomă de participare - 23 copii 
      5.Expoziția națională de creație plastică ”Ziua internațională a păsărilor”- aprilie 2017 

• Roșca Ștefan, Herța Tudor- Premiul I  
      6.Proiect educațional  național ”Importanța activităților extrașcolare în învățământul 
preuniversitar” - aprilie 2017 

Grupa: mijlocie P.N. 
Educatoare:  Ranca Rodica 

 1.Proiect Educațional  Regional ,,Frumusețea primăverii împletită în cuvânt și culoare” 
ISBN - Orăștie 

• concurs creație plastică:-premiul I: Dirlea  David/- mențiune: Suteu Raissa 
  2. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu părinții:,,Un gest de iubire pentru 

tine, mama! - concurs desfășurat la nivelul unității; 
  3. Concurs și simpozion județean ,,Hai la drum mici pietoni” 

• Premiul I: Dirlea  David; 

• Premiul II: Gabor Alessia; 

• Diplomă de participare: Stoia Lucas; 
     4.Simpozion județean ,,Hai la drum mici pietoni” -  cu lucrarea ,,Pe strada copilăriei ” 

5. Concurs local de creație plastică ,, Mărțișorul norocos” 

• Premiul I: Tiutiu  David; 

• Premiul II: Ciurar Daria; 

• Premiul III: Ignat David; 
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6. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional ECOGRĂDINIȚA: ,, Un 
copac, un copil, o floare ”- activitate de plantare pomi, flori; 

7. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional ECOGRĂDINIȚA: ,, Învață, 
selectează, reciclează!” – activitate de ecologizare; 

8. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu Biserica:,,Din  suflet pentru suflet"  
9. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu BIBLIOTECA: ,,Primii pași în 

lumea  minunată a cărților din bibliotecă” – vizită la Biblioteca Liviu  Rebreanu. 
Grupa: mare/mica  P.N. 
Prof.pt.înv.preșcolar: Mif Delia Emilia 
Activităţi desfăşurate în cadrul următoarelor proiecte: 

1. PROIECTE EDUCAŢIONALE:  

• Să citim pentru mileniul III: ,,Cartea, drumul cunoașterii’’; 

• Kalokagathia: ,,Sport, mișcare, sănătate, sub soarele copilăriei’’; 

• Ecogrădiniţa: ,,Natura e în mâinile noastre’’; 
          Proiect de educaţie financiară: ,,Banii jucăuşi’’, „Povestea monedei”, 

,,Să ne jucăm de-a magazinul’’, „Banii jucăuşi în casa lor (banca)”; 
2. PARTENERIATE:  

• cu Familia: ,,Împreună pentru copiii noştri’’; 

• cu Şcoala: ,,Cu pași mici, de la grădiniță la școală’’; 
3. Concursuri cu participarea preşcolarilor: 

• concurs internaţional: ,,Piticot’’ (premiul I, II, III); 

• concurs naţional: ,,Grădinița, universul meu’’(premiul I, III); 

• concurs regional: ,,Frumusețea primăverii, împletită în cuvânt și 
culoare’’ (premiul I, II, III) – colaje; 

• concurs judeţean: ,,Traista cu povești”-participare directă cu 2 
preșcolari (2 premii I); 

• concurs judeţean: ,,Hai la drum mici pietoni!’’; 

• concurs județean: ,,Bogățiile Toamnei” (1 mențiune și 2 premii de 
participare); 

• concurs local de creaţie plastică: ,,Mărţişorul norocos’’ (premiul I, II, 
III). 

            4. Activităţi desfăşurate la nivelul unităţii (concursuri, activităţi cu părinţii, 
proiecte şi activităţi pe o zi): 

• ,,Carnavalul Toamnei’’ - workshop cu părinţii ; 

• desfăşurarea unei acţiuni caritabile : ,,Dăruind, vei dobândi!’’(produse 
de toamnă: fructe, legume, etc) -SNAC; 

Grupa: mare P.N.  
Prof.pt.înv.preșcolar: Dîrlea Raluca 

1.Proiect Educational  Regional ,,Frumusețea primăverii împletită în  cuvânt și culoare” 
ISBN-Orăștie 

• concurs creație plastică:-premiul I: Dirlea  David;-mentiune: Suteu 
Raissa 

• simpozion: Pentru tine, mama!, ISBN,Orăștie –proiect act. Int. ,,E ziua 
ta,mamico! 

2. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu părinții :,,Un gest de iubire pentru 
tine, mama! - concurs desfășurat la nivelul unității; 
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 3.Concurs și simpozion județean ,,Hai la drum mici pietoni” 

• Premiul I: Dirlea  David; 

• Premiul II: Gabor Alessia; 

• Diplomă de participare: Stoia Lucas; 
4.Simpozion județean ,,Hai la drum mici pietoni” -  cu lucrarea ,,Pe strada copilăriei ” 

• Concurs local de creație plastică ,, Mărțișorul norocos”  

• Premiul I: Tiutiu  David; 

• Premiul II: Ciurar Daria; 

• Premiul III: Ignat David; 
5.Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional ECOGRĂDINIȚA: ,,Un copac, 

un copil , o floare ”- activitate de plantare pomi, flori; 
6. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional ECOGRADINIȚA: ,,Învață, 

selectează, reciclează!” – activitate de ecologizare; 
7. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu Biserica: ,,Din suflet pentru 

suflet”(preotul îi împărtășește pe copii); 
8. Activitate desfășurată în cadrul parteneriatului cu BIBLIOTECA: ,,Primii pași în 

lumea  minunată a cărților din bibliotecă” –vizită la Biblioteca Liviu  Rebreanu; 
9. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional Educație financiară 

,,Povestea  monedei”; 
10. Participare la activitatea desfășurată în parteneriat cu ASOCIAȚIA ,,Maria Agapia”- 

târgul de Paște; 
11. Activitate desfășurată în cadrul proiectului educațional Educație financiară ,,Să ne 

jucăm  de-a magazinul”. 
 Pentru viitor ne propunem finalizarea lucrǎrilor de reparaţii sau reabilitare a tuturor 

spaţiilor şcolare utilizate în scopul procesului instructiv-educativ şi derularea unor activitǎţii 
educative şi extracurriculare cât mai atractive pentru copii. 
 

5.8 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRIMII PAŞI" 

 

Date preșcolari an școlar 2016-2017: 
   - nr.preșcolari înscriși: 221 
   - nr.personal didactic: 14 
   - nr.personal did.auxiliar: 8 
   - nr.personal nedidactic: 1 
 
 Execuție bugetară la data de 31.12.2017 

Denumire indicator Cod Total / mii lei 

Total general  1040,28 

I.Cheltuieli de personal 10 1040,28 

II.Bunuri și servicii 20 130,83 

Furnituri de birou 20.01.01 1.48 
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Materiale de curățenie 20.01.02 5,47 

Încălzit și iluminat 20.01.03 32,15 

Apa, canal și salubritate 20.01.04 7.79 

Transport 20.01.07 2,58 

Poșta,telecomunicații,internet 20.01.08 2,28 

Alte bunuri și servicii 20.01.30 34,39 

2.Reparații curente 20.02 27,96 

3.Obiecte de inventar 20.05 13,14 

4.Deplasări 20.06 0,6 

5.Alte cheltuieli 20.30.30 2,59 

6.Pregătire profesională 20.13 0,4 

Alte active fixe 71.01.30 32,09 

  

În anul financiar 2017 la G.P.P.,,Primii Pași” Aiud s-au efectuat următoarele lucrări 
de reparații și amenajări: 
- Reparații curente la trei săli de grupă, la locația II, de pe strada Tribun Tudoran 9, turnare 
șapă, montaj parchet, zugrăveli interioare; 
- Schimbare centrală termică -locația I - str. Sergent Hațegan nr.3; 
- Întocmirea dosarului pentru avizare ISU, a celor două clădiri; 
- Igienizare a două săli de grupă la locația I - str. Sergent Hațegan nr.3 ; 
 -   Achiziționarea de videoproiector, laptop, xerox, imprimante; 
           -   Dotarea cu aparate electrocasnice a bucătăriei (feliator, robot de bucătărie); 

Activități extraccuriculare: 
           -ianuarie : ,,Eminescu-poet nepereche” - miniexpoziție închinată poetului român; 
 -februarie : ,,Ce mâncăm, ce bem?”- vizită la cabinetul medical ; 
 -martie: ,,Confecționăm mărțișoare, pentru personalul instituțiilor aflate în 
parteneriat cu grădinița noastră”; 
 -aprilie: ,,Un copil, un pom, o floare” - plantare brazi și flori în curtea grădiniței 
împreună cu părinții și angajați ai Ocolului Silvic Aiud; 
 -iunie: ,,1 Iunie, Ziua internațională a copilului” - O zi în aer liber, drumeție, 
concursuri în Parcul Municipal Aiud (triciclete, biciclete, desene pe asfalt, alergare); 
            -octombrie: ,,Paleta de culori a toamnei” - plimbare în parc și expoziție realizată în 
parteneriat cu Biblioteca Municipală ,,Liviu Rebreanu”din Aiud; 
 -noiembrie: ,,Atenție la neatenție!” - cunoașterea regulilor de circulație; 
 -decembrie ,,Ziua grădiniței”, ,,Târgul de Crăciun” - colinde interpretate de grupele 
mari; 
 -ianuarie: ,,Hai să dăm mână cu mână !”- vizită la Muzeul de Istorie; 
 -februarie: ,,Un zâmbet, o floare, un pic de culoare” – concurs. 
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Preșcolarii și cadrele didactice de la GPP ,,Primii Pași” Aiud au fost implicați în 
diferite concursuri și expoziții desfășurate pe plan local, județean și  național. Cele mai 
importante sunt :                                             
Concurs național: ,,Evaluare națională-observarea și cunoașterea preșcolarului,,-Bun venit 
la grădiniță!” 
                                                  - Locul I - Avram Andreea 
                                                  - Locul II - Han Raul 
Concurs național: ,,Fantezii de iarnă” 
                                                  - Locul I - Dărămuș Mara 
                                                  - Locul I - Budușan Albert 
                                                  - Locul I - Bic Ariana 
Concurs județean : ,,Crăciunul în suflet de copil” 
                                                  - Premiul  I - Avram Andreea 
                                                  - Premiul II - Bara Maria 
                                                  - Premiul III - Crăciun George              
Concurs internațional: ,,Zâmbet de copil” 
                                                  - Locul I - Mărginean Sofia 
                                                  - Locul I - Han Raul 
Concurs - expoziție națională: ,,Ziua păsărilor ” 
                                                  - premiul II,III și mențiune 
                                                  - premiul III - Lup Andrei 
Simpozion internațional:           ,,Educația fără frontiere” 
Simpozion național:                  ,,Cei șapte ani de acasă” 
Simpozion național:  Evaluarea inițială: ,,Observarea și cunoașterea preșcolarului” 
Concurs local: colaje                ,,Atenție, circul și eu!” - locul I, locul II, mențiune 
Concurs la nivel de grădiniță:   ,,Hai să dăm mână cu mână!” - premiul I - grupa mare p.n. 

- Locul I - grupele mari p.n, locul I- grupele mari p.p.,locul I - 
grupele  mijlocii  

Concurs național de desene: ,,Jocul în culorile copilăriei” 
                                                  - Locul I - premiu de creativitate - Dinga Darian 
                                                  - Locul I - Rusu Bogdan  
                                                  - Pojar Andra - locul II 
                                                  - Scrobotă Cristian - locul II                    
Expoziție locală: ,,Culorile toamnei în ochi de copil” 
Concurs de dansuri populare-județean: ,,Mult îmi place și iubesc, portul nostru românesc!” 

- locul I - grupa mijlocie p.n. 
Proiect Național Educațional: ,,Și eu știu, și eu pot” - copii cu CES 
Concurs local : „Eminescu prin ochi de copil” - cunoștințe generale: 
                                                           - locul I, II 
                                                           - diplome de participare 
Concurs la nivel de grădiniță: „Hai să dăm mână cu mână!”: 

- premiul I - grupa mare p.p. și grupa mare p.p. 
Concurs interjudețean: „Nouă ne pasă” : 
                                                          - locul I,II,III 
Proiect educațional internațional: „Cu Europa la joacă” -micul creștin - Ed. Diana 
Program artistic: „Sărbătoarea primăverii” 

- Grupa mare p.p                                                     
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5.9  SPITALUL MUNICIPAL AIUD 

 
I. INTRODUCERE 

 
          Spitalul Municipal Aiud se află într-o pozitie geo-politică strategică şi poate juca un 
rol cheie în dezvoltarea regională, atât din punctul de vedere al serviciilor medicale cât şi 
din alte perspective. Spitalul Municipal Aiud, ocupă locul al doilea în cadrul judetului Alba, 
din punctul de vedere al serviciilor acordate, asigurând asistenţă medicală de specialitate 
a peste 28 000 locuitori din Municipiul Aiud şi peste 35 000 locuitori ale zonelor arondate 
acoperind o raza de 30 km. Spitalul acoperă 31 de specialităţi medicale.   
 

 
 

DESCRIEREA SITUAŢIEI SPITALULUI  MUNICIPAL AIUD 
 
       Presiunea externă dar şi cea internă obligă spitalul la schimbări structurale, de 
eficientă, schimbări în volumul serviciilor şi calitatea acestora, în siguranţă îngrijirilor, în 
tehnologia folosită. 

Toate aceste schimbări trebuie gândite de echipa manageriala care trebuie să fie 
eficace şi eficientă ,astfel încât, rezultatele dorite să le obţină prin utilizarea judicioasă a 
resurselor de care dispune. 

Spitalul Municipal Aiud urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi 
diversificarea continuă a serviciilor oferite populaţiei, cu respectarea drepturilor pacienţilor 
şi drepturile cetăţeneşti. 
      

PRIORITĂŢI  MANAGERIALE 
 

           Managementul actual al spitalului, urmăreşte în primul rând interesul public şi este 
îndreptat spre îndeplinirea scopului său: furnizarea de servicii medicale performante 
pentru un număr cât mai mare de pacienţi care necesită asistenţa medicală.  
           Dezvoltarea şi promovarea spitalului, bazat pe activitate medicală competitivă şi 
sustenabilă, o infrastructură modernă, servicii de calitate, accesibile tuturor, sprijinită de o 
forţă de muncă înalt calificată şi responsabilă. 
 
OBIECTIVE PROPUSE 
Obiectiv general 1 „Creşterea accesibilităţii la serviciile medicale” 
Obiective specifice: 

• Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii şi dotarea cu aparatură/echipamente 
medicale; 

• Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale; 



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 

 

  

  

Pagina 222 / 251 
 

• Diversificarea serviciilor medicale acordate pacienţilor; 

• Creşterea gradului de informare a pacienţilor; 
 

Obiectiv general 2 „Creşterea calităţii servicilor medicale” 
Obiective specifice: 

• Asigurarea continuităţii actului medical prin creşterea ponderii serviciilor de 
specialitate acordate în ambulator; 

• Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical; 

• Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale medicale; 

• Reevaluarea spitalului din perspectiva acreditării. 
        Priorităţile importante în strategia de dezvoltare a spitalului, care să aibă ca 
finalitate îmbunătăţirea serviciilor de sănătate, sunt următoarele:  
        -  Creşterea  semnificativă  a  capacităţii  de  furnizare a  unor  servicii medicale de 
calitate adaptate cerinţelor spitalului; 
        -  Diversificarea  gamei  de  servicii  spitaliceşti  cu  noi tipuri  de  servicii medicale, 
printr-o restructurare şi modernizare permanentă;  
         - Dezvoltarea  de  noi  specialităţi  în  ambulatoriul  integrat al spitalului, care să 
deservească populaţia arondată acestuia;  
         - Îmbunătăţirea  calităţii  condiţiilor  hoteliere  cu  utilizarea  judicioasă  şi eficientă a 
spaţiilor şi circuitelor conform standardelor europene;  
        - Creşterea  numărului  de  servicii  medicale  acordate  în  ambulatoriu,  la costuri   
diminuate.  
       

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI MUNICIPAL AIUD 
 

  Structura organizatorică a Spitalul Municipal Aiud a fost stabilită prin Ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 524/2010. 
       Spitalul Municipal Aiud, este spital local, spital general cu  structură de primiri 

urgente şi are în structură secţii-compartimente distincte pentru tratamentul şi îngrijirea 

bolnavilor cu afecţiuni acute şi cronice, având un regim de spitalizare continua şi de zi şi 

cuprinde într-un sistem organizatoric şi funcţional unic următoarele activităţi: 

• Structura activităţii medicale 

• Structura activităţi auxiliar-administrative 

• Structura funcţională 
 

STRUCTURA ACTIVITĂŢII MEDICALE 
 

Secţiile cu paturi,  

Secţia Medicină Internă                                               
din care:  
Compartiment Gastroenterologie                      
Compartiment Cardiologie                                 

28 paturi 
 
  6 paturi 
15 paturi                                                                     

Secţia Chirurgie Generală                                             
din care: 
Compartiment O.R.L.                                     
Compartiment Urologie                        

                                                          
36 paturi 
  4 paturi 
  8 paturi 
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 Sectia Ortopedie Traumatologie                                     25 paturi 

Secţia Psihiatrie                                                             
din care: 
Cronici                                                                

32 paturi 
 
  5 paturi 

Compartiment chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva 
din care:                                                                         
pentru arşi 

  5 paturi 
 
  2 paturi 

Compartiment ATI   5 paturi 

Compartiment Obstetrică Ginecologie                           20 paturi 

Compartiment Neonatologie                                           10 paturi 

Compartiment  Pediatrie                                               20 paturi 

Compartiment Boli infecţioase                                      10 paturi 

Compartiment Neurologie                                                 9 paturi 

Compartiment Boli Cronice                                           10 paturi 

Compartiment Primire Urgenţe                                                               5 paturi 

TOTAL                                                                   225 paturi 

Spitalizare de zi                                                                      13 paturi 

Însoţitori                                                                                 10 paturi 

   

• Farmacia cu circuit închis 

• Bloc Operator  

• Unitate de transfuzie sanguine (UTS) 

• Sterilizare 

• Compartiment de prevenire  a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

• Laborator Analize Medicale 

• Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală 

• Laborator Explorări Funcţionale  

• Compartiment de prevenire şi combatere a infecţiilor asociate asistenţei medicale 

• Cabinet Planing familial 

• Cabinet Boli Infecţioase  

• Cabinet Diabet Zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice. 
 
A M B U L A T O R I U integrat spitalului cu cabinete în specialităţile: 

• Cabinet Medicină Internă 

• Cabinet Cardiologie  

• Cabinet Endocrinologie  

• Cabinet O.R.L. 

• Cabinet Oftalmologie 

• Cabinet Chirurgie Generală 

• Cabinet Ortopedie Traumatologie  

• Cabinet Chirurgie plastică ,microchirurgie reconstructivă  

• Cabinet Urologie 

• Cabinet Obstetrica Ginecologie 

• Cabinet Neurologie 

• Cabinet Pediatrie 
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• Cabinet Psihiatrie 

• Cabinet Dermatovenerologie 

• Cabinet Recuperare ,medicină fizică şi balneologie 

• Cabinet Neuropsihiatrie infantilă  

• Cabinet Gastroenterologie 

• Cabinet Medicina Muncii  

• Cabinet Pneumologie   
 Laboratoarele sunt unice, deservind atât paturile cât şi Ambulatoriu de Specialitate, 
raportările făcându-se separat. 
Servicii medicale în ambulatoriul de Medicina Fizică şi Balneologie 

• consultaţie control 

• consultaţie initială 

• infiltraţii ţesuturi moi  

• puncţie şi infiltraţii intraarticulare 

• aerosoli individuali 

• curenţi diadinamici 

• galvanizare 

• ionizare 

• kineto cu apar.spec. 

• kineto individuală 

• magnetoterapie 

• manipulare articulaţii periferice 

• masaj regional 

• masaj segmentar 

• tracţiuni vertebre şi articulaţii 

• ultrasunet 

• TENS 

• Solux 

• Ultraviolete 

• curenţi impuls rectangul, curenţi exponenţiali 

• contracţia izometrică. 
 

STRUCTURA ACTIVITĂŢII AUXILIARE - ADMINISTRATIVE 
 

• Bloc alimentar 

• Spălătorie –întreţinere lenjerie 
 

STRUCTURA FUNCŢIONALĂ 
 
  Compartiment Achiziţii publice -aprovizionare     
  Birou RUNOS 
             - comp. Resurse umane -Organizare  
             - comp. Normare -Salarizare 
  Compartiment Financiar contabil 
  Compartiment Managementul calităţii serviciilor medicale 
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  Compartiment Juridic 
  Compartiment Administrativ - secretariat  
  Compartiment Duhovnicesc 
  Compartiment Informatică  
  Formaţie muncitori întreţinere deservire 
  Centrala telefonică 
  Centrală termică 
  Staţie oxigen  
  Grup electrogen 
  Lift 
  Întreţinere spaţii verzi 
  Birou Statistică medicală 
 
Echipa manageriala este compusă din : 
Manager: Dr.Popa Adrian Bogdan 
Director financiar-contabil: Dan Monica Aurelia 
Director medical: Dr.Vinţeler Bogdan 
 
În activitatea desfăşurată ne bazăm pe:  

• respectarea  dreptului  la  ocrotirea  sănătăţii  a  tuturor  categoriilor  de populaţie, 
de  alegere  a  medicului  şi  a  unităţii  sanitare,  precum  şi egalităţii în şanse ;  

• garantarea calităţii şi siguranţei actului medical; 

• asigurarea unor standarde ridicate a competentelor profesionale, precum şi 
încurajarea dezvoltării lor continue . 

 

 Comitetul Director 
      Din Comitetul Director al unităţii, fac parte: 

• Managerul 

• Directorul medical 

• Directorul financiar – contabil 
      Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs organizat de 
managerul Spitalului Municipal Aiud. 
Comitetul Director al spitalului  are următoarele atribuţii: 

• elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza 
propunerilor scrise ale Consiliului Medical; 

• elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de 
servicii medicale al spitalului; 

• propune managerului, în vederea aprobării: 
a. numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de 

reglementările în vigoare; 

b. organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultări cu 

sindicatele, conform legii; 

• elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi 
Organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii; 

• propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri 
organizatorice privind îmbunatăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, 
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igiena şi alimentaţia, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor asociate 
activităţilor medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 
publice; 

• elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza 
centralizării de către compartimentul financiar – contabil, a propunerilor 
fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura 
spitalului, pe care îl supune aprobării managerului; 

• urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente 
pentru încadrarea în bugetul alocat; 

• analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, 
pe care îl supune spre aprobare managerului; 

• asigura monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, 
financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, 
prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; 

• analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale 
populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică 
medicale; 

• elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistentă medicală în caz de 
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză; 

• la propunerea Consiliului Medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre 
aprobare managerului planul anual de achiziţii publice,  lista investiţilor şi a lucrărilor 
de reparaţii curente care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în 
condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora; 

• analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a 
obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii spitalului; 

•  întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului 
de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul Medical şi le prezintă 
Direcţiei de Sănătate publica Alba, precum şi Ministerului Sănătăţii Publice, la 
solicitarea acestora; 

• negociază,  prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, 
contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Alba; 

• se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii 
membrilor săi ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două 
treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi; 

• face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, 
schimbarea sediului şi a denumirii spitalului; 

• negociază cu şeful de secţie şi propune spre aprobare managerului indicatorii 
specifici de performanţă ai managementului secţiei, care vor fi prevăzuţi ca anexă la 
contractul de administrare; 

• analizează rapoartele Consiliului Medical privind gradul de satisfacţie al pacienţilor 
care se adreseaza spitalului şi aprobă măsuri de îmbunatăţire a serviciilor medicale 
şi hoteliere;  
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• analizează rapoartele privind gradul de satisfacţie al personalului angajat şi adoptă 
măsuri;  

• aprobă procedurile de conciliere între pacienţi şi angajaţi;  

• analizează rapoartele Compartimentului de Prevenire şi Combatere a Infecţiilor 
Asociate Activităţilor Medicale şi adopta măsuri;  

• analizează lunar incidenţa şi prevalenţa infecţiilor asociate activităţilor medicale şi 
adoptă măsuri;  

• aprobă Ghidul de prevenire al infecţiilor asociate activităţilor medicale; 

• evaluează gradul de implimentare şi analizează eficienţa procedurilor de lucru şi 
operationale a ghidurilor de diagnostic şi tratament, a protocoalelor de practică 
medicală şi hotăraşte menţinerea sau modificarea acestora, la recomandarea 
Consiliului Medical şi managementului calităţii; 

• răspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin; 

• analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează 
raportul anual de activitate al spitalului; 

• are atribuţii de prevenire şi control al infecţiilor asociate activităţilor medicale ( 
aprobă planul anual de activitate, asigurarea condiţiilor de implementare în 
activitate a prevederilor planului anual, verifica şi aproba alocarea bugetului aferent 
derulării activităţilor fundamentate prin planul anual, asigura dotarea necesară 
organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, 
prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile asociate asistenţei 
medicale); 

• asigură, urmăreşte şi răspunde de încadrarea planului anual de achiziţii în bugetul 
de venituri şi cheltuieli al spitalului; 

• asigură, urmăreşte şi răspunde de angajarea cheltuielilor în limita prevederilor 
bugetare; 

• ia măsuri în vederea asigurării păstrării integrităţii patrimoniului unităţii sanitare, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

• organizează analiza periodică a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor 
necesare, împreună cu celelalte sectoare din unitate, în ceea ce priveşte stocurile 
disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă şi pentru prevenirea 
oricăror altor imobilizări de fonduri; 

• organizează şi răspunde împreună cu ceilalţi membrii ai Comitetului Director de 
întocmirea şi eliberarea decontului de cheltuieli pentru pacienţi în timp real; 
 

 Comitetul Director 
 Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii Comitetului Director (directorul 

medical, directorul financiar contabil) trebuie să încheie contract de administrare cu 
managerul spitalului pe o perioadă de 3 ani. 
            Modelul contractului de administrare pentru membrii Comitetului Director se aprobă 

prin ordin al Ministrului Sănătăţii.   

            Drepturile şi obligaţiile persoanelor care ocupa funcţiile specifice Comitetului 

Director sunt stabilite potrivit contractelor de administrare. 

 
Consiliul Medical  
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      Consiliul Medical este format din toţi şefii de secţii şi compartimente medicale care 
funcţionează în cadrul Spitalului Municipal Aiud.  
       Consiliul Medical lucrează în şedinţe lunare ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, 
în şedinţe extraordinare având următoare atribuţii principale: 
       Evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face 
propuneri pentru elaborarea: 
• planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului; 
• planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului; 
• planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente 

medicale, medicamente şi materiale sanitare în limita bugetului estimat; 
• întărirea disciplinei economico-financiare; 
• face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al spitalului; 
• participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a 

Regulamentului Intern al spitalului; 
• desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor 

medicale desfăşurate în spital; 
• evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în 

ambulatoriul acestuia; 
• monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală; 
- prevenirea şi controlul infecţiilor asociate activitatilor medicale; 
- stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la    
nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; 
- elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de 
spital, pe care îl supune spre aprobare managerului; 
- înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea 
activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; 
- evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri 
comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; 
- evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri managerului cu privire la 
structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; 
- participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; 
- înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi    
perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar; 
- face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie la nivelul 
spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; 
- reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi 
facilitează accesul accesul personalului medical la informaţii medicale de ultima oră; 
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la 
nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; 
- răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea 
activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
- analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de 
exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, 
morţi subite etc.); 
- participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, 
epidemii şi în alte situaţii speciale; 
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- stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul 
spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii 
polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; 
- supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia 
medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea 
arhivei spitalului; 
- analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în 
spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului; 
- elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
Consiliul Medical este condus de un Preşedinte care este Directorul Medical al 
spitalului. 
 

Consiliul de Administraţie 
Membrii Consiliului de Administraţie pentru spitalele publice din reţeaua autorităţilor 

administraţiei publice locale, conform prevederilor legale, sunt: 

• 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Alba   

• 2 reprezentanţi numiţi de Consiliul Local Aiud 

• un reprezentant numit de Primarul Municipiului Aiud 

• un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut 
de invitat 

• un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat 

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Aiud are următoarea componenţă 
nominală: 
Preşedinte: 
Consilier juridic Szekely Eniko  - Reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba 
Membri:    
Dr. Vacariu Ileana   -  Reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Alba 
Cons.gr.I Lukacs Szirka Edith   - Reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Aiud 
Medic Şef Secţia Chirurgie Sepsi Lajo - Reprezentant al Consiliului Local al Municipiului 
Aiud  
Medic coordonator Comp.Chirurgie plastică Stoian Iosif - Reprezentant al Primarului 
Municipiului Aiud.   
Invitaţi: Dr.Burchiu Ioan Daniel – Reprezentant al Colegiului Medicilor 
             As.coordonator Sas Gianina – Reprezentant OAMGMAMR-filiala Alba 
Atribuţiile principale ale Consiliului de Administraţie sunt următoarele: 

- avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare 
trimestriale şi anuale; 

- organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului 
aprobat prin Ordin al Ministrului sănătăţii, al Ministrului de resort sau, după caz, prin act 
administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului. 

- aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de 
servicii medicale ale populaţiei; 

- avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii; 
- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi 

activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 
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- propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului 
director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 
183A3 alin. (1) din Legea 95/2006. 
         Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Aiud s-a întrunit în perioada 3 
ianuarie  –  31 decembrie 2017 de 13 ori, a analizat un număr de 33 materiale şi a adoptat 
17 decizii.  
 Deciziile au fost adoptate cu privire la : 

• Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Aiud; 

• Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Aiud; 

• Stabilirea componenței comisiilor pentru ocupare a funcției de manager la Spitalul 
Municipal Aiud; 

• Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017; 

• Rectificării Bugetului de venituri şi Cheltuieli pe lunile august, octombrie  şi 
decembrie 2017; 

• Aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 31 martie 2017; 

• Avizarea prelungirii contractelor de administrare pentru Directorul medical și 
Directorul financiar contabil; 

• Aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 31 decembrie 2017; 

• Aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 30 iunie 2017; 

• Aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 30 septembrie 2017; 

• Avizarea modificării statului de funcții al Spitalului Municipal Aiud; 

• Aprobarea contului de execuţie al Spitalului Municipal Aiud la 30 noiembrie 2017; 

• Aprobarea tarifelor pentru servicii medicale la cerere pe anul 2018; 

• Avizarea programului anual de achiziţii publice pe anul 2018. 

Consiliul Etic 

           Consiliul Etic este format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, conform 
Ordinului M.S. nr.145/2015 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de 
Etică ce funcționează în cadrul spitalelor cu urmatoarea componenţă: 
          Atribuţiile Consiliului Etic sunt următoarele:  

• analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-
asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;  

• verifică dacă prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă 
drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;  

• sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale 
codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor 
de conduită profesională aprobate potrivit legii;  

• analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul 
medico sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea 
unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate; 

• veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune 
măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 
Analizarea fiecarui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde 
toate aspectele, atat cele sesizate, cat si masurile propuse a fi luate de catre 
managerul spitalului. 
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          Procesul-verbal va fi întocmit numai dupa ce Consiliul Etic a efectuat o cercetare a  
cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane 
care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea parţilor trebuie 
consemnată în scris şi semnată de către acestea.  
Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
RAPORTUL DE ANALIZĂ A SATISFACŢIEI PACIENŢILOR 

 
Conform Ordin MS 145/2015 satisfacţia pacienţilor internaţi în spitalele din Romania 

se evalueaza pe baza Chestionarelor de feedback. Acestea pot fi completate online ( pe 
pagina principal a site-ului Spitalului Municipal Aiud ) sau pe format de hârtie. 
         Satisfacția pacienților cu privire la calitatea serviciilor medicale primite este unul 
dintre indicatorii importanți care arată performanța reală a unui spital. 

Fiecare pacient primeşte la internare un formular gol iar asistentele din cadrul 
secţiilor-compartimentelor din spital, în ziua internarii pacientului sau pe parcursul internarii 
dacă în prima zi acest lucru nu este posibil, au obligaţia de a informa pacientul că acest 
formular este  confidenţial, anonim şi nu este  obligatoriu de completat, dar completarea lui 
ajută spitalul în desfăşurarea activitaţii sale.La externare fiecare pacient este rugat să 
depună formularul completat în urna special amenajată din holul principal al Spitalului 
Municipal Aiud. 

Distribuirea chestionarelor privind satisfacţia pacientului se face în primele 7 zile ale 
fiecarei luni calendaristice. 

În urma analizei chestionarelor s-a constatat ca în anul 2017 nu s-au semnalat de 
către pacienti probleme majore, ca urmare nu exista nici propuneri pentru buna 
funcţionare a Spitalului Municipal Aiud. 
 

II.  ACTIVITATEA MEDICALĂ 

Spitalul Municipal Aiud are un număr de 32 medici, care acoperă ca şi servicii 
medicale o gamă foarte variată prin specializările şi supraspecializările acestora. 
Activitatea medicală se desfăşoară prin următoarele tipuri de servicii medicale: 

• spitalizare continuă 

• spitalizare de zi 

• cronici 

• activitate medicală ambulatorie 

• servicii medicale paraclinice (laborator analize medicale, radiologie) 

• programe naţionale de sănătate 

• activitate medicală de urgenţă 

• planing familial 
             Activitatea medicală în cadrul Spitalului Municipal Aiud se desfasoară sub 
supravegherea Directorului medical care are următoarele atribuţii: 

• elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, 
planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor 
consiliului medical, şi îl supune aprobării Consiliului de Administraţie al spitalului;  

• aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor 
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comitetului director, cu respectarea prevederilor legale; 

• aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la 
propunerea Consiliului Medical; 

• aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii 
spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;  

• elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de Administraţie rapoarte privind 
activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale 
Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia 
deservită;  

• îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei 
medicale;  

• dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a 
activităţii asumaţi prin prezentul contract;  

• răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte 
medicale de calitate de către personalul medico - sanitar din spital; 

• răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, 
pe baza recomandărilor Consiliului Medical;  

• urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de 
spital, coordonată de Directorul medical, cu sprijinul Consiliului Medical; 

• negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare 
şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii 
calităţii serviciilor medicale;  

• răspunde, împreună cu Comitetul Director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii 
medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor asociate 
asistenţei medicale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii; 

•  negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa de 
Asigurări de Sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

•  poate încheia contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Alba în vederea derulării 
programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în 
conformitate cu structura organizatorică a acestora; 

• răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile 
pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea 
acestora; 

• răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri; 
         Activitatea medicală se desfăşoară pe servicii medicale spitalicești, respectiv DRG, 
spitalizare de zi, boli cronice, urgente, servicii medicale şi ambulatoriul de specialitate, 
toate decontate de către Casa de Asigurări de Sanatate Alba.   
         Numărul pacienţilor care beneficiază de servicii medicale în Spitalul Municipal Aiud 
este în crestere, complexitatea cazurilor este, de asemenea, variată. 

Astfel, în anul 2017 s-au înregistrat următoarele date: 

• spitalizare continuă = 6705 

• spitalizare de zi = 3087 

• consultaţii ambulatoriu = 46378 

• analize laborator = 184501 
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• explorări radiologice =15743 
            Analizând aceste date constatăm că a existat un interes manifestat de medicii şefi 
de secţie/compartimente, împreună cu întreg colectivul medical, în realizarea Contractului 
de servicii medicale, cu indicatorii de performanţă comparabili cu indicatorii naţionali 
compatibili. 

În această perioadă au fost reglementări în desfăşurarea şi validarea serviciilor 
medicale. 

Ca urmare, au fost necesare şedinţe de lucru pentru prelucrarea normelor 
legislative, stabilirea de proceduri pentru fiecare componentă a actului medical, folosirea 
protocoalelor medicale. 

Consiliul Medical s-a întrunit ori de câte ori a fost necesar, sub coordonarea 
Directorului medical. În aceste şedinţe de lucru s-au discutat atât probleme administrative, 
cât şi probleme medicale, s-a analizat activitatea medicală pe secţii/compartimente, s-au 
găsit soluţii pentru bună desfăşurare a actului medical. 

S-a avut în vedere permanent pregătirea profesională a medicilor, participării la 
congrese şi conferinţe, aşa încât un număr cât mai mare de medici să participe la aceste 
manifestări, dar în acelaşi timp să asigurăm şi continuitatea actului medical. Astfel, a 
existat posibilitatea că medicii din Spitalul Municipal Aiud să se informeze cu cele mai 
recente tendinţe în activitatea medicală.  

Ca dovadă a preocupării Consiliului Municipal Aiud, a conducerii Spitalului 
Municipal Aiud,  în asigurarea unor condiţii cât mai bune de desfăşurare a actului medical 
este şi faptul că s-au continuat investiţiile pe secţii-compartimente. 

În realizarea activităţii medicale s-a avut permanent în atenţie "satisfacţia 
pacientului", evitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, rezolvarea cazurilor medicale 
cât mai eficient.       A existat o monitorizare continuă a acestor aspecte prin posibilitatea 
ca pacienţii să-şi exprime nemulţumirile sau dorinţele prin acele "cutii de sugestii şi 
reclamaţii", existente pe fiecare secţie/compartiment şi în holulul principal al spitalului, la 
loc vizibil. 

Concluzionând, activitatea medicală pe anul 2017, s-a desfăşurat în conformitete 
cu planul de management al spitalului, indicatorii de performanţă pe secţii şi 
compartimente, au fost realizaţi, ceea ce a permis o finanţare corespunzătoare 
desfăşurării actului medical de calitate. 

Ne propunem îmbunătăţirea activităţii medicale ambulatorie în conformitate cu noile 
reglementări legislative, îmbunătăţirea modului de comunicare între "actorii" actului 
medical, prin organizarea unor cursuri de comunicare având ca scop un grad ridicat de 
satisfacţie a pacientului. 

 

SECȚIA  MEDICINĂ  INTERNĂ  
           Activitatea Secției Medicina internă pune accentul pe abordarea globală a 
pacientului, cu o viziune unitară asupra stării sale de sănătate.  

Medicina internă se caracterizează așadar prin: 
– Multifuncționalitate: capacitatea de a face față condițiilor clinice care nu se referă numai 
la patologia medicală; 
– Pluripotențialitate: dezvoltarea și integrarea activității exercitate în Medicina internă cu 
celelalte specializări ale altor secții și compartimente; 
– Flexibilitate: capacitatea de adaptare la circuitele clinice și de diagnosticare a pacienților. 

http://spitalaiud.ro/ro/medicina-interna/


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 

 

  

  

Pagina 234 / 251 
 

Secția Medicină internă este fundamentală pentru funcționarea spitalului deoarece, 
prin examinarea și studiul condițiilor generale ale pacientului, se permite evaluarea riscului 
medical și planul corect de tratament în fazele ulterioare de specialitate. 

Asociat secţiei funcționează un cabinet ambulator. 
 
COMPARTIMENTUL  GASTROENTEROLOGIE  
          Compartiment  în cadrul Secției Medicina internă 

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator. 
Domenii de activitate generală: PATOLOGIA ESOFAGIANĂ, GASTRICĂ, 

INTESTINALĂ, HEPATICĂ ŞI PANCREATICĂ. 
 
COMPARTIMENTUL BOLI CRONICE  
          Compartimentul Boli Cronice a Spitalului Municipal Aiud funcționează din anul 2016,  
acordând asistență  medicală și tratament pacienților care necesită spitalizare prelungită, 
cazuri care nu s-au putut rezolva pe durata medie de spitalizare prevăzută pentru fiecare 
secție a Spitalului Municipal Aiud. 

La externarea bolnavilor se propun programe de tratament și recuperare la 
domiciliu. 
 
COMPARTIMENTUL  NEONATOLOGIE 
        Compartimentul de neonatologie este  dotat cu 2 incubatoare închise, 1 incubator 
deschis şi un incubator de transport, 20 de pătuţuri pentru nou născuți – distribuite în 2 
saloane şi un izolator. De asemenea Compartimentul de neonatologie mai dispune de o 
sală de alăptat.  
         În Compartimentul de neonatologie sunt internaţi nou născuţii veniţi pe lume în 
cadrul Compartimentului de Obstetrică – Ginecologie şi naşterile la domiciliu, la termen 
 (între 37-42 săptămâni de sarcină), pentru care se acordă îngrijirile necesare până la 
externarea la domiciliu. 
 
COMPARTIMENTUL PEDIATRIE 
          Activitatea în cadrul Compartimentului Pediatrie are ca obiectiv principal tratarea 
pacienţilor sub vârsta de 16 ani cu afecţiuni acute. Afecţiunile cronice depăşesc de cele 
mai multe ori posibilităţile de investigaţie şi tratament ale spitalului nostru, deoarece ele  
necesită o monitorizare prelungită. De asemenea, se pot efectua consultaţii şi investigaţii 
în regim de spitalizare de zi pe baza biletelor de trimitere. 
          Activitatea compartimentului pune accentul pe abordarea globală a pacientului, cu o 
viziune unitară asupra stării de sănătate a acestuia. Punctul forte al compartimentului pe 
latura organizatorică este posibilitatea de a izola sugarii în saloane separate, individual, iar 
din punct de vedere al personalului empatie şi flexibilitate şi nu în ultimul rând competenţă. 

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator. 
Există linie de gardă permanentă. 

 
COMPARTIMENTUL BOLI INFECȚIOASE 
           Compartimentul Boli infecțioase: omenie și profesionalism, grijă pentru pacient. 
Pacienții pot beneficia de tratament în patologia cutanată precum și în venerologie și de 
atenție deosebită din partea întregului personal al compartimentului. 
 

http://spitalaiud.ro/ro/gastroenterologie/
http://spitalaiud.ro/ro/boli-cronice/
http://spitalaiud.ro/ro/neonatologie/
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SECȚIA PSIHIATRIE 
           Activitatea în cadrul Secției Psihiatrie are ca și obiectiv principal tratarea pacienților 
cu afecțiuni psihice acute sau cronice reactualizate și garantarea posibilităților continuării 
tratamentelor sau investigațiilor în regim de spitalizare continuă printr-o abordare 
multidisciplinară. 
           Activitatea secției Psihiatrie pune accentul pe abordarea globala a pacientului, cu o 
viziune unitară asupra stării de sănătate. 
– Multifuncționalitate – capacitatea de a face față condițiilor clinice care nu se referă doar 
la patologia psihiatrică; 
– Pluripotențialitate – dezvoltarea și integrarea activității psihiatrice cu celelalte specialități 
ale altor secții și compartimente; 
– Flexibilitate – capacitatea de adaptare la circuitele clinice și de diagnosticare a 
pacienților. 

Secția Psihiatrie este fundamentală pentru funcționarea spitalului, permițând 
evaluarea riscului medical general și a planului corect de tratament. 

Asociat secţiei funcționează un cabinet ambulator. 
 
COMPARTIMENT NEUROLOGIE 
          Servicii medicale oferite în cadrul Spitalului Municipal Aiud: examinări EEG, 
evaluarea patologiilor neurologice, supravegherea, diagnosticul și tratamentul afecțiunilor 
neurologice atât la nivelul Compartimentului Neurologie cât și în regim ambulator, 
prevenția primară și secundară a afecțiunilor cerebrovasculare prin evaluare periodică a 
pacienților în regim ambulator.  

Colaborări cu alte unități de nivel superior: Spitalul Județean Alba, Clinicile de 
Neurologie din Cluj Napoca, Târgu Mureș. 
           Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator. 
 
COMPARTIMENT ATI 
             Compartimentul ATI desfăşoară o activitate complexă având la bază o serie de 
activităţi complementare: anestezia, terapia intensivă şi transfuziile sanguine. 
             Anestezia se desfăşoară în trei săli de operaţie: chirurgie, ortopedie şi ginecologie. 
Această activitate acoperă atât intervenţiile chirurgicale programate cât şi cele în regim de 
urgenţă. Tehnicile anestezice cuprind anestezia generală şi anestezia regională 
(rahidiană).                 

 Pentru o monitorizare performantă a pacienţilor intraoperator s-au făcut investiţii în 
achiziţionarea de aparate noi (aparate de anestezie şi monitoare). 
            Unitatea de transfuzii sanguine asigură administrarea de sânge şi derivate de 
sânge, deservind toate secţiile-compartimentele Spitalului Municipal Aiud. 
 
SECȚIA  CHIRURGIE  GENERALĂ 
            Activitatea în cadrul Secției de Chirurgie are ca obiectiv principal tratarea 
pacienților cu afecțiuni chirurgicale acute sau cronice. 

Servicii medicale ce pot fi asigurate în Secția Chirurgie: 
– Chirurgia tiroidei; 
– Chirurgia peretului abdominal: hernii, eventrații, protezare cu plasă chirurgicală; 
– Chirurgia tubului digestiv: stomac, intestin subțire, gros, rect; 
– Chirurgia hepato-bilio-pancreatică: chistectomii hepatice, colecistectomii, pseudochiste 
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de pancreas; 
– Chirurgia vasculară: varice, ulcere varicoase, varicocel; 
– Chirurgia peritonitei, ocluzii intestinale, infarct entero-mezenteric; 
– Chirurgia tumorilor benigne și maligne; 
– Chirurgia patologiei utero-anexiale: histerectomii, anexetocmii, chistetocmii, 
salpingectomii. 

Asociat secţiei funcționează un cabinet ambulator. 
 
COMPARTIMENTUL CHIRURGIE PLASTICĂ ȘI MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ 
           Compartimentul oferă următoarele servicii medicale: 
– tratamentul chirurgical al arsurilor de gravitate medie şi reconstrucţia sechelelor 
postcombustionale; 
– chirurgia mâinii; 
– tratamentul chirurgical al unor malformaţii congenitale; 
– chirurgia plăgilor tegumentare complexe; 
– tratamentul chirurgical al sechelelor posttraumatice şi cicatriciale; 
– tratamentul chirurgical al unor malformaţii congenitale; 
– tratamentul chirurgical al sechelelor posttraumatice şi cicatriciale; 
– chirurgia tumorilor cutanate şi de  părţi moi; 
– tratamentul infecţiilor extensive, a ulceraţiilor şi a defectelor tegumentare; 
– tratamentul chirurgical al plăgilor faciale; 
– tratamentul chirurgical al radionecrozelor. 

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator. 
 
COMPARTIMENTUL OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 
          Obstetrica are ca obiectiv principal asistenţa medicală la naştere.  
Spitalul Municipal Aiud are două săli de naştere echipate performant, salon de pre-travaliu 
şi salon de lăuzie imediată. 
          Ginecologia are ca obiectiv principal tratarea afecţiunilor ginecologice care necesită 
o monitorizare prelungită precum şi intervenţii chirurgicale. Sala de operaţie este modern 
echipată, prevăzută cu aparatură şi echipamente performante. 
          Operaţiile efectuate frecvent în Spitalul Municipal Aiud sunt:  
– Operaţia cezariană; 
– Histerctomia totală cu anexectomie bilaterală; 
– Histerectomia subtotală interanexială; 
– Tripla operaţie de la Manchester; 
– Amputaţia de col. 

Asociat compartimentului funcționează un cabinet ambulator. 
În  cadrul ambulatoriului se realizează consultaţiile iniţiale, controale pre şi 

postnatale, ecografii, colposcopii, examene Papanicolau, evidenţa gravidelor. 
 
SECȚIA ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE 
           Secția Ortopedie-Traumatologie dispune de un bloc operator dotat cu: aparat mobil 
de radiologie intervențională, linie de artroscopie și instrumentar chirurgical special, 
folosite pentru intervenții chirurgicale ortopedice. 
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Servicii medicale oferite: 
– tratamentul ortopedic al traumatismelor osteo-articulare (contuzii, entorse, luxaţii); 
– tratamentul chirurgical al traumatismelor. 

Asociat secției funcționează un cabinet ambulator. 
 
Numărul de cazuri externate – spitalizare continuă 2017 
Distribuţia pe secţii-compartimente este următoarea: 

Secţia Chirurgie generală                                                           918 

Secţia Boli interne 909 

Secţia Ortopedie-traumatologie 679 

Secţia Psihiatrie 608 

Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă 132 

O.R.L.    100 

Compartiment Boli infecţioase            265    

Compartiment Pediatrie     654 

Compartiment Cardiologie                                                                35 

Compartiment Gastroenterologie     273 

Compartiment Neonatologie       271 

Compartiment Neurologie     366 

Compartiment Obs.Ginecologie 1296 

Compartiment Boli cronice 199 

 
Numărul de cazuri rezolvate - spitalizare de zi 
Total: 3087 
Numărul de consultaţii în ambulatoriul de specialitate 
Număr de consultaţii acordate în ambulatoriu de specialitate = 46378 
Număr de consultaţii acordate în camera de gardă(CPU) = 21727   

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE 

Numărul total de analize de laborator = 184501 
            
LABORATOR DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ 
Număr total de investigaţii radiologice, radioscopii din care: 
6015  în regim ambulatoriu  
3621  în regim de spitalizare continuă  
  434  în regim de spitalizare de zi 
5673  în urgenţe 
Număr total de ecografii = 5291 din care: 
1764  în regim ambulatoriu 
2073  în CPU 
1454  în regim de spitalizare continuă şi de zi 
Număr total de explorări funcţionale (E.K.G) = 17494 din care: 
 13641  în regim ambulatoriu 
   3853  în regim de spitalizare continuă şi de zi 
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III.  ACTIVITATEA ECONOMICĂ 
 
          De activitatea financiara a Spitalului Municipal Aiud raspunde Directorul finaciar 
contabil, care are urmatoarele atribuţii specifice: 

• asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a 
unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;  

• organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi 
asigură efectuarea corecta şi la timp a înregistrărilor; 

• asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de 
verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;  

• propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de 
venituri şi cheltuieli; 

• asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind 
realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi 
financiare;  

•  participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casele de 
Asigurări de Sănătate;  

• angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile 
patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin 
dispoziţiilor legale;  

• analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale 
prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;  

• participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât 
mai eficientă a datelor contabilităţii; 

• evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici; 

• asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii; către 
bugetul statului, trezorerie şi terţi; 

• asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat 
în spital;  

• asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 
înregistrărilor în contabilitate;  

• organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care 
revin spitalului din contracte, proceduri şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte 
realizarea la timp a acestora;  

• ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;  

• asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 
măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării; 

•  răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu 
privire   la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii 
patrimoniului; 

•  organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a 
cadrelor financiar-contabile din subordine;  

• organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea 
mijloacelor materiale.  

Dotarea spitalului cu aparatură medicală se încadrează în media spitalelor 
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municipale, cu aparatură medicală .  
În anul 2017, din venituri proprii și din subvențiile bugetului local s-a achiziționat 

aparatură medicală în valoare de 271.022  lei : 

• Ecograf Doppler cu 2 sonde în valoare de 48.433 lei – din bugetul local ; 

• Combină oftalmologică cu biomicroscop și tonometru în valoare de 43.000 lei din 
bugetul local ; 

• Aparat de anestezie   în valoare de 82.700 lei  - din buget local; 

• 7 monitoare pacienți funcții vitale   în valoare de 42.958 lei   - din venituri proprii. 
Pentru spălătorie s-a achiziționat : 

• Mașină de spălat cu barieră aseptică în valoare de 53.931 lei din venituri proprii. 

• Valoarea totală a dotărilor este de 271.022 lei, din care : 

• din bugetul local suma de              174.133 lei 

• din venituri proprii suma de              96.889 lei.       
Având în vedere dotarea relativ modestă cu aparatură medicală, am propus 

achiziționarea în anul 2018 a unui computer tomograf necesar pentru o diagnosticare mai 
eficientă și rapidă a bolnavilor. 

Au fost efectuate lucrări de reparații interioare spital nou și spital vechi, reparații 
fațadă clădire spital vechi și fațadă gard ,în valoare de 132.175 lei, din care 109.906 cu 
finanțare de la bugetul local. 

Totalul veniturilor realizate în anul 2017 sunt în sumă de 22.921.493 lei , din 
următoarele surse: 

a) Fondul asigurărilor de sănătate : 
- Pentru servicii medicale furnizate, încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Alba :          

- servicii medicale spitalicești        13.861.204 lei 
- servicii medicale ambulator           1.749.342 lei 
               Total                                                                15.610.546 lei 
- drepturi salariale încasate de la CAŞ                                 6.170.509 lei 
Total fond asigurări de sănătate         21.781.055 lei  

  
b) Bugetul de stat deține o pondere mică  și este format din : 

-  alte acțiuni - medici rezidenți și cabinet planificare familială – 
-  și programe de sănătate (Rh) :                                     106.033 lei   

c) Venituri proprii din servicii medicale la cerere plus alte venituri din 
valorificări în sumă de  504.366 lei. 

d)  Bugetul local pentru :   - cheltuieli curente      355.906 lei 
       - cheltuieli capital             174.133 lei  

                     Total                                       530.039 lei  
Analizând serviciile medicale contractate se observă că cea mai mare pondere o au 

serviciile medicale spitalicești . Modul de calcul, respectiv ICM şi  tarif pe caz rezolvat , nu 
este satisfăcător pentru că sumele încasate nu acoperă necesarul real pentru toate 
cheltuielile. 

Cheltuielile bugetare s-au efectuat în limita maximă a bugetului pe fiecare sursă în 
parte. Structura cheltuielilor bugetare în anul 2017 se prezintă astfel: 

 
Total cheltuieli                                 21.787.613  lei  

- Cheltuieli de personal                                                                      17.471.795 lei   
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- Cheltuieli bunuri și 
servicii  

                                                            4.044.126 lei   

 - Din care      
  -bunuri și servicii  1.908.807 lei   
  -reparații curente     132.175 lei   
  -hrană     315.732 lei   
  -medicamente și materiale     

   sanitare 
 1.120.729 lei   

  -obiecte de inventar       54.217 lei   
  -materiale  de laborator       56.219 lei   
  -alte cheltuieli      456.247 lei   
- Burse                                                                  670 lei   
-  Cheltuieli de capital       271.022 lei   
  -obiecte de inventar       

54.217 
lei   

  -materiale  de laborator       
56.219 

lei   

  -alte cheltuieli      
456.247 

lei   

       
       
          În cursul anului 2017  nu am întâmpinat probleme în ceea ce privește 
aprovizionarea cu materiale, hrană, medicamente și materiale sanitare și nu am înregistrat 
furnizori restanți. 

Salariile au fost achitate integral cu toate influențele pozitive apărute în urma aplicării 
OG.7/2017, iar tichetele de masă au fost acordate pe toate lunile anului 2017. 

La sfârşitul anului a rămas un sold de 1.863.330 lei, care se poate utiliza în cursul 
anului 2018, iar ca rezultat financiar anul se încheie  favorabil. 

       
IV.  CONTROLUL INTERN MANAGERIAL 

    
MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI DE CONTROL INTERN 
MANAGERIAL ÎN SPITALUL MUNICIPAL AIUD 

 

Misiunea 

      Depistarea cauzelor care determină abaterile (pozitive sau negative) constatate şi 
luarea măsurilor cu caracter corectiv sau preventiv necesare. 

 Obiective 

      Realizarea atribuţiilor la nivelul fiecărei secţii/compartiment/birou, stabilite în 
concordanţă cu misiunea spitalului, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi 
eficienţă. 
   Protejarea fondurilor spitalului împotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau 
fraudei. 
   Respectarea prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile spitalului, a regulamentelor 
şi deciziilor conducerii. 
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   Dezvoltarea şi întretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare 
şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere, precum şi a unor sisteme şi 
proceduri de informare publică adecvata prin rapoarte periodice. 
       Scopul controlului intern/managerial de a constata abaterile de la îndeplinirea 
obiectivelor, stabilirea cauzelor care le-au determinat şi luarea măsurilor ce se impun 

pentru înlăturarea acestora. 
Cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial sunt, în principal, următoarele:  
a.cerinţe generale:  

• asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale, prin evaluarea sistematică şi menţinerea 
la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, 
proiectelor sau operaţiunilor; 

•  asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, 
acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să 
sprijine efectiv controlul intern/managerial;  

• asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie, a 
cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului 
intern/managerial;  

• stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern/managerial, astfel încât acestea 
să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi 
obiectivelor de ansamblu ale acesteia;   

• supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi 
îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv, 
prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii 
în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic, 
ineficace sau ineficient.  

b.cerinţe specifice:   

• reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern/managerial, a tuturor 
operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative,  precum şi 
înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie 
disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept;  

• înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor 
semnificative;  

• asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special 
împuternicite în acest sens;  

• separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane, astfel încât 
atribuţiile de aprobare, control şi înregistrare să fie, într-o măsură adecvată, 
încredinţate unor persoane diferite;  

• asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile; 

• accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi 
responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. 
 

MANAGEMENTUL RISCULUI  
        Principalele riscuri identificate în legatură cu obiectivele şi activitatea Spitalului 
Municipal Aiud sunt prezentate în Registrul de Riscuri prezentat pentru toate 
compartimentele de activitate din unitate, a căror măsuri sunt monitorizate în vederea 
soluţionării lor. 
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V. COMPARTIMENTUL JURIDIC 
 

           Compartimentul juridic are ca obiect de activitate asigurarea legalitaii tuturor 
aspectelor legate de activitatea unităţii precum şi urmărirea reglementărilor cu caracter 
normativ. 

Consilierul juridic are următoarele atribuţii la nivelul unităţii sanitare: 

• avizează,la cererea organelor de conducere ale unităţii,asupra legalităţii măsurilor ce 
urmează a fi luate,precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea 
patrimonială a unităţii; 

• avizează cu privire la interpretarea corectă a actelor normative care au aplicabilitate 
în unităţile sanitare; 

• avizează contractele de muncă şi deciziile emise de conducerea unităţii; 

• avizează, pe baza documentaţiei primite de la serviciul de resort, contractele şi 
proiectele oricăror acte, cu caracter juridic,în legătură cu activitatea unităţii; 

• colaborează la întocmirea instrucţiunilor emise de conducerea unităţii sau a altor acte 
cu caracter normativ, pentru asigurarea legalităţii necesare; 

• reprezintă şi apără interesele spitalului în fata organelor administraţiei de stat, a 
instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în 
cadrul oricărei procedure prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea 
spitalului; 

• analizează, împreună cu compartimentul financiar contabil, situaţia pagubelor şi 
avizează,la cerere, în legătură cu măsurile de urmărirea debitorilor, în condiţiile 
actelor normative în vigoare; 

• vizează situaţiile debitelor din pagube ce se înaintează organelor superioare; 

• urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organele de conducere şi 
serviciile interesate de atribuţiile ce le revin din acesta; 

• se preocupă în permanentă de creşterea gradului individual de profesionalism; 

• răspunde de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor la care are acces; 

• răspunde de aplicarea semnăturii şi parafei profesionale pe toate avizele pentru 
legalitate şi conformitate; 

• răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu toate actele, datele şi faptele 
despre care ia cunoştinţă, aparţinând său fiind în legătură cu Spitalul Municipal Aiud 
şi cu interesele acestuia; 

 

VI. SITUAŢIA PERSONALULUI 

 

Structura personalului medical si auxiliar la sfârşitul anului 2017: 

Aprobat – 330,5 

Număr total de angajaţi = 308    din care  306  - FD.ASIG , 2  - BUGET STAT   

Număr total de angajaţi = 308   306   - FD.ASIG    - BUGET STAT 

Medici 32 1 

Alt personal sanitar superior   6  

Personal sanitar 

mediu+statistician+ reg.medical 

141+6 1 
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Personal sanitar auxiliar 76  

TESA 20  

Municitori 20+5  

 
În perioada 01.01.2017— 31.12.2017: 

- au beneficiat de CFP pe o perioadă de minim 1 lună de zile un număr de 4 

salariaţi , din care: 

• 2 medici  

•  2 personal sanitar mediu  
 
- au fost angajaţi un număr de  19 salariaţi, pe durată nedeterminată 19 angajaţi, 

pe categorii socio - profesionale, s-au angajat: 
 
*  3  asistent medical cu CIM( pe perioadă determinată ); 
*  1  personal sanitar cu studii superioare; 
* 11 personal auxiliar; 
*   1 muncitor calificat; 
*   1 pers.administrativ secretar 
*   2 medici 

           au încetat activitatea un număr de 10 salariaţi,din care: 
* 3  ca urmare a pensionării; 
* 7  cu acordul parţilor din care: (3 pe durată determinată ) 

 
VII. ACTIVITATEA BIROULUI RUNOS 

 
           Biroul R.U.N.O.S. asigură cadrul legal pentru strategia de personal a managerului 
unitătii, în vederea realizarii obiectivelor privind asigurarea unei structuri de personal 
functională, motivată şi eficientă, asociată atât cu resursele financiare prevazute în bugetul 
de venituri si cheltuieli, precum şi cu obligaţiile contractuale asumate în domeniul sănătătii. 
           Biroul R.U.N.O.S. are ca obiect de activitate recrutarea, selectarea, angajarea, 
raporturile de muncă şi salarizarea personalului, în concordanata cu structura 
organizatorică şi complexitatea atribuţiilor unitătii, pe domeniul de activitate pe care îl 
reprezintă, în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor unităţii sanitare şi a 
satisfacerii nevoilor angajatilor. 
 
Principiile esențiale ale managementului resurselor umane sunt : 

• aprecierea factorului uman ca o resursă vitală; 

• corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor si sistemelor privind resursele umane cu 
misiunea şi strategia organizaţiei din unitatea sanitară;  

• preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a capacităţilor şi eforturilor 
individuale în vederea realizării eficiente a misiunii şi obiectivelor stabilite; 

• dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase. 
Obiectivele urmărite de managementul resurselor umane constau în: 

• cresterea eficienţei şi eficacităţii personalului; 

• reducerea absenteismului;  

• creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 
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• cresterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi schimbare a organizaţiei. 
 

Principalele activitati desfășurate în cadrul biroului sunt: 

• evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului; 

• pune în aplicare planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 

• tinerea evidentei certificatelor de libera practica şi a asigurarilor de malpraxis pentru 
personalul medical; 

• completarea programului REVISAL; 

• întocmeşte şi eliberează adeverinţe salariaţilor instituţiei; 

• declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj şi asigurări 
sociale; 

• statele de plată lunare, ordine de plata şi situaţii recapitulative; 

• ordinele de plată pentru viramentele instituţiei; 

• situaţii recapitulative pentru controlul salariilor; 

• situaţii statistice: 

• S1 lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, 

• S2- privind ancheta salariilor; 

• S3- privind costul forţei de munca în anul 2017; 

• LV- trimestrial privind ancheta locurilor de munca vacante pe trimestru, care se 
transmit către Institutul Naţional de Statistică; 

• au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la 
numărul de salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii şi trepte 
profesionale pentru personalul contractual; 

Au fost întocmite acte adiţionale şi decizii, având ca obiect: 

• încetare raporturilor de serviciu/ muncă; 

• modificarea raporturilor de serviciu/ muncă; 

• majorarea salariilor de bază ale angajaţilor; 

• acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, precum şi 
prelungirea acestuia; 

• testarea cunoştinţelor profesionale ale persoanelor revenite din concediul plătit pentru 
îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani; 

• avansarea în treaptă profesională a personalului; 

• sancţionarea disciplinară a personalului; 

• încetarea suspendării şi reluarea activităţii; 

• constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 

• suspendarea raporturilor de serviciu; 

• Biroul RUNOS a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia 
noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card; 

Activitati referitoare la modificarea structurii organizatorice , a statului de functii şi a 
organigramei Spitalului Municipal Aiud. 
       Au fost supuse spre aprobare modificarile efectuate în cadrul Statului de funcţii şi a 
Organigramei în lunile februarie şi noiembrie 2017. 
Modificările supuse spre aprobare sunt: 
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       Ca urmare a prevederilor OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de 
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile 
sanitare, Compartimentul de Supraveghere Prevenire şi Control a Infecţiilor Nozocomiale 
sa redenumit în  Compartiment de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale. 
Ca urmare a obtinerii gradelor profesionale superioare au fost transformate 
urmatoarele posturi: 

• Ca urmare a obţinerii titlului de Medic primar conf. OMS nr 985/2016 un post de  
medic specialist neurologie din cadrul Compartimentului Neurologie a fost transformat 
în medic primar neurologie; 

• Un post de medic rezident an III – Oftalmologie ocupat a fost transformat  în medic 
specialist oftalmologie ca urmare a încheierii rezidenţiatului pe loc şi numirii de medic 
specialist oftalmologie conf. OMS 1623/2016; 

• Începand cu 01.09.2017 un post de medic specialist psihiatrie a fost transformat în 
medic primar ca urmare a obţinerii gradului profesional de medic primar OMS nr 988 
din 30.08.2017; 

• Ca urmare a adresei nr 368/19.01.2017 au fost comunicate de OAMGMAMR – filial 
Alba angajaţii unităţii noastre care au promovat examenul de Grad principal în 
sesiunea 2016. În acest au fost transformate un numar de 4 posturi de  asistent 
medical în asistent medical principal în vederea reîncadrării conform gradului 
profesional obţinut; 

• Un  post vacant de Referent III studii SSD din cadrul Biroului RUNOS a fost 
transformat în  Referent de specialitate III studii Superioare în vederea ocupării prin 
concurs în condiţiile legii; 

• Cu respectarea prevederilor HG 286/2011pentru 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 organizate concursuri de ocupare a  urmatoarelor 
posturi vacante:   

În perioada 05.01.2017- 13.01.2017 în cadrul Spitalului Municipal Aiud au avut loc 
concursuri de ocupare a mai multor posturi vacante şi anume : 

• 1 post vacant de Secretar – Administrativ secretariat  

• 1 post vacant de Muncitor calificat telefonist  

• 1 post vacant de Ingrijitor curăţenie  

• 1 post vacant de Infirmier – Comp. obstetrică ginecologie  

• 1 post vacant de Infirmier Secţia Psihiatrie  

• 1 post vacant Spălătoreasă – Auxiliar spălătorie întreţinere lenjerie. 

• 1 post vacant Asistent Farmacie – Farmacia cu circuit închis 

• 2 posturi vacante infirmier secţia Chirurgie Generală 

• 1 post vacant asistent igienă 

• 1post vacant Referent III Biroul Runos 

• 2 posturi vacante infirmier secţia Chirurgie Generală 

• 1 post vacant asistent igienă 

• 1post vacant Referent III Biroul Runos 
        Posturile au fost ocupate prin concurs cu respectarea prevederilor HG 286/2011 



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 

 

  

  

Pagina 246 / 251 
 

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, încheindu-se contracte 
individuale de muncă pe perioadă nedeterminată. 
       În luna aprilie 2017 a fost organizat concurs de ocupare a postului vacant de medic 
specialist pediatrie. Postul vacant de medic specialist pediatrie a fost ocupat prin concurs. 
       În luna mai 2017 a fost organizat concurs de ocupare a postului vacant de medic 
specialist neonatologie. Postul vacant de medic specialist neonatologie a fost ocupat prin 
concurs. 
       În luna aprilie 2017 s-a desfasurat concurs de ocupare a unui  post vacant asistent 
medical generalist debutant  care a fost ocupat prin concurs cu respectarea prevederilor 
HG 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare. 
       Începand cu data de 01.07.2017 postul vacant de biolog  a fost ocupat prin concurs. 
       În luna iulie 2017 s-a desfăşurat concurs de promovare în treapta profesională pentru 
personalul care a îndeplinit condiţiile conform  OMS 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului 
contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar punctul VI lit b) Criterii de 
studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere - reparaţii, 
laboranţi determinări fizico - chimice, preparatori ser vaccin etc., pentru personalul din 
cadrul Comp. Auxiliar Bloc Alimentar , Spălătorie şi întreţinere lenjerie, Centrala telefonică 
şi Comp. Achiziţii publice aprovizionare. 
La toate aceste concursuri Biroul RUNOS  a asigurat: 

• informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de 
înscriere; 

• organizarea şi desfasurarea probelor de concurs; 

• supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu; 

• întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 
 

VIII. ACTIVITATEA SPITALULUI ÎN DOMENIUL INFECŢIILOR ASOCIATE 
ACTIVITĂŢILOR MEDICALE 
 
            O importanţă deosebită pentru desfaşurarea activităţii medicale în bune condiţii în 
cadrul spitalului o prezintă şi activitatea Compartimentului de Prevenire şi Control a 
Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale ,care în anului 2017 s-a axat pe urmatoarele 
aspecte: 

- Respectarea Planului Anual de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei 
medicale. 

- Prelucrari/instruiri periodice cu personalul spitalului în ceea ce priveşte prevenirea 
şi combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale, respectarea Precauţiunilor 
Universale şi a spălarii corecte a mâinilor de catre personal. 

- Creșterea capacității de diagnostic, prevenire și control al infecțiilor asociate 
asistenţei medicale;  

- Realizarea unui sistem eficient de raportare a infecțiilor asociate asistenţei 
medicale; 

- Îmbunătățirea activității de supraveghere și limitarea rezistenței bacteriene la 
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antimicrobiene în mediul spitalicesc; 
- Evaluarea încărcăturii microbiene prin recoltare de probe în cadrul autocontrolului 

bacteriologic, activitate care s-a desfăşurat dupa cum urmează: 
Probe recoltate: suprafeţe sanitare, tegumente mâini personal, 
microaerofloră, material sterile, exsudante nazale-faringiene, soluţii 
dezinfectante, săpun lichid, antiseptic. 
Periodicitate: conform programarii si evaluarii riscului (lunar-secţii-comp. cu 
risc crescut, blocuri operatorii; trimestrial – secţii-comp.cu risc mediu) şi la 
nevoie (situaţii epidemiologice deosebite). 
Reducerea consumului excesiv și nejustificat de antibiotice. 

            În anul 2017 Compartimentul de Prevenire  a Infecţiilor Asociate Asistenţei 
Medicale din cadrul Spitalului Municipal Aiud şi-a desfăşurat activitatea în condiţii 
corespunzătoare, fără evenimente deosebite din punct de vedere epidemiologic.  
           Compartimentul de Prevenire şi Control a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale 
(CPIAAM), desfăşoară activităţi antiepidemice având ca obiectiv prevenirea şi combaterea 
infecţiilor asociate asistentei medicale (IAAM) la asistaţii şi personalul spitalului.  
Componentele specifice măsurilor antiepidemice aplicate cu caracter permanent şi 
oportun sunt:  
• Supravegherea epidemiologică a IAAM prin, identificarea factorilor de risc pentru IAAM, 
promovarea actiunilor şi programelor de prevenire şi control, evaluarea activităţilor 
desfăşurate în acest scop.  
• Analiza specifică asupra morbidităţii, a aspectelor şi caracteristicilor epidemiologice a 
tulpinilor de microorganisme circulante, analiza epidemiologică a utilizarii preparatelor 
antiinfecţioase, analiza gravităţii IAAM, privind formele clinice, decesele, complicaţiile sau 
a eventualelor sechele. 
 • Elaborarea metodologiei specifice activităţilor Compartimentului de Prevenire şi Control 
a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale.  
• Efectuarea anchetei epidemiologice a cazului diagnosticat şi a episoadelor epidemice de 
IAAM, pentru stabilirea factorilor care au dus la aceasta manifestare şi stabilirea măsurilor 
de control. 
 • Verificarea respectării normelor de igienă spitalicească privind condiţiile de cazare, 
microclimat, aprovizionare cu apă, supravegherea şi controlul activităţii de îndepartare şi 
neutralizare a rezidurilor cu accent fată de rezidurile periculoase rezultate din activitatea 
medicală, controlul modului de efectuare a curăţeniei curente şi a celei generale, 
supravegherea şi controlarea efectuării decontaminarii mediului de spital prin curăţire şi 
dezinfecţie (modul de realizare a dezinfecţiei curente şi periodice), supravegherea şi 
controlul calităţii prestaţiilor efectuate la spălatorie, supravegherea şi controlul respectării 
circuitelor funcţionale ale unitătii, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi după 
caz, a elevilor postliceeal. 
 • Verificarea respectării normelor de igienă a produselor alimentare şi cu precadere a 
preparatelor dietetice recomandate dependent de vârstă şi diverse categorii patologice. 
 • Verificarea respectării normelor de sterilitate, asepsie şi antisepsie, de menţinere a 
sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, a modalităţii de efectuare a 
tratamentelor, a explorarilor şi tratamentelor care implica inclusiv expunerea infecţiei a 
mucoaselor. 
 • Verificarea respectării măsurilor de precauţie pentru prevenirea IAAM, prin respectarea 
măsurilor de precauţii universale, respectarea măsurilor de izolare şi a celor de precauţie 
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dependent de calea de transmitere a agenţilor patogeni.  
• Elaborarea şi revizuirea periodica a Ghidului de prevenire a IAAM cu interes general 
incluzând diagnoza, normativeIe legislative în vigoare, supravegherea IAAM, procedurile şi 
precauţiile de izolare, tehnicile aseptice, igiena spitalicească, activităţile antiepidemice de 
prevenire a IAAM, normative de sterilizare şi alte componente de interes particular. 
 

IX. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ACHIZIŢII - APROVIZIONARE  
 
             Principalele activitaţi ale compartimentului au fost urmatoarele :  

• derularea procedurilor de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de furnizare 
de produse, prestare de servicii şi executare de lucrări cuprinse în programul anual al 
achiziţilor publice; 

•  urmarirea derulării contractelor încheiate precum şi a celor cuprinse ca acţiuni 
multianuale;  

• eliminarea disfuncţionalităţilor în activitatea secţiilor/compartimentelor spitalului prin 
achiziţionarea la termen a produselor/serviciilor solicitate;  

• asigurarea verificării la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform 
dispozţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi 
instalaţiilor aferente; 

• asigurarea starii de funcţionare a instalaţiei de alimentare cu apa de încalzire şi a 
instalaţiilor sanitare.  

• întocmirea comenzilor pe baza planului de achiziţii aprobat şi a necesarelor 
întocmite de secţii şi compartimente; 

            Cu privire la organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii publice, având în 
vedere bugetul relativ redus al spitalulul pentru bunuri şi servicii, procedurile de achiziţie 
publică în anul 2017 a fost achiziţia directă şi licitaţia deschisa,aceste proceduri derulandu-
se prin Sistemul Electronic centralizat de achiziţii publice (SEAP).  
             Cu personalul angajat al spitalului s-au executat lucrări de întreţinere şi 
funcţionare a instalaţiilor, utilajelor, aparatelor, echipamentelor şi spaţiilor, respectiv 
compartimentări, reamenajări, zugravit, vopsit, reperat instalaţii sanitare şi electrice , 
reparat mobilier pentru saloane, igienizări periodice la magazii şi depozitul de alimente. 
             Pe baza unor contracte de prestări de servicii s-au efectuat lucrări de 
reamenajare, recompartimentare si modernizare spalatorie, lucrari de revizii periodice 
programate la centrala termica, la instalaţia de aer condiţionat din cladirile principale, s-a 
confecţionat mobilier nou pentru birouri, cabinete medicale, etc. 
 

X.  COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ 
 
     Compartimentul Informatică are ca obiect de activitate implementarea, colectarea 
şi exploatarea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea administrativă şi medicală a 
unităţii prin sistem electronic, conform legislaţiei de specialitate în vigoare.  
Aceasta activitate are ca scop urmatoarele obiective:   

• cresterea eficienţei operaţionale a unitătii în cadrul administraţiei publice;  

• informatizarea tuturor serviciilor adresate populaţiei;  

• integrarea serviciilor prestate în reteaua naţională de informaţii; 

• asigurarea accesului la informaţii de specialitate prin tehnologii de actualitate; 
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• îmbunatăţirea managementului fluxului de documente;  

• furnizarea către structurile competente autorizate a datelor de utilitate publică ale 
unităţii;   

• creşterea disponibilităţii informaţiilor despre activitatea medicală a unităţii; 

• perfecţionarea şi totodată simplificarea relaţiilor unităţii cu mediul de afaceri şi cu 
structurile administraţiei publice.  

De asemenea: 

• coordonează întreaga activitate de informatică a spitalului;  

•  organizează şi urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului;  

• se urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare, se 
asigură remedierea defecţiunilor apărute; 

• periodic se instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care 
nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la 
performanţe maxime.   

 
XI. ACTIVITATEA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII 

 
În baza Ordinului nr. 975 din 1 octombrie 2012 privind organizarea structurii de 

management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din 
reţeaua Ministerului Sănătăţii, a fost creat în cadrul Spitalului Municipal Aiud, 
Compartimentul de management al calităţii seviciilor medicale, care desfăşoară 
următoarele activităţi: 

• pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii; 

• coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al 
calităţii:   

• manualul calităţii;  

•  procedurile;  

•  instrucţiunile;      

• coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în 
cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, compartiment 
laborator etc. şi a standardelor de calitate; 

• coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor; 

• colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunatăţirii continue a sistemului 
de management al calităţii; 

• implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;  

• asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii 
declarate de manager;  

• asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al 
calităţii cu cerinţele specifice;  

• coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune 
managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun; 

• coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;  

• asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical 
în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;  

• asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al 
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calităţii. 

• sarcini şi atribuţii în conformitate ce cerinţele OSGG nr.400/2015 privind controlul 

intern/ managerial. 

Anul 2017 a însemnat pentru Sistemul de Management al Calităţii o continuare a 
preocupărilor majore pentru obţinerea şi menţinerea recunoaşterii calităţii serviciilor oferite 
populaţiei. În acest sens interesul nostru a fost pentru menţinerea certificatelor ISO şi 
RENAR pentru toate domeniile de activitate a Spitalului Municipal Aiud. 

Pentru creşterea calităţii serviciilor medicale, de îngrijire şi siguranţa pacienţilor s-
au introdus proceduri şi protocoale la nivelul tuturor secţiilor/compartimentelor  în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, standardele de acreditare, proceduri ce sunt analizate 
şi adaptate în permanenţă de către responsabilul cu  managementul calităţii. 
 
POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII  A SPITALULUI MUNICIPAL AIUD 

 
           Principiul de baza al politicii Spitalului Municipal Aiud în domeniul calităţii este 
orientarea catre pacient/client/aparţinător, în vederea identificării şi satisfacerii nevoilor 
acestora. 

MISIUNE 
           Misiunea noastra este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi 
confortabil, astfel încât pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri medicale. 

VIZIUNE 
           Ne propunem să oferim un serviciu ireproşabil prin competenţe profesionale 
deosebite, promovarea bunelor practice medicale şi implementarea tehnologiilor 
inovatoare.Vom trata orice pacient ca fiind cel mai important şi ne vom canaliza energia 
pentru a preveni, a diagnostica, a trata şi a oferi îngrijiri medicale la standarde 
internaţionale, îmbunatăţind calitatea vieţii pacienţilor nostri. 

În scopul îndeplinirii misiunii noastre, ne propunem atingerea urmatoarelor 
obiective: 
  

➢ Obţinerea satisfacţiei pacienţilor/aparţinatorilor/angajaţilor şi a tuturor parţilor 
interesate prin calitatea serviciilor oferite; 

➢ Orientarea către pacient prin: creşterea încrederii acestora în serviciile 
Spitalului Municipal Aiud, atenţia pe siguranţa pacientului şi prin dezvoltarea 
permanentă a gamei de servicii acordate; 

➢ Demonstrarea calităţii serviciilor personalului nostru prin: angajamentul 
acestuia prin creşterea gradului de integritate profesională, a gradului de 
competenţă, instruire şi experienţă a acestuia; 

➢ Asigurarea cu consecvenţă a unui dialog deschis şi pragmatic atât între 
personalul medical şi pacient/apartinător, cât şi cu reprezenţantii comunităţii; 

➢ Implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calităţii prin 
iniţiative, performanţe, responsabilitate şi colaborare permanentă. 

            Personalul medico-sanitar din Spitalul Municipal Aiud se obligă: 
➢ Să respecte demnitatea vieţii umane; 
➢ Să susţină perfecţiunea şi profesionalismul prin educaţie şi evaluare; 
➢ Să promoveze calitatea, corectitudinea şi responsabilitatea; 
➢ Să manifeste compasiune şi să îngrijeasca pacientul fără discriminare; 
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        Conducerea Spitalului Municipal Aiud îşi asumă răspunderea acestei politici 
întregului personal şi analizarii ei la interval de timp planificate pentru a fi în mod continuu 
adecvată faţă de misiune şi viziune. Se asigură prin intermediul reprezentantului 
mangementului în domeniul calităţii ca cerintele Manualului Calităţii cât şi a celorlalte 
documente ale sistemului de management al calităţii sunt cunoscute, însuşite şi aplicate 
de întregul personal.                                                                                     

În acest sens, ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă poate fi rezumat 
astfel: 

> se va completa încadrarea cu personal medical, în condiţiile prevăzute de lege; 

> se va continua implementarea Sistemului de Management al Calităţii în 

secţii/compartimente/laboratoare/farmacie/birouri şi se va controla permanent 

modul de aplicare al protocoalelor/procedurilor de lucru; 

> se va urmări minimizarea cheltuielilor prin creşterea numărului de servicii 

ambulatorii acordate şi vor fi monitorizate cazurile ce nu necesită spitalizarea. 
> se va continua activitatea de investiţii privind achiziţionarea de aparatură medicală 

modernă, reabilitarea spaţiilor prin cofinanţare a Consiliului Local al Municipiului 
Aiud şi al Ministerului Sănatăţii. 

>  se va stimula educaţia continuă a personalului medical, în scopul creşterii gradului 
de complexitate al serviciilor oferite în spitalul nostru. 

> îmbunătaţirea calităţii serviciilor medicale prin instruirea şi formarea continua a 
personalului medical şi nonmedical ( instruire interna/externa). 

> Mentinerea certificării sistemului de management al calităţii pentru laboratoare 
conform standardului SR EN ISO 15189:2013. 

> Menţinerea certificării sistemului integrat de management al calităţii, în conformitate 
cu cerinţele standardului ISO 9001. 

> Se va continua implementarea sistemului de control intern-managerial. 
> Menţinerea Certificatului de Acreditare ciclul I al Spitalului Municipal Aiud. 
> Implementarea/revizuirea procedurilor de lucru, a protocoalelor medicale şi a 

ghidurilor de practică medicală. 

> Implementarea tuturor standardelor generale necesare acreditarii spitalului (ciclul 
II). 

> Analizarea situaţiei spitalului prin prisma standardelor generale de acreditare. 
 

     Toate aceste activităţi au ca centru de referinţă binomul pacient/prestator de servicii 
medicale, pentru care activitatea managerială are obligaţia de a-i oferi cadrul optim de 
desfăşurare. 

Este ceea ce ne propunem, pentru care ne vom dedica toate abilităţile şi toată 
puterea de muncă şi pentru care vom face eforturi în a responsabiliza întregul personal al 
Spitalului Municipal Aiud.  

Primarul municipiului Aiud 
Iulia Adriana Oana Badea 


