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I. ELEMENTE INTRODUCTIVE 

 

Funcția de Administrator Public este reglementată de OUG 57/2019 privind Codul administrativ al 

României, cap. II, art. 244, fiind subordonată Consiliului Local, ca for deliberativ 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, al aparatului 

de specialitate al Primarului – pe care îl coordonează, al entităților subordonate. Administratorului 

public îi poate fi delegat statutul de ordonator de credite. 

  

La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în organigrama Primăriei municipiului 

Aiud 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 

2019, în linii generale, 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. Principalele activități evidențiate țin de proiectele europene depuse, 

câștigate și aflate în implementare, de fondurile europene atrase și pentru care sunt depuse proiecte. 

 

A. În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile, am identificat oportunități menite 

să ajute municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, am coordonat 

elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de comunitate, pregătirea 

documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA 2014-2020), Programul Comisiei Europene WIFI4EU, precum și în 

coordonarea depunerii proiectelor prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014-

2020. De asemenea, prin contractul de management am atribuții principale în implementarea tuturor 

proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. 

 

Astfel, transpun stadiul portofoliului de proiecte al Municipiului Aiud pentru anul 2019. 

 

1. 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 
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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 

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 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. 

 

Durata de realizare a investiției este de 33 de luni. 
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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 

→ 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. 

 

Cererea de finanțare depusă, împreună cu anexele acesteia, au fost supuse procedurii de verificare, 

evaluare și selecție a proiectelor, conform Ghidului solicitantului POR, de către Organismul 

Intermediar al A.D.R. Centru. Pe parcursul derulării acestei proceduri, care cuprinde etapele de 

verificare a conformității administrative și eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, vizita la 

fața locului, selecția proiectelor și etapa precontractuală, Organismul Intermediar a transmis către 

Municipiul Aiud un număr de 6 (șase) Solicitări de clarificări, la care s-au transmis, în termenele 

precizate, răspunsurile corespunzătoare și documentele suplimentare cerute. 

 

Ca atare, proiectul ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina 

Varga”, a fost admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI și 

în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, 

în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în 

data de 20 decembrie 2018, Contractul de finanțare nr. 3564. 

 

Stadiul implementării proiectului, conform raportului de progres nr. 4 din 20.12.2019. 

Stadiul activităților prevăzute în contract după intrarea în vigoare a contractului de finanțare: 

 

Activitățile proiectului 

(conform listei de activități contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parțial % 

Activitatea 2. Activitatea de obținere avize/ acorduri/ AC  50% 

Subactivitatea 2.1 Încheierea contractului de finanțare  100% 

Subactivitatea 2.2. Activitatea de obținere avize/ 

acorduri/ AC 

 0% 

Activitatea 3. Activitatea de pregătire a documentațiilor 

de achiziție, precum si încheierea contractelor cu 

operatorii economici  

 66% 

Subactivitatea 3.1. Pregătirea documentațiilor de 

achiziție 
 80 % 

Subactivitatea 3.2. Achiziție de servicii de proiectare faza 

PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica 

din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv 

dotări 

 50 % 
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Subactivitatea 3.3. Achiziție dirigenție de șantier  0 % 

Subactivitatea 3.4. Achiziție servicii informare si 

publicitate 
100%  

Subactivitatea 3.5. Achiziție servicii audit 100%  

Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor 

de achiziție încheiate și managementul proiectului 

 26 % 

Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de 

achiziție 

 35 % 

Subactivitatea 4.2 Managementul proiectului  35 % 

 

Activitatea 5. Realizarea și recepția Proiectului Tehnic + 

DTAC +caiete de sarcini, realizarea serviciilor de 

verificare tehnică a proiectării, realizarea investiției de 

bază 

 0% 

Subactivitatea 5.1 Realizarea si recepția Proiectului 

Tehnic + DTAC + caiete de sarcini 

 0 % 

Subactivitatea 5.2 Execuția lucrărilor de investiții   

Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică si 

dirigenție de șantier 

 0% 

Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de 

Asistență tehnică și dirigenție de șantier 

 0% 

Activitatea 7. Raportarea progresului în implementarea 

proiectului, conform prevederilor contractului de 

finanțare 

 27% 

Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul 

proiectului 

 27% 

Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate și 

promovare a proiectului 

 15% 

Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in 

cadrul proiectului 

 15% 

Activitatea 9. Auditarea proiectului  8% 

Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al proiectului  8% 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

S-a finalizat achiziția serviciilor de informare și publicitate prin semnarea contractului de 

prestări servicii nr. 5467 din 14.03.2019. 

S-a finalizat achiziția serviciilor de audit prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 

10840/75 din 24.05.2019. 

 În data de 13.03.2019 s-a trimis notificarea nr. 1 privind actualizarea calendarului de activități 

și a planului de achiziții. 

În data de 08.05.2019 s-a publicat anunțul privind demararea proiectului pe website-ul 

beneficiarului. 

În data de 15.05.2019 s-a publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului în 

ziarul online www.proalba.ro, după primirea în prealabil a avizului favorabil din partea 

organismului intermediar. 

În data de 22.05.2019 a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la sediul municipiului 

Aiud. 

http://www.proalba.ro/
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În data de 31.05.2019 s-a depus cererea de rambursare nr. 1 pentru decontarea cheltuielilor 

realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile au fost rambursare în 

integralitate la data de 30.07.2019. 

În anul 2019 s-a realizat un raport de audit. 

În data de 18.07.2017 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru achiziția serviciilor 

de realizare proiecte tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, 

execuție lucrări și furnizare dotări. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform 

deciziei 18723/16.09.2019, din următoarele considerente: 

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate 

ofertele depuse de către cei doi ofertanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de 

evaluare, pe motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către 

Municipiul Aiud. 

Procedura de achiziție simplificată pentru serviciile de realizare a proiectului tehnic, detalii de 

execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări s-a reluat în 

data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. 

SCN1055065/07.10.2019; A doua procedură a fost relansată în data de 07.10.2019. 

 

2. TITLUL PROIECTULUI: „RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚII AIUDENE”  

 

Proiectul a fost depus la finanțare sub coordonarea Administratorului 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 

 

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. 
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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 

 

Cererea de finanțare depusă, împreună cu anexele acesteia, au fost supuse procedurii de verificare, 

evaluare și selecție a proiectelor, conform Ghidului solicitantului POR, de către Organismul 

Intermediar al A.D.R. Centru. Pe parcursul derulării acestei proceduri, care cuprinde etapele de 

verificare a conformității administrative și eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, vizita la 

fața locului, selecția proiectelor și etapa precontractuală, Organismul Intermediar a transmis către 

Municipiul Aiud un număr de 5(cinci) Solicitări de clarificări, la care s-au transmis, în termenele 

precizate, răspunsurile corespunzătoare și documentele suplimentare cerute. 

 

Ca atare, proiectul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, a fost admis la finanțare în cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 și în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de 

Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism Intermediar și 

Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 14 decembrie 2018, Contractul 

de finanțare nr. 3559. 

 

Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  

 

• S-a finalizat achiziția de servicii de Consultanță în managementul proiectului pentru ambele 

obiecte ale investiției; 

• A fost transmise trei rapoarte de progres; 

• S-a finalizat achiziția de servicii de informare si publicitate – anunț ziar demarare proiect 

• S-a publicat pe websiteul www.ziarulunirea.ro comunicatul de presă privind demararea 

proiectului 

• S-a publicat pe website-ul liderului de parteneriat, Municipiul Aiud, precum și pe websiteul 

Partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România anunțul privind demararea 

proiectului; 

• A fost transmisă Notificarea nr. 1 din 12.04.2019 privind modificarea Planului de achiziții a 

Calendarului de activități și a Bugetului proiectului 

• A fost trimisa Notificarea nr. 2 din 13.08.2019 privind modificări in echipa de implementare a 

proiectului apărute după semnarea contractului de finanțare 

• S-a demarat procedura de achiziție pentru Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea 

proiectantului si execuție lucrări aferenta obiectivului Centru de zi pentru persoane vârstnice. 

Procedura a fost anulată la data de 17.09.2019 conform Deciziei de anulare a procedurii nr. 

18851 din 17.09.2019. În cadrul procedurii a fost depusă o singură ofertă, ofertă care în urma 

evaluării tehnice a fost declarată innacceptabilă și respinsă pe motiv că ofertantul nu a răspuns 

la solicitarea de clarificări transmisă de către Municipiul Aiud. La data de 07.10.2019 s-a reluat 

procedura conform anunțului de participare simplificat nr. SCN1055064 din 07.10.2019. 

Procedura este în curs de desfășurare evaluându-se din punct de vedere tehnic ofertele primite.  

• S-a finalizat achiziția de servicii de verificare a proiectului tehnic – specialitățile Cc, Ci, A1, B, 

C, D, E, F pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si 

Cantina Sociala  



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 

 

operator de date cu caracter personal 4172 

 

Pagina 8 / 25 

• Au fost finalizata documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic si DTAC, pentru obiectivul 

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si Cantina Sociala. Documentația 

tehnică urmează să se transmită la avizat după obținerea tuturor avizelor solicitate în 

Certificatul de urbanism și după Obținerea Autorizației de construire. 

• Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si 

Cantina Sociala a fost verificat de verificatori tehnici atestați 

• Au fost depuse 2 cereri de rambursare pentru decontarea activităților realizate înainte de 

depunerea cererii de finanțare si cele realizate in perioada de implementare pana in luna august 

2019 

Se pregătește pentru trimiterea la avizat a Proiectului Tehnic pentru obiectivul Unitate de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice si Cantina Sociala 

 

3. TITLUL PROIECTULUI 6: ”INTEGRITATEA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU O 

ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ”  

Cod proiect: SMIS 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 finanțare: Uniunea Europeană 

 

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. 

 

Cererea de finanțare a parcurs etapele de evaluare, însemnând etapa I – Evaluare administrativă și 

eligibilitate și etapa II – Evaluare tehnică și financiară, astfel că proiectul a fost selectat pentru 

finanțare. În acest sens, Municipiul Aiud a semnat Contractul de finanțare nr. 161/27.06.2018, cu o 

valoare eligibilă după evaluare, de 286.908,51 lei. Proiectul se află în implementare.  
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Proiectul s-a finalizat la data de: 26.10.2019 

Valoarea totală aferentă Municipiului Aiud a proiectului implementat a fost de 263,24 mii lei, din 

care 257,98 mii lei din fonduri nerambursabile, iar contribuția proprie în proiect a Municipiului 

Aiud a fost de 5,26 mii lei. 

 

Rezultatele obținute:  

- 7 proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție în concordanță cu strategia Națională 

Anticorupție 2016-2020; 

- Un manual de implementare a mecanismului de prevenire a corupției; 

- Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților a 30 de persoane, personal din Primăria Municipiului Aiud, 

în domeniul importanței eticii și integrității în instituția publică. 

 

 

4. TITLUL PROIECTULUI: PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIE 

PRIN IMPLEMENTAREA UNUI MANAGEMENT COMPETITIV  

 

Municipiul Aiud este lider de parteneriat, iar Asociația Română pentru Transparență este partener 

al proiectului 

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. 
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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. 

 
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 

 

Cererea de finanțare a parcurs etapele de evaluare, însemnând etapa I – Evaluare administrativă și 

eligibilitate și etapa II – Evaluare tehnică și financiară, astfel că proiectul a fost selectat pentru 

finanțare. În acest sens, Municipiul Aiud a semnat Contractul de finanțare nr. 140/14.06.2018, cu o 

valoare eligibilă după evaluare, de 399.348,53 lei. Proiectul se află în implementare.  

 

Proiectul s-a finalizat la data de: 13.10.2019. 

Valoarea totală aferentă Municipiului Aiud a proiectului implementat a fost de 180,58 mii lei, din 

care 176,54 mii lei din fonduri nerambursabile, iar contribuția proprie în proiect a Municipiului 

Aiud a fost de 4,04 mii lei. 

 

Rezultatele obținute: 

• sisteme de management al performanței și calității corelate cu Planul de acțiune în etape 

implementat în administrația publică locală; 

• cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale 

îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific. 

 

 

5. TITLUL PROIECTULUI: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ EFICIENTĂ 

PENTRU CETĂȚENI  

 

Municipiul Aiud este lider de parteneriat, iar Asociația Română pentru Transparență este partener 

al proiectului  

Cod proiect: 1126063  
Data depunerii: 24.09.2018 

Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, 

Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1  
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CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica 

si masuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 

puțin dezvoltate 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 

 

Obiectivul general: îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și reducerea 

birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri precum: un mecanism 

pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituțional, două strategii 

sectoriale, soluții informatice integrate, ca și prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului pentru 

implementarea masurilor dezvoltate în proiect. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectiv specific 1: Îmbunătățirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primăria 

Municipiului Aiud prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism pentru fundamentarea 

deciziilor, precum și prin elaborarea a două politici publice în domenii prioritare la nivelul UAT 

Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea procesului de planificare strategica la nivelul UAT Primăria 

Municipiului Aiud prin elaborarea si aprobarea unui plan strategic instituțional (PSI) aferent anilor 

2020 – 2021, precum si a doua strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile sănătate 

și asistență socială. 

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației pentru 

cetățeni la nivel local, prin dezvoltarea si implementarea unui pachet de soluții informatice integrate 

de tip front-office si back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de 

UAT si digitalizarea documentelor din arhiva instituției. 

Obiectiv specific 4:Dezvoltarea abilitaților personalului din UAT Primăria Municipiului Aiud și 

instituțiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legătura cu OS2.1 

si cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategica, 

utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect. 

 

Valoarea totala eligibilă proiect (lei) : 3.988.526,35 lei, din care:  

→ Municipiul Aiud: 2.454.585,50 lei 

→ Asociația Română Pentru Transparență: 1.533.940,35 lei 

 

Cererea de finanțare a parcurs etapele de evaluare, însemnând etapa I – Evaluare administrativă și 

eligibilitate și etapa II – Evaluare tehnică și financiară, astfel că proiectul a fost selectat pentru 

finanțare. În acest sens, Municipiul Aiud va semna Contractul de finanțare în anul 2019, urmând ca 

proiectul să intre în implementare. 

 

În acest moment, proiectul se află în implementare, fiind derulate procedurile de achiziție 

programate.  

 

6. Transport public ecologic în Municipiul Aiud 

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 
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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.  

Prin HCL nr. 242/2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul 

apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7Regiuni cu titlul ”Transport public ecologic în 

Municipiul Aiud”. 

Conform Temei de proiectare elaborată, principalele obiective ale investiției propuse sunt 

reorganizarea sistemului de transport public de călători, prin: 

→ achiziționarea a 16 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; 

→ înființarea și modernizarea a 19 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 

(eticketing, monitorizare video și informare în timp util); 

→ consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în conformitate cu 

Regulamentul CE nr. 1370/2007. 

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 finanțării nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 

2014 – 2020.  

Documentația ”Tema de proiectare” a stat la baza achiziției serviciilor de elaborare a documentației 

tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI” și a consultanței pentru 

elaborarea cererii de finanțare. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost 

aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 136/21.05.2018. 

Ca urmare a prelungirii prin Ordin al MDRAP a termenului de închidere al apelului de proiecte, 

documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și 

devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în 

varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 147/11.06.2018, hotărârea 

anterioară fiind revocată. 

Ca urmare a parcurgerii etapelor de evaluare și a selectării cererii de finanțare, între Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în 

calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea 

Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 

28.10.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4848, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 

22466 din 28.10.2019.  
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Conform Contractului de Finanţare, precum şi a HCL nr. 186 din 18. 07.2019 privind aprobarea 

proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de 

proiectul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”, valoarea totală necesară realizării 

investiției este de 48.238.312,37 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 41.308.769,78 lei, 

sumele prevăzut a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile şi a 

cofinanţării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 4.974.482,79 lei şi 

valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei. 

 

Proiectul se află în implementare cu parcurgerea etapelor de achiziii programate a fi desșășurate în 

această perioadă. 

7. Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud 

Pornind de la starea actuală a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud, s-a elaborat, în 

conformitate cu HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, Studiul de fezabilitate ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, 

în Municipiul Aiud” care, împreună cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, 

a fost aprobat în ședința Consiliului Local Aiud prin H.C.L. nr.192/31.07.2017. 

În ședința ordinară a Consiliului Local Aiud din data de 28 septembrie 2017, a fost aprobată, în baza 

Raportului de specialitate al S.P.A.P.L. Aiud, nr. 2593 din 11.09.2017, garantarea unei finanțări 

interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției mai sus numite, în 

condițiile opțiunii de a se realiza doar componenta de reabilitare și modernizare a SIP (varianta 2) 

din Studiul de Fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 229/2017. 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 a fost aprobat ghidul solicitantului – condiții specifice 

de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa 

prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”; Prioritatea de 

investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice,  a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor”, Operațiunea C – ”Iluminat public”. 

Obiectivul specific al priorității de investiții 3.1 este creșterea eficienței energetice în clădirile 

rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

valori mari. Prin intermediul Operațiunii C sunt sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de 

investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public. 

În baza Raportului de oportunitate al Administratorului public nr. 2271/01.02.2018 și a Raportului 

de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2786/09.02.2018, a fost aprobată scrierea, depunerea și 

implementarea unui proiect prin POR 2014 - 2020, având ca obiectiv de investiții componenta de 

extindere a rețelei SIP în zonele în care este necesar, precum și dezvoltarea unui sistem inteligent 

de management prin telegestiune, respectiv activitățile/măsurile suplimentare ale variantei 4 față de 

varianta 2 din studiul de fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 47/28.02.2018. 

Ca urmare a răspunsului nr. 931/22.03.2018 primit de la Ministerul Finanțelor cu privire la 

necesitatea de a solicita autorizarea garantării unei finanțări rambursabile de tip credit furnizor, 

precum și atingerea plafonului maxim în ceea ce privește garantarea creditelor pentru anul 2018, 

s-a considerat oportună adoptarea soluției de scriere, depunere și implementare a unui singur 

proiect prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform variantei optime din studiul 

de fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 123/03.05.2018.  
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Prin Ordin al MDRAP a fost prelungit termenul de închidere al apelului de proiecte, documentația 

tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general al 

obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, au 

fost aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 231/27.09.2018, și ulterior, în urma actualizării 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, aceștia au fost aprobați prin HCL nr. 

251/16.10.2018, hotărârea anterioară fiind revocată. 

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investiții menite să 

îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor Municipiului Aiud și cu impact benefic asupra 

bugetului local sunt: 

→ modernizarea și eficientizarea SIP prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie 

LED; 

→ ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin 

aducerea iluminatului public la valorile cantitative și calitative din prescripțiile 

naționale și internaționale; 

→ diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a SIP cu ajutorul unui sistem inteligent de 

management prin telegestiune, prin reducerea consumului de energie electrică și 

reducerea cheltuielilor pentru mentenanța SIP; 

→ diminuarea poluării luminoase. 

Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de aproximativ 11 milioane lei. 

Proiectul se află în faza de evaluare. 

Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud 

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 4501 din 11.04.2018 a fost aprobat Ghidul solicitantului  - Condiții 

specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 

REGIUNI, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 

8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, 

precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul 

Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 

secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea /extinderea/dotarea 

infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor 

mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară 

a persoanelor sărace şi celor din zonele cu acces redus. 

În contextul celor prezentate și în baza Raportului de oportunitate al Administratorului public al 

UAT Municipiul Aiud și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice, a fost adoptată HCL nr. 

124/03.05.2018 privind scrierea, depunerea și implementarea, în cadrul POR 2014-2020, a unui 

proiect cu titlul ”Reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructura ambulatoriu – Spital 

Municipal Aiud” 

Spitalul Municipal Aiud a achiziționat documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de 

investiție ”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud”. Prin 

Decizie a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud s-a aprobat depunerea de către 

Municipiul Aiud a cererii de finanțare aferentă proiectului în cadrul apelului de proiecte 
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P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și predarea către Municipiul Aiud a documentației tehnice 

(DALI), aferentă obiectivului de investiție ”Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului 

Municipal Aiud”. 

Documentația tehnică faza (DALI) aferentă obiectivului de investiție, elaborată de către SC Green 

Business SRL (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018), recepționată de către Spitalul Municipal Aiud și 

predată Municipiului Aiud, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați 

prin HCL nr. 250/16.10.2018  

Obiectul proiectului îl constituie reabilitarea din punct de vedere energetic a corpului A – 

Ambulatoriu, modernizarea acestuia, rezolvarea disfuncționalităților clădirii și echiparea acestuia 

cu echipamente și mobilier medical. 

Principalele lucrări propuse prin documentația tehnică faza DALI (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018) 

sunt următoarelor: 

• Reabilitarea energetică a clădirii Ambulatoriului, însemnând: 

→ Izolarea termică a părții opace a clădirilor, inclusiv a soclului; 

→ Înlocuirea tâmplăriei exterioare, ce nu mai corespunde normelor actuale; 

→ Termoizolare intrados peste subsol tehnic; 

→ Termoizolare planșeu peste ultimul nivel; 

→ Înlocuirea învelitorii și a sistemului de jgheaburi și burlane; 

→ Înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă; 

→ Înlocuirea instalației de încălzire; 

→ Modernizarea instalației electrice, si schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de 

iluminat eficiente energetic; 

→ Montarea unor surse alternative de energie (dacă este posibil). 

• Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor interioare; 

• Reorganizarea interioară a unor spații aferente ambulatoriului pentru rezolvarea  

disfuncționalităților semnalate de beneficiar sau găsite în teren; 

• Extinderea clădirii Ambulatoriu cu un corp de clădire care o să creeze un nou acces și să 

conțină un ascensor pe întreaga înălțime a ambulatoriului și cu un corp de clădire care să conțină 

zona de radiografie-radioscopie; 

• Echipare cu echipamente medicale și mobilier medical. 

Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de peste 10 milioane lei. 

Proiectul se află în faza de evaluare, urmând în anul 2020 acest proces să se finalizeze. 

8. Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud 

 

Prin Ordin al MDRAPFE nr. 7003/04.12.2017 a fost aprobat Ghidul solicitantului – condiții 

specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. 

POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 

de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul 

profesional şi tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții – Apel dedicat învățământului profesional şi 

tehnic învățare pe tot parcursul vieții. 
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Prin HCL nr. 338/20.12.2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în 

cadrul  Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte 

P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, cu titlul ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, scopul 

urmărit fiind amenajarea unui spațiu adecvat desfășurării activității educaționale de profil 

tehnologic. 

 

Municipiul Aiud a contractat serviciile de elaborare a documentației tehnice faza DALI aferentă 

obiectivului de investiție menționat, care ulterior a fost necesar să fie completat cu faza SF, datorită 

necesității construirii unei scări exterioare pentru conformarea la cerințele de securitate la incendiu, 

devenind astfel Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții.  

 

Documentația tehnică Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitare și dotări 

Colegiul Tehnic Aiud” a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 14191 din 02.07.2018 

și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 172 

din 09.07.2018, valoarea totală a investiției fiind de circa 16 milioane lei. 

 

Prin proiectul propus, pentru atingerea scopului investiției, sunt prevăzute următoarele lucrări de 

intervenție: 

- pentru Corpul 1 – clădire școala 9 clase – lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice prin 

termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea acoperișului atât pe partea de structură cât și pe partea 

de învelitoare, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, înlocuirea în totalitate a 

parchetului din  toate sălile de clasă, realizarea unei pardoseli din granit pe holuri și scările de acces,  

pardoseli din gresie în grupurile sanitare, zugrăveli la pereți și tavane în sălile de clasă, holuri și  

grupuri sanitare, placaje cu faianță în grupurile sanitare, înlocuirea tuturor ușilor cu altele noi din 

lemn stratificat, reabilitarea prin înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare și termice, 

inclusiv instalarea unei centrale noi eficiente din punct de vedere energetic și realizarea unui sistem 

de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere; 

- pentru Corpul 2 – clădire școala principală – zugrăveli la pereții și tavanele sălilor de clasă, a sălii 

festive, a scării de acces în pod, izolarea termică a pereților exteriori ai întregii clădiri inclusiv cei 

de la parter, a planșeul de la subsol și a celui de sub pod, înlocuirea pardoselilor existente din parchet 

de stejar în toate sălile de clasă cu parchet triplustrat cu rezistență mare la trafic, reabilitarea scărilor 

principale de acces prin îmbrăcarea lor cu plăci din granit, desfacerea placajelor cu lambriuri din 

plăci melaminate de pe pereții claselor și aplicarea de zugrăveli lavabile, intervenții la șarpanta 

imobilului, fiind semnalate degradări ale unor elemente de rezistența și învelitoare, înlocuirea 

întregului sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale. Corpul C2 are integrat în construcția 

lui, un turn situat pe latura nord-vestică a clădirii, la circa 25 m deasupra solului, turn cu deschidere 

spre toate cele patru puncte cardinale. Prin această lucrare se încearcă punerea în evidență a acestuia 

și amenajarea lui astfel încât să poată fi introdus ca obiectiv turistic pe harta municipiului Aiud, 

întrucât poziționarea și altitudinea Turnului Colegiului poate deveni un punct de observare a 

panoramei Municipiului Aiud, iar faptul ca accesul la turn se poate realiza independent de accesul 

în școală, constituie un avantaj. 

- pentru Clădirea anexa socială (corpul 3) și Cabina poartă (corpul C4) – recompartimentarea, pentru 

redarea în totalitate a acestei clădiri ca spațiu de învățământ, respectiv ateliere școală, reabilitarea 

acoperișului și înlocuirea învelitorii din tabla cu învelitoare ceramică, reabilitarea întregului sistem 

de colectare a apelor pluviale, reabilitarea termica a clădirii prin anveloparea pereților și a planșeului 

de pod, realizarea unei pardoseli noi din mozaic, zugrăveli interioare la pereți și tavane, înlocuirea 

întregului sistem de încălzire,  a instalației electrice și sanitare cu sisteme noi eficiente. 
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Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de 15.915.858,86 ei. Proiectul se 

află în faza de evaluare. 

 

9. Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud 

 

Prin HCL nr. 337/20.12.2017 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în 

cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 –  Creșterea gradului de participare la nivelul 

educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului, Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/7regiuni, Grup vulnerabil: copii cu 

risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, obiectivul de investiție vizat fiind ”Reabilitarea și 

extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”. 

 

G.P.P. nr. 2 Aiud a predat Municipiului Aiud documentația tehnică faza DALI (proiect nr. 19/2014, 

aprobată prin HCL nr. 48/25.02.2015) și Auditul energetic aferent Grădiniței cu Program Prelungit 

nr. 2 Aiud elaborate în anul 2014 care, pentru respectarea condițiilor de eligibilitate POR, a fost 

actualizată prin introducerea unor elemente specifice de DALI, devenind Studiu de fezabilitate 

pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program 

Prelungit nr. 2 Aiud”. 

 

Documentația tehnică elaborată a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 11701 din 

24.05.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin 

HCL nr. 146 din 31.05.2018, valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 4 milioane lei. 

 

Implementarea măsurilor de eficiență energetică și realizării mansardării în unitatea de învățământ 

va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice, pentru aceasta fiind 

propuse ca principale lucrări:  

- la nivelul parterului se propun unele modificări de spații, cum ar fi: reamenajarea unei săli 

de grupă cu destinația de sală multifuncțională ( sală pentru activități sportive pe timp ploios sau 

friguros, pentru desfășurarea unor activități educative și distractive etc.); 

- realizarea unei scări exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu a etajelor superioare; 

- amenajarea unui spațiu (izolator) destinat copiilor la care în timpul programului apar 

probleme de sănătate;  

- etajul grădiniței va fi modificat în zona fostului birou administrativ care se transformă în hol 

de legătură a scării secundare (de evacuare) și se înființează un cabinet pentru asistenta medicală;  

- la mansardă se propune înființarea a două săli de grupe așezate peste cele aflate la nivelele 

inferioare și a unei săli de mese, unde copii vor putea servi masa în condiții deosebite de igienă și 

siguranță, precum și înființarea unui grup sanitar deasupra celor existente, spațiu ce va îndeplini 

toate normele igienico-sanitare în vigoare;  

- pentru eficientizarea consumului de energie, se propune anveloparea întregii clădiri conform 

recomandărilor din auditul energetic, înlocuirea ferestrelor existente cu tipuri performante, 

realizarea unui acoperiș de tip  șarpantă termoizolat, cu învelitoare din țiglă metalică multistrat; 

- înlocuirea în totalitate a mobilierului din grupurile sanitare existente; 

- refacerea în întregime a rețelei termice existente și înființarea instalației la mansardă;  

- înlocuirea mobilierului din sălile de grupă existente și dotarea cu mobilier nou a grupelor 

situate la mansardă; 
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- înlocuirea covorului PVC pe suport textil existent din spațiile de primire de la parter și etaj 

cu parchet laminat pentru trafic intens, placarea scărilor existente și propuse cu gresie ceramică; 

- în spațiul nou de la mansardă se propune parchet laminat în sălile de grupă, sala de mese, 

spațiul de primire, vestiar și filtru și gresie pentru spațiile anexe, grupurile sanitare și scările de 

acces;  

- realizarea unui loc de joacă pentru copiii grădiniței, dotat cu aparatura modernă specifică 

acestui tip de activitate;  

- dotarea cu instalații de detecție, alarmare si stingere a incendiilor, instalații pentru iluminatul 

de securitate la incendiu, instalație de paratrăsnet;  

- demontarea și repoziționarea panourilor solare pentru producerea apei calde existente pe 

șarpanta propusă;  

- reabilitarea clădirii prin anveloparea pereților exteriori, termoizolarea  planșeului peste 

mansardă cât și a planșeului peste subsol. 

La data de 03.12.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4939, înregistrat la Municipiul 

Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar 

pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 

Aiud, în calitate de beneficiar al finanțăriiValoarea preconizată a investiției este, conform devizului 

general, de 4.014.415.30 ei. În acest moment, proiectul de află în implementare, parcurgând etapele 

de achiziții publice programate. 

10. WIFI4EU 

Municipiul Aiud este beneficiarul unui contract de finanțare, sub formă de voucher, în valoarea de 

15.000 euro pentru implementarea unei rețele de internet WIFI, în zone publice, în municipiul Aiud. 

Prin intermediul inițiativei WiFi4EU, Comisia Europeană dorește să promoveze accesul gratuit la 

Wi-Fi în spații publice precum parcurile, piețele și clădirile publice, bibliotecile, muzeele și centrele 

de sănătate, peste tot în Europa. 

Bugetul este de 120 de milioane EUR pentru perioada 2018-2020. Acesta va fi utilizat pentru 

instalarea unor echipamente Wi-Fi de ultimă generație în principalele centre de interes public. 

Finanțarea se face prin intermediul unui cupon valoric, în sumă de 15.000 euro, care are rolul de 

acoperi plata contravalorii componentelor WIFI și a instalării acestora de către companii care s-au 

înregistrat în această competiție și care au fost validate de către Comisia Europeană. 

Cuponul valoric WiFi4EU oferă fiecărei municipalități o sumă fixă, respectiv 15 000 EUR. 

Municipalitățile care primesc bonuri valorice vor selecta „spațiile publice” unde vor fi instalate 

hotspoturile WiFi4EU (puncte de acces wireless). Cupoanele valorice WiFi4EU pot fi utilizate și 

pentru a finanța parțial un proiect cu o valoare mai mare. 

Cuponul poate fi utilizat pentru a achiziționa echipamente noi și pentru a actualiza echipamentele 

vechi sau pentru a le înlocui cu modelele cele mai noi sau cele mai bune disponibile pe piață. 

Cuponul valoric WiFi4EU va acoperi echipamentul și costurile de instalare. Municipalitățile care 

primesc cupoane valorice ar trebui să plătească pentru conectivitate (abonamentul la internet) și 

pentru întreținerea echipamentului, astfel încât să ofere conectivitate Wi-Fi gratuită și de înaltă 

calitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani. 
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Selecția beneficiarilor s-a făcut pe baza principiului „primul venit, primul servit”, garantându-se 

totodată faptul că toate statele membre pot beneficia de un număr minim de cupoane valorice. 

În data de 21 martie 2018, Municipiul Aiud s-a înregistrat în această competiție, urcând pe portalul 

Comisiei Europene toate documentele solicitate. Primul apel de proiecte deschis și pentru care 

Municipiul Aiud a depus solicitare a fost anulat, din motive tehnice, în data de 14 iunie 2018. 

Municipiul Aiud a depus solicitarea și pentru al doilea apel de proiecte, deschis în data de 7 

noiembrie 2018, ora 14. În urma aplicării, Municipiul Aiud  a fost declarat câștigător în data de 11 

decembrie 2018. 

Ca urmare a declarării aplicației ca fiind câștigătoare, municipiul Aiud a semnat Acordul de Grant, 

cu Comisia Europeană, prin care Municipiul Aiud beneficiază de voucherul de 15.000 de euro 

necesar instalării WIFI în zonele publice din Municipiul Aiud. A fost demarată implementarea 

proiectului, recepția finală a sistemului integrat urmând a se face la finalul lunii decembrie 2019 sau 

începutul anului 2020. 

Situația actualizată centralizată a proiectelor depuse spre finanțare se prezintă astfel: 

 

TITLU PROIECT OBIECTIV PROIECT 

CALITATEA 
MUNICIPIULUI 

AIUD ÎN 
PROIECT 

VALOARE 
PROIECT 

Stadiu 
proiect 

Eco agrement 
Aiud – zone de 
agrement Avram 
Iancu si 
Ecaterina 
Varga 

Înființarea a două 
zone de agrement: 
Avram Iancu și 
Ecaterina Varga Beneficiar 5.885.135,47 implementare 

Respect pentru 
bunicii 
comunității 
aiudene 

Reabilitarea a două 
clădiri și înființarea a 
trei servicii sociale la 
nivel de comunitate 

Beneficiar 3.626.022,75 implementare 

Integritatea - 
condiție 
esențiala pentru 
o 
administrație 
eficienta 

Dezvoltarea 
competențelor 
anticorupție în 
administrația 
publică locală Beneficiar 299.750,39 implementat 



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 

 

operator de date cu caracter personal 4172 

 

Pagina 20 / 25 

Performanță și 
eficiență în 
administrație 
prin 
implementarea 
unui 
management 
competitiv 

Dezvoltarea unui 
sistem de 
management la 
calității la nivelul 
administrației 
publice locale 

Beneficiar 421.895,84 implementat 

Administrație 
publică locală 
eficientă pentru 
cetățeni 

Implementarea unor 
soluții informatice 
integrate la nivelul 
administrației 
publice locale 

Beneficiar 3.372.190,25 implementare 

„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)” 

Reabilitarea 
integrată a drumului 
județean DJ 107I; 
două străzi în 
municipiul Aiud: 
Avram Iancu și 
Moților 

Partener 187.743.238,12 implementare 

Reabilitare și 
extindere prin 
mansardare 
Grădinița cu 
program 
prelungit nr. 2 
Aiud  

Dezvoltarea 
infrastructurii 
antepreșcolare - un 
viitor mai bun 
pentru copiii noștri 
GPP nr. 2 Aiud 

Beneficiar 4.014.415.30  implementare 

Reabilitare și 
dotare Colegiu 
Tehnic Aiud 

Reabilitare și dotare 
Liceul Tehnologic 
Aiud 

Beneficiar 15.915.858,86 evaluare 

Reabilitarea 
sistemului de 
iluminat public în 
municipiul Aiud 

Reabilitarea 
sistemului de 
iluminat public în 
municipiul Aiud 

Beneficiar 11.070.847,49 evaluare 

Transport public 
ecologic în 
municipiul Aiud 

Transport public 
ecologic în 
municipiul Aiud 

Beneficiar 48.238.312,37 implementare 
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Reabilitare 
Ambulatoriu 
Integrat din 
cadrul Spitalului 
Municipal Aiud 

Reabilitare 
Ambulatoriu 
Integrat din cadrul 
Spitalului Municipal 
Aiud 

Beneficiar 10.655.591,28 evaluare 

WIFI4EU Realizarea unei 
rețele de internet 
WIFI pentru zone 
publice în municipiul 
Aiud 

Beneficiar 15.000 euro implementare 

 

Total valoare proiecte depuse: 287.228.842,82 lei 

Total valoare proiecte selectate pentru finanțare și contractate: 249.586.545,19 lei, la care se adaugă 

15.000 euro aferente proiectului WIFI4EU. 

 

B. Sistemul de supraveghere și înregistrare video  în vederea creșterii siguranței 

cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud 

 

Municipiul Aiud este beneficiarul unei investiții importante care constă în sistemul de supraveghere 

și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în 

municipiul Aiud 

 

În baza nevoii identificate și anume că Municipiul Aiud, ca orice altă comunitate, are nevoie de 

siguranță și încredere, elemente pe care cetățenii trebuie să le resimtă din plin, am întocmit și 

înaintat, spre aprobare, Raportul de oportunitate al Administratorului public privind implementarea 

sistemului de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și 

prevenirea criminalității în municipiul Aiud. 

 

O viață mai bună în municipiul Aiud nu înseamnă doar o infrastructură reabilitată, o viață culturală 

și socială bogate în evenimente, o viață sănătoasă și educativă la standarde ridicate. O viață mai 

bună pentru aiudeni înseamnă și asigurarea unui climat optim în care viața de zi cu zi a aiudenilor 

se desfășoară. 

 

În acest sens, pentru a asigura o viată mai bună locuitorilor municipiului Aiud și pentru a 

preîntâmpina producerea unor evenimente neplăcute din zona infracțională sau pentru a ajuta la 

soluționarea unor astfel de evenimente neplăcute, s-am implementat, în anul 2018, la nivelul 

municipiului Aiud, sistemul de supraveghere cu camere video inteligente a municipiului Aiud. 

 

Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, 

de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Politie Locală. Introducerea 

monitorizării cu ajutorul camerelor de supraveghere video duce la scăderea stării infracționale prin 

descurajarea potențialilor infractori. Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, pentru 

a asigura respectarea intimității și a vieții personale a cetățenilor municipiului Aiud, sistemul de 

supraveghere video este unul de tip circuit închis, fără acces din exterior. Vizualizarea zonelor 

supravegheate se efectuează în dispeceratul organizat în sediul Poliției Locale. 
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Obiectivele supravegheate și monitorizate reprezintă locații de interes public de diferite grade de 

importanță. 

Sistemul de supraveghere video monitorizează: 

➢ toate intrările și ieșirile în/din municipiu 

➢ principalele intersecții din municipiu 

➢ zonele amenajate ca locuri de joacă 

➢ zonele de recreere/parcuri 

➢ parcări 

➢ intrări principale din creșe, grădinițe, școli gimnaziale și licee 

➢ zone și clădiri de interes local 

➢ principalelor puncte de colectare a gunoiului menajer 

➢ Valea Aiudului în principalele zone de interes 

➢ alte zone, dacă prezintă interes 

 

Sistemul este operat de către Poliția Locală a municipiului Aiud. Prin operarea sistemului se va 

urmări identificarea și descurajarea următoarelor tipuri de activități: 

➢ furt, tâlhărie 

➢ vandalism 

➢ folosirea armelor albe sau de foc 

➢ trafic de droguri 

➢ constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor 

➢ amenințări teroriste 

➢ consum de alcool și stupefiante 

➢ persoanele turbulente/violente 

➢ orice recurgere la violență în zonele monitorizate 

➢ acțiunile câinilor maidanezi 

 

Sistemul are un efect de descurajare prin prezența camerelor de supraveghere în zonele specificate. 

Efectul este crescut prin intervenția promptă a echipajelor Poliției Locale în momentul detectării 

unui eveniment, intervenția fiind coordonată pe baza informațiilor culese cu ajutorul camerelor 

video. 

În plus, sistemul permite stocarea și analizarea ulterioară a datelor înregistrate în eventualitatea 

unui eveniment nedetectat în timp real. În acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu 

timpul înregistrării, poate duce la identificare făptașului/făptașilor. 

 

Arhitectura sistemului este în așa fel concepută încât utilizează, deopotrivă, în funcție de zona 

monitorizată, camere de supraveghere speciale pentru timp de noapte, camere de supraveghere 

speciale pentru timp de zi, camere speciale care au capacitatea de a recunoaște numerele de 

înmatriculare ale autoturismelor și camere care au capacitatea de a apropia până la recunoaștere și 

identificare facială a persoanelor. 

 

Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate, are ca obiectiv creșterea siguranței 

cetățenilor și prevenirea criminalității în municipiul Aiud. Prin achiziționarea de echipamente 

specifice și amenajarea unui dispecerat se dorește și asigurarea obiectivelor, bunurilor și valorilor 

împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestuia, 

precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte de violență care le pot periclita integritatea 

fizică, viața sau sănătatea. 
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Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților, care au ca obiectiv asigurarea 

ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum și a instituțiilor 

care desfășoară activități de combatere a criminalității sociale. Printre aceste autorități amintim 

Poliția Rutieră, Poliția Locală, Jandarmeria și alte servicii din cadrul M.A.I. 

 

C. 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. 

 

D. În ceea ce privește domeniul social și medical, am propus, susținut, promovat și coordonat 

o serie de parteneriate, după cum urmează: 

 

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”.  

 

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. 

 

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 
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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. 

 

Am propus continuarea 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 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 

 

Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba 

Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului școlar”.  

 

Pentru anul 2018, 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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Pentru anul 2020, am în vedere scrierea și depunerea, spre finanțare, a unor proiecte menite să 

dezvolte comunitatea aiudeană. Învățământul va fi o prioritate, dar și sănătatea. În acest sens, voi 

monitoriza apelurile de proiecte care se vor deschide și care vor avea ca beneficiari eligibili 

autoritățile publice locale, pe de o parte, dar voi căuta soluții de finanțare a nevoilor comunității, pe 

de altă parte. Totodată, consider că implementarea proiectelor deja câștigate necesită o atenție 

deosebită, mai ales prin prisma cheltuirii judicioase a banului public european. Pe cale de 

consecință, o parte din activitatea mea se va concentra în coordonarea activității implementării 

proiectelor la nivelul Primăriei municipiului Aiud. 

 

Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii: 

- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care continuăm demersurile pentru ca aiudenii 

să se bucure de un nou Centru Cultural Multifuncțional de Interes Județean la Aiud. 

- 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 a 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 2020. 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. 

 

 

 

Administrator public, 

Liviu FLOREA 
 

 


