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RAPORT 
privind starea economică, socială şi de mediu a 

oraşului  Aleşd în anul 2013 

 
 

 

                În conformitate cu prevederile art. 63 alin (3), lit. a din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 

publice locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint Raportul cu privire la 

starea economică, socială şi de mediu a localităţii, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă 

la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu şi cu 

responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile 

autonomiei locale. 

 Date generale 

Oraşul Aleşd este aşezat în vestul României la 50 km de graniţa cu Ungaria, în partea de est a 

judeţului Bihor, pe D.N.1 (E.60) la 38 km est de Oradea şi la 112 km vest de municipiul Cluj - Napoca. 

Oraşul ocupă o suprafaţă de 71,95 km
2
 şi se învecinează la nord cu comuna Popeşti, la nord-est cu 

comuna Şinteu, la est cu comuna Auşeu, la sud cu comunele Măgeşti şi Aştileu, la vest cu comunele 

Lugaşu de Jos şi Brusturi.  

În componenţa administrativă a oraşului Aleşd intră şi localităţile Pădurea Neagră, Peştiş şi 

Tinăud.  

 

Populaţia oraşului Aleşd 

 Populaţia oraşului Aleşd, conform datelor statistice publicate de INS este de 10.066.  În anul 2013 

au fost înregistrate un număr de 54 căsătorii şi 122 decese.  

 Principalele naţionalităţi reprezentative în oraşul Aleşd sunt: română, maghiară, slovacă, rromă, 

alte naţionalităţi fiind cu un număr redus de locuitori. 

 

           BUGETUL LOCAL 

Unitatea administrativ-teritorială Aleşd a încasat în anul 2013 la bugetul local suma de 

18.926.950 lei, faţă de 19.602.270 lei cât previzionase, plăţile efectuate în anul 2013 însumând 

18.809.218 lei, înregistrând un excedent bugetar la 31-12-2013 în sumă de 117.732 lei.  

 La 01.01.2013 excedentul bugetar al Oraşului Aleşd însuma 75.414 lei, iar la finele acestuia 

U.A.T. Oraşul Aleşd înregistra un excedent bugetar total de 193.146 lei.  
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             PROIECTE AFLATE ÎN DERULARE ÎN 2013 

      1. PROIECT: ,,LUCRĂRI PRIORITARE DE EXTINDERE ŞI REABILITARE A REŢELELOR DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ORAŞUL ALEŞD  

 În derulare în cursul anului 2013; 

 Valoarea decontată în cursul anului 2013 – 410.245 lei, din care: 

 241.220 lei sume nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării; 

 169.025 lei buget local. 

2. PROIECT:  ,,MODERNIZARE ŞI REABILITARE CABINETE AMBULATORII SPITALUL 

ORĂŞENESC ALEŞD’’. 

 Perioada de implementare: 23.02.2011- 22.02.2013, 

 Valoarea proiectului: 2.173.118,93 lei; 

 Obiective: Proiectul a avut ca obiectiv general reabilitarea şi dotarea cabinetelor 

ambulatorii de Interne, Ginecologie- Obstetrică, Pediatrie şi Neurologie; 

 Valoarea decontată în cursul anului 2013 - 866.479,82 lei (TVA inclus) 

3. PROIECT: ,,PROMOVAREA PRODUSULUI TURISTIC AL ORAŞULUI ALEŞD- CETATEA 

PIATRA ŞOIMULUI’’. 

 Perioada de implemantare: 20.09.2011- 20.09.2013; 

 Valoarea proiectului: 496,992 lei 

 Obiective: Obiectivul general al proiectului a fost promovarea produsului turistic specific 

oraşului Aleşd, respectiv a Cetăţii Piatra Şoimului, precum şi includerea acestuia în 

oferta turistică de la nivelul Regiunii de Nord- Vest. 

 Valoarea decontată în cursul anului 2013 – 172.267,00 lei (TVA inclus) 

 

         ASIGURAREA LINIŞTII ŞI ORDINII PUBLICE ÎN ORAŞUL  ALEŞD 

 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BIHOR – POLIŢIA ORAŞULUI ALEŞD 

 

Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în anul 2013 

 

 În cursul anului 2013, la nivelul Circumscripţiei judiciare Aleşd, se înregistrează o scădere a 

criminalităţii sesizate de la 1269 în 2010 la 1145 în anul 2013. 

 Au apărut însă modificări în structura criminalităţii, scăzând uşor numărul infracţiunilor 

economice sesizate, de la 214 în 2012 la 217 în 2013 totodată scad infracţiunile judiciare de la 

676 în 2012 la 605 în 2013. 

 În ceea ce privesc furturile din locuinţă, în anul 2013 scad cu 33 astfel de fapte penale, de 

asemenea cresc infracţiunile de altă natură cu 44 fapte, şi totodată scad infracţiuni de natura 

economico- financiară cu 97. Înfracţiunile care denotă stări conflictuale(loviri şi ameninţări), 

înregistrează de asemenea o scădere de la 129 în 2012 la 123 în 2013. 

 Infracţiunile la codul silvic se situează la aceleşi nivel cu anul 2012 respectiv 108 astfel de 

infracţiuni în anul 2013. 

CRIMINALITATEA ECONOMICO- FINANCIARĂ 

          În perioada analizată au fost organizate următoarele acţiuni: 

 L.53/2003 modificată, cu reprezentanţi de la ITM Bihor; 

 Acţiune pe linia Legii nr. 12/1990; 

 Acţiuni privind deţinerea şi comercializarea produselor de tutun nemarcate corespunzător; 

 Acţiune pe linia Legii nr. 211/2011 privind colectarea de deşeuri; 

 Acţiune pe linia Legii nr. L.46/2008; 
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 Acţiune pe linia Legii nr. 241/2005(produse de panificaţie); 

 Participarea la un nr. de 9 acţiuni împreună cu lucrători din cadrul Comp. Inv. Criminale Aleşd şi 

Secţiile de Poliţie Rurală 1 Borod şi 7 Tileagd.  

NUMĂR SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE APLICATE: 

 13 în valoare de 17.000 lei; 

 Valoarea bunurilor confiscate 10.337 lei; 

LUCRĂRI PENALE:  

 Existente – 84; 

 Înregistrate – 65; 

 Soluţionate – 98- soluţii date prin Parchetul de pe lângă judecătoria Aleşd  

 Rămase în lucru 51 fapte penale la sfârşitul perioadei. 

CRIMINALITATEA JUDICIARĂ 

 Comparativ cu perioada anterioară, Compartimentul Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei 

oraşului Aleşd înregistrează o criminalitate judiciară calificată în creştere uşoară, înregistrându-se 

2 infracţiuni cu violenţă, predominând furturile din magazii de lemne, furturi din auto, curţi şi 

anexe gospodăreşti. 

 La data de 01.01.2013 lucrătorii Compertimentului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei 

oraşului Aleşd au avut în lucru un nr. 10 de cauze penale cu AC, în care au fost cercetate un nr. de 

10 persoane care au comis un nr. de 10 infracţiuni. În cursul perioadei analizate au înregistrat 40 

de cauze cu un nr. de 13 infracţiuni, din care: sesizate- 20, flagrante- 3, oficiu-20. 

La data de 01.01.2013 lucrătorii Compartimentului de Investigaţii Criminale au avut în lucru un 

nr. de 111 cauze penale cu AN, fiind înregistrate 65 cauze penale, soluţionate, un număr de 156 

cauze penale cu AN, rămânând în lucru la sfârşitul perioadei analizate un număr de 20 cauze 

penale. 

 În cursul anului 2013 s-au înregistrat un nr. de 188 lucrări diverse, fiind soluţionate 182, rămase 

în lucru 6, cu termen sub 30 de zile. 

ACTIVITĂŢI DE PREVENIRE 

 Au fost organizate un număr de 57 acţiuni proprii, ocazie cu care au fost constatate 4 infracţiuni, 

un număr de 59 persoane conduse la sediul poliţiei Aleşd pentru a fi cercetate, fiind executate un 

număr de 23 de patrulări, din care 16 pe timp de noapte şi au fost aplicate un număr de 11 

contravenţii din care un număr de 6 la Legea nr. 61/91 şi una la Legea 12/90, totodată fiind 

confiscate 2180 ţigarete şi 3 metri steri de material lemons. 

 Cu ocazia acţiunilor au fost identificate bunuri furate în valoare de 4.400 lei, care au fost restituite 

părţilor vătămate. 

FORMAŢIUNEA OP URBAN Aleşd în perioada: 01.01.2013 – 31.12.2013 au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 Au soluţionat 62 lucrări şi dosare penale cu autori cunoscuţi, soluţii date prin Parchetul Aleşd, 

rămase în lucru 6 astfel de fapte penale. 

 Activitatea lucrătorilor se materializează şi prin alte activităţi ce le revin constând în: cercetare la 

faţa locului, executarea Mandatelor de aducere, executări silite, pânde executate, participări la 

măsuri de ordine, intervenţii la apelurile 112, persoane legitimate, stări conflictuale aplanate. 

 Totodată au efectuat controale pe linia Legii 333/2003, au fost actualizate planuri de pază, şi 

avizat personal de pază. 

 Activitatea desfăşurată se materializează prin Contravenţii constatate la următoarele acte 

normative: Legea nr. 61/1991, Legea nr. 171/2001, Legea nr. 333/2003, OG 195/2002 cât şi alte 

acte normative. 

În perioada de referinţă agenţii de siguranţă publică au înmânat un număr de peste 193 ”citaţii ”au 

însoţit personalul medical la un număr de 12 internări la spitalul de neuropsihiatrie Oradea, au 

participat la dirijarea traficului rutier la un număr de 46 autoturisme. 



Page 4 of 42 
 

COMPARTIMENTUL POLIŢIEI DE PROXIMITATE 

 La nivelul formaţiunii de ordine publică urban, la compartimentul Poliţiei de Proximitate îşi 

desfăşoară activitatea 4 agenţi de proximitate, distribuiţi în 4 sectoare. 

Au desfăşurat activităţi de cercetare penală astfel: existente la începutul anului 2013:  62- 

soluţionate, 6 activităţi de cercetare penală rămase în lucru, au mai soluţionat peste 180 diverse 

reclamaţii depuse la sediul unităţii; 

Totodată au mai desfăşurat activităţi preventive astfel: în unităţi de învăţământ, cu autorităţi 

publice locale, cu asociaţii de proprietari, cu administratorii S.C., au identificat Persoane 

potenţiale victime şi Persoane primite în punctele de consiliere. 

 Au încheiat 2 protocoale de colaborare; 

 Au promovat programe/proiecte/campanii, au desfăşurat activităţi de prevenire în Centrele de zi 

pentru copii de etnie rromă şi pentru persoane vârstnice şi de asemenea 

Programe/Campanii/Planuri de măsuri în domeniul criminalităţii; 

Programe cadru în domeniul criminalităţii:  

 programul de prevenire a infracţiunilor de furt; 

 programul de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor 

 programul în domeniul educaţiei rutiere în rândul copiilor. 

Proiecte şi campanii preventive: 
 proiectul Security Marcheting intitulat”Fii responsabil şi siguranţa ta în şcoală este 

garantată” în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” din Aleşd. 

 proiect educativ, iniţiat de către Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” din Aleşd în 

parteneriat cu Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Centrul Regional 

Oradea din cadrul ANPTP, având ca scop combatere traficului de persoane. 

 campania de prevenire a furturilor din locuinţă”Nu-ţi Scăpa Locuinţa din Ochi!”, 

campanie inţiată la nivel judeţean de Compartimentul de Analiză şi Prevenire a 

Criminalităţii din cadrul I.P.J. Bihor. 

 activităţi de prevenire a furturilor în perioada sezonului estival şi perioada vacanţei şcolare 

fiind distribuite pliante cu caracter informativ, în zonele turistice de pe raza oraşului 

Aleşd. 

Alte activităţi cu caracter preventiv: 

 întâlnire la sediul Poliţiei oraşului Aleşd, cu elevi ai liceului teoretic ”Constantin Şerban” 

din Aleşd, cu ocazia săptămânii ”Şcoala Altfel”; 

 Campania preventivă, la locurile de cazare în comun; 

 Informarea şi instruirea administratorilor şi angajaţilor acestora pe linia prevenirii 

comiterii de acte de violenţă în cazul furturilor sau altor genuri de fapte penale în incinta 

unităţilor de cazare cât şi în spaţiile exterioare ale acestora; 

 Campania preventivă ”Vacanţă în siguranţă”; 

 Distribuire de pliante cu caracter preventiv, pe linia rutieră, în locurile de joacă, parcuri, 

terenuri sportive, locuri de agrement. 

Principalii parteneri ai activităţilor preventive: 

 Primăria oraşului Aleşd; 

 Centru de zi pentru persoane vârstnice; 

 Centrul de zi pentru integrarea copiilor de etnie rromă; 

 Colegiu Tehnic”Alexandru Roman” Aleşd; 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Aleşd; 

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei; 

 Ocolul Silvic Aleşd. 
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ACTIVITATEA PE LINIE DE POLIŢIE RUTIERĂ 

În perioada 01.01.2013 – 31.12.2013, cei patru lucrători de poliţie rutieră, în conformitate cu 

Programul partenerial de prevenire şi combatere a accidentelor rutiere, ordinele de linie, 

situaţia operativă existentă pe raza de competenţă au desfăşurat şi executat următoarele: 

 Organizarea de acţiuni pe linie de circulaţie, cu lucrători de la SR, OP, Secţii de Poliţie Rural şi 

reprezentanţi RAR; 

 Organizarea de şedinţe în cadrul comunităţilor comunelor din zona Aleşd, transportatori rutieri de 

persoane şi şcoli, prelucrarea de reguli de circulaţie, cauze accidente; 

 Au soluţionat: tamponări soldate cu pagube materiale şi au eliberat autorizaţii de reparat în cazul 

avarierii autovehiculelor, au efectuat cercetări la faţa locului în accidente rutiere soldate cu 

victime, au soluţionat accidente grave soldate cu decedaţi, au soluţionat accidente uşoare soldate 

cu victime, având ca şi cauze în principal viteza şi indisciplina pietonilor; 

 Au aplicat un număr de 5356 sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţiei, 11 alte acte 

normative(8-L61/91; 2-L171/2010), în valoare totală de 1085780 lei. Au fost sancţionaţi 240 

pietoni, 38 biciclişti, 67 căruţaşi, 16 conducători mopede şi motociclişti, 3258 conducători auto 

pentru viteză, 786 centuri, 181 pentru defecţiuni tehnice, 24 pentru alcool, 196 pentru depăşiri, 14 

pentru neacordarea priorităţii, 75 opriri neregulamentare, restul alte abateri; 

 Au fost reţinute permise de conducere pentru diverse fapte de încălcare a regulilor de circulaţie, 

astfel: 24 pentru alcool, 37 viteză, 196 pentru depăşiri, 14 prioritate, 2 CFR, 2 neprezentare 

soluţionare tamponare, 10 circulaţie pe sens – au fost retrase 126 certificate de înmatriculare 

pentru defecţiuni tehnice, lipsă ITP, transcriere sau alte cauze; 

 Au lucrat ca operatori RADAR depistând 4646 nereguli la regimul circulaţiei din care 3958 

viteză, 121 depăşiri, restul alte abateri; 

 Au constatat 138 infracţiuni în 109 de lucrări penale, din care 64 infracţiuni la regimul circulaţiei( 

30 fără permis sau permis suspendat, 24 alcoolemie, 7 auto neînmatriculat, 1 număr fals, 1 auto 

fără drept de circulaţie, 1 părăsire loc accident), 4 alte fapte(1 distrugere, 2 fals, 1 uz de fals) şi 70 

infracţiuni din accidente de circulaţie( 9 ucidere din culpă şi 61 vătămări corporale din culpă); 

 Ofiţerul şi agenţii de circulaţie din cadrul unităţii au participat la măsuri de ordinea şi dirijarea 

traficului rutier cu ocazia manifestărilor culturale, sportive, religioase, pieţe, precum şi alte 

activităţi ordonate. 

             Cu privire la situaţia constatărilor la nivelul circumscripţiei judiciare Aleşd, scad 

începerile de urmăriri penale cu 44% în 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, iar numărul 

persoanelor cercetate scad cu 4% în 2013. 

Pozitiv este faptul că numărul infracţiunilor constatate în flagrant scad cu aproximativ 32%.  

             În ceea ce privesc SANCŢIUNILE APLICATE în 2013 s-au înregistrat următoarele 

sancţiuni: total 8329 contravenţii din care: 6838 la regimul circulaţiei, 32 la Lg. 12/1990, 1179 la 

Lg. 61/1991 rep., 15 la Lg. 333/2003, 22 la OUG 97/2005, 2 la Lg. 136/1995, 198 la Lg. 

171/2010, 43 la alte acte normative. 

ACTIVITĂŢI CRIMINALISTICE, activitatea de investigare tehnico-ştiinţifică a locului faptei 

se materializează în desfăşurarea următoarelor activităţi: 

 Morţi suspecte sau violente – 42; 

 Tâlhării – 2; 

 Vătămări corporale – 5; 

 Violuri – 4; 

 Furturi(din locuinţe, societăţi, instituţii) – 77; 

 Furturi de şi din auto – 39; 

 Alte evenimente(distrugeri, accidente de muncă, ultraj etc) - 63.  

Totodată cei 3 lucrători de la Compartimentul criminalistic au mai desfăşurat şi activităţi 

constând în: 
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 Percheziţii, reconstituiri, recunoaşteri din grup 137, planşe fotografice întocmite 540, persoane 

amprentate pentru AFIS 2000=171, persoane introduse în sistemul IMAGETRAK=6, participări 

la acţiuni şi razii=13. 

MĂSURI ŞI ACTIVITĂŢI PROPUSE PENTRU DIMINUAREA CRIMINALITĂŢII 
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc, prin creşterea numărului prinderilor în 

flagrant, operativitate în intervenţia la apelurile semnalate prin SNUAU 112 şi luarea celor 

mai eficiente măsuri.  

TERMEN: permanent 

EXECUTĂ: întreg efectivul  

RĂSPUNDE: şeful unităţii 

2. Adaptarea dispozitivelor de siguranţă publică şi patrulare din mediul urban şi rural în 

funcţie de evoluţia situaţiei operative. 

TERMEN: permanent 

                   EXECUTĂ: şefii secţiilor rurale  

                   RĂSPUNDE: şeful Poliţiei Aleşd 

3. Organizarea de acţiuni punctuale cu efective mărite în locurile şi mediile cu risc 

criminogen, pe baza analizelor pertinente şi obiective a situaţiei operative de pe raza de 

competenţă. 

TERMEN: bilunar 

 EXECUTĂ: lucrătorii operativi şi secţiile rurale 

                   RĂSPUNDE: şeful unităţii. 

4. Efectuarea de controale inopinate atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte asupra 

modului în care poliţiştii îşi desfăşoară activitatea în mediul urban şi rural. 

TERMEN: săptămânal 

EXECUTĂ: ofiţerii nominalizaţi 

RĂSPUNDE:  şeful Poliţiei oraşului Aleşd 

5. Organizarea de acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice. 

TERMEN: săptămânal 

                   EXECUTĂ: agenţii posturilor de poliţie 

                   RĂSPUNDE: şefii secţiilor rurale 

 

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN BIHOR 

 

Sizuaţia privind acţiunile desfăşutate şi rezultatele obţinute de Grupa de Jandarmi, Supreveghere şi 

Ordine publică Aleşd, în 2013 în oraşul Aleşd: 

 

I. Misiuni de menţinere ordine publică: 

 Misiuni executate – 289 misiuni în sistem integrat, 22 misiuni independente în zona 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar(examene de bacalaureat, evaluare naţională); 

 Număr de patrule/obiective/dispozitive: 486 patrule şi 26 dispozitive la 2 obiective de 

învăţământ preuniversitar(examene de bacalaureat, evaluare naţională); 

 Număr de localităţi: 1- Aleşd 

 Efective folosite: 486 jandarmi, în mediul urban şi 26 jandarmi la obiectivele de 

învăţământ; 

 Persoane sancţionate cu avertisment scris: 5 persoane; 

 Sancţiuni contravenţionale aplicate: 26 amenzi, 

 Valoarea amenzilor aplicate: 5.200 lei; 

 Infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 3 infracţiuni pe raza oraşului Aleşd; 

 Autori identificaţi în comun cu poliţia: 3 autori; 

 Persoane conduse şi predate poliţiei pentru continuarea cercetărilor: 3 persoane. 
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II. Misiuni de asigurare a ordinii publice: 

 La manifestaţii de protest(marşuri, pichetări, mitinguri, etc.): 0 misiuni; 

 La manifestări cultural- artistice, religioase, promoţionale, etc.: Zilele oraşului Aleşd, 

Ziua naţională a României;   

III. Acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii:  

 Cu poliţia: 1 misiune cu 5 jandarmi; 

 Cu Comisariatul judeţean al Gărzii de mediu: 1 misiune cu 2 jandarmi, 

 Cu organele piscicole: 3 misiuni, pe raza a patru localităţi din circumscripţie, cu un 

efectiv de 4 jandarmi. Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale. 

 

STAREA ECONOMICĂ 

 

Pe raza oraşului Aleşd în 2013 existau un număr de 789 agenţi economici cu sediul 

social/secundar sau punct de lucru, din care: 

 

Localitate Sediu 

şi/sau 

punct de 

lucru 

Înmatriculate 

în 2013 

Suspendate 

ALEŞD 668 72 22 

PEŞTIŞ 58 10 - 

TINĂUD 45 5 1 

PĂDUREA 

NEAGRĂ 

18 1 - 

TOTAL 789 88 23 

 

 AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

Numărul şomerilor înregistraţi în oraşul ALEŞD pe anul 2013:  

LUNA NUMĂR ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI Ponderea şomerilor în populația 

stabilă între 18-62 ani  

TOTAL FEMEI  

IANUARIE 369 167 5,30% 

FEBRUARIE 347 154 4,98% 

MARTIE 328 151 4,71% 

APRILIE 329 154 4,72% 

MAI 295 141 4,24% 

IUNIE 294 138 4,22% 

IULIE 330 165 4,74% 

AUGUST 317 168 4,55% 
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SEPTEMBRIE 256 142 3,68% 

OCTOMBRIE 340 172 4,88% 

NOIEMBRIE 341 169 4,90% 

DECEMBRIE 299 147 4,29% 

 

 În anul 2013 numărul locurilor de muncă vacante a fost de  1.719 ( media lunară fiind de 144). 

O scădere constantă a ofertei de locuri de muncă se înregistrează în domeniul construcţiilor, 

comerţului, prelucrărilor metalice. Locurile de muncă vacante în domeniul industriei uşoare (confecţioner 

îmbrăcăminte, confecţioner încălţăminte), s-au menţinut sau chiar au crescut, cele mai multe fiind în 

următoarele ocupaţii: croitor, confecţioner îmbrăcăminte, croitor pentru încălţăminte, cusător piele şi 

înlocuitori, muncitor necalificat in industria uşoară.  

 

 

LUNA 

Evoluţia locurilor de muncă vacante 

Intrări locuri de 

muncă  

Ieşiri locuri de 

muncă 

Stoc locuri de 

muncă 

IANUARIE 120 109 11 

FEBRUARIE 150 129 32 

MARTIE 202 182 52 

APRILIE 167 133 86 

MAI 243 268 61 

IUNIE 157 169 49 

IULIE 158 179 28 

AUGUST 85 79 34 

SEPTEMBRIE 111 113 32 

OCTOMBRIE 88 93 27 

NOIEMBRIE 137 145 19 

DECEMBRIE 101 105 15 

TOTAL 1.719 1.704 15 

Măsuri de stimulare a ocupării cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj 

Informare şi consiliere profesională 

Pe parcursul anului 2012 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, oferite 

prin intermediul agenţie locale 2.035 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care: 1.188 
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persoane nou înregistrate şi 847 persoane care au mai participat la alte actiuni de consiliere. Din cele 

1.188 persoane nou înregistrate, informate şi consiliate prin ALO, în procent de 45,12% au fost femei, 

restul de 54,88% fiind barbati. Beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere profesională reprezintă 

52,93% din totalul şomerilor aflaţi în evidenţa ALO.  

       Ca urmare a participării la serviciile de informare şi consiliere  profesională, 66 persoane au 

fost cuprinse la cursuri de formare profesională, 1 persoana a beneficiat de servicii de consultanţă pentru 

iniţierea unei afaceri şi  470 persoane au fost ocupate. Au fost angajate exclusiv prin serviciile de 

consiliere şi orientare profesională  238 persoane (aproximativ 55%), 232 persoane ca urmare a altor 

servicii. 

Formarea  Profesională 

 În cursul anului 2013 au fost organizate 3 cursuri de calificare în urmatoarele meserii: ospătar,  

lucrător comercial  la care au participat un numar de 53 persoane in cautarea unui loc de munca. Au 

absolvit un numar de 29 de persoane din care s-au angajat 8 persoane. În derulare este cursul de ospătar 

la care participă 24 persoane.  

  

Subvenţionarea  încadrării în muncă a absolvenţilor 

          Conform prevederilor art.80 din Legea nr.76 /2002 angajatorii care încadrează în muncă pe durată 

nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadã de 12 luni, de plata 

contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc 

lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent o sumă diferenţiată funcţie de nivelul studiilor 

absolvite. 

         Pentru acordarea acestor facilităţi în cursul anului  2013 au fost încheiate 10  convenţii cu un număr  

de  10  angajatori  pentru subvenţionarea încadrării în muncă a unui număr de 12  absolvenţi. 

 

Acordarea de prime pentru absolventi conform art. 73^1 
 
al. 1 si  73^1 alin. 2    

În conformitate cu prevederile art. 73^1, al.(1) din Legea 76/2002 cu modificarile şi completările 

ulterioare, absolvenţii înregistraţi în evidenţele agenţiei, care se angajează cu program normal de muncă, 

pentru o perioada de cel putin 12 luni beneficiază din Bugetul asigurărilor pentru somaj de o primă a 

carei valoare este egală cu  indicatorul social de referinţă. 

      Potrivit art. 73^1 al.(2) absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de somaj şi se 

angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute la aliniatul precedent 

beneficiază, din bugetul  asigurărilor  pentru şomaj, de o  suma  egală cu  indemnizaţia de şomaj la care ar 

fi avut dreptul, în condiţiile legii, pâna la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi 

angajat. Aceste drepturi se acorda absolvenţilor care îşi menţin raporturile de munca sau de serviciu 

pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării. 

 s-au acordat 25 prime conf. art. 73^1
 
al.( 1)   în valoare de  12.500 lei 

 s-au acordat 5 prime conf.art.73^1 al. (2) în valoare de 6.495 lei 

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susţinători ai familiilor 

monoparentale 

 Prin implementarea prevederilor art. 85 din lege în cursul anului 2013 au fost încheiate un număr 

de 10 convenţii cu un număr de 10 angajatori în vederea subvenţionării încadrării în muncă a unui 

număr de 11  persoane. 

 Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare 

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă 

înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordării de 

alocaţii pentru 39 şomeri, din care 13 femei.  
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 Încadrarea în muncă prin stimularea mobilitătii fortei de muncă  

În conformitate cu prevederile art.74 si 75 din Legea 76/2002 modificată si completată ulterior, 

şomerii indemnizaţi care se încadrează înainte de expirarea perioadei de somaj, beneficiază din BAS de 

o primă şi anume: 
a) prima de încadrare, care reprezintă o suma egală cu valoarea a doi indicatori sociali de referinţă, cu 

condiţia ca solicitantul să se încadreze la o distanţă mai mare de 50 de km de domiciliul stabil; 

b).prima de instalare, care reprezintă o suma egală cu valoarea a şapte indicatori sociali de referinţa, cu 

condiţia ca solicitantul de prima în urma încadrării işi schimbă domiciliul  stabil, într-o alta  zonă 

administrativ teritorială. 

Pentru acordarea primei, solicitantul va întocmi dosarul de primă conform art.45 din HG. 

174/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii 76/2002, privind  sistemul 

asigurărilor de somaj şi stimularea ocupării forţei de munca, dosar care se depune la agenţie în termen 

de max. 12 luni de la încadrarea în munca  a solicitantului. 

În anul 2013 s-au acordat urmatoarele prime: 

 3 prime de încadrare în cuantum de 1.000 lei pentru un solicitant; 

 2 de prime de instalare in cuantum de 3.500 lei pentru un solicitant. 

 

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 

Anul 2013 s-a încheiat cu următoarea situaţie pentru oraşul Aleşd: 

 Numărul total de pensionari – 2.123 

 Solicitări înscrieri la pensii, cazuri noi – 66 

 Cereri privind plata ajutorului de deces – 111 

 Beneficiari de legi special – 223 

 Beneficiari de indemnizaţii de veterani de război – 18 

 Beneficiari de indemnizaţie socială – 66 

 

 

STARE SOCIALĂ 

AUTORITATE TUTELARA 

În ceea ce priveşte protecţia copilului în anul 2013 s-au efectuat un număr de: 

  - 35 anchete sociale pentru evaluarea sau reevaluarea  stării de sănătate a minorilor; 

  - 2 planuri de servicii; 

  - 22 fişe de monitorizare. 

Pe linie de Autoritate tutelară în anul 2013 s-au efectuat un număr de 164 anchete sociale după cum 

urmează: 

- 15 anchete sociale solicitate de judecătorii privind cazuri de divorţ; 

- 39 anchete sociale necesare obţinerii de  burse sau ajutor financiar; 

- 16 anchete pentru profesor de sprijin; 

- 44 anchete sociale privind minori instituţionalizaţi sau mame minore; 

- 5 anchete pentru reatestare asistent maternal; 

- 9 anchete sociale pentru persoanele nevoiaşe care să beneficieze de masa la Cantina Socială; 

- 6 anchete privind adulţi si minori  vicioşi; 

- alte 23 anchete solicitate de judecatorie, politie pentru instituiri de curatela sau alte situatii. 

În ceea ce priveşte prestaţiile sociale:  

- s-a întocmit 1 dosar pentru indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap până la 7 ani în baza 

Legii 448/2006; 
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- s-au intocmit 78 dosare de indemnizaţie creştere copil până la 1; 2 ani sau 3 ani în cazul copiilor cu 

handicap; 

- 24 dosare stimulent, pentru mămicile care s-au întors în câmpul muncii; 

- 60 dosare privind dreptul la alocaţie de stat pentru copii. 

  În baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, au fost înregistrate in anul 

2013, 15 dosare noi ajungându-se astfel la un numar de 288 dosare. Pentru beneficiarii de ASF se 

întocmesc lunar dispoziţii de aprobare plată, dispoziţii de suspendare, modificare sau încetare a plăţii 

(dupa caz), şi comunicarea fiecărui titular a dispoziţiilor privind orice modificare, suspendare sau 

încetare a ajutorului. Pe parcursul anului au fost efectuate pentru toţi beneficiarii activi  anchete 

sociale din 6 în 6 luni la domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, fiind efectuate în 

2013 un nr. de 200 anchete sociale. 

            În anul 2013 s-au efectuat un număr de 83 anchete sociale pentru persoane cu handicap grav, 

accentuat sau mediu adulţi, necesare la Comisia de Expertiză pentru adulţi, pentru evaluarea sau 

reevaluarea cazului. 

       S-a ţinut evidenţa cazurilor de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate şi  s-au 

făcut raportările privind aceşti minori, solicitate de instituţiile abilitate.  

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Au fost distribuite alimente în cadrul Programului PEAD 2013, la un nr. de 1.165 persoane, produse 

alimentare în cantitate de 45.666 kg. 

    În ceea ce priveşte beneficiarii de venit minim garantat în baza Legii 416/2001, privind venitul 

minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013 s-au soluţionat un număr de 24 

cereri noi, având  la sfârşitul anului 2013 un număr de 601 dosare, din care active aproximativ un număr 

de 140 dosare lunar. 

 Pentru beneficiarii de VMG se întocmesc lunar dispoziţii de aprobarea plăţii ajutorului social, dispoziţii 

de suspendare, modificare sau încetare a plăţii ajutorului social, precum şi întocmirea rapoartelor 

statistice lunare şi comunicarea fiecărui titular a dispoziţiilor privind orice modificare, suspendare sau 

încetare a ajutorului. 

     În anul 2013 s-au acordat ajutoare sociale în baza Legii 416/2001 în valoare totală de 277.536 

RON. 

   Pentru încasarea contravalorii ajutorului social, beneficiarii au efectuat ore muncă, conform 

programărilor făcute.  

Pe parcursul anului au fost efectuate pentru toţi beneficiarii de venit minim garantat anchete 

sociale din 3 în 3 luni la domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, au fost efectuate 

aproximativ un nr. de 750 anchete sociale. 

           Pe parcursul anului 2013 s-au eliberat un număr de 214 adeverinţe atât pentru persoanele 

beneficiare de venit minim garantat cât şi pe linie de autoritate tutelară. 

         Trimestrial s-a întocmit un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea prevenirii şi 

combaterea marginalizării sociale conform Legii 16/2002. 

       În vederea aplicării prevederilor O.U.G. 5/2003 cu modificările şi completările ulterioare s-au 

întocmit un număr de 137 dosare pentru ajutorul de încălzirea a locuinţei cu lemne şi cărbuni pentru 

persoanele cu venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social. Pentru acestea s-au întocmit statele 

de plată, situaţiile centralizatoare lunare şi rapoartele statistice lunare. 

 Au fost întocmite anchete sociale lunar pentru 70% din beneficiari. 

 În anul 2013 au fost efectuate 250 anchete sociale la beneficiarii de ajutor de încălzire alţii decât 

VMG.  

 În anul 2013 au fost efectuate de către Compartimentul de asistenţă socială un total de 1.475 

anchete sociale.  

 În anul 2013 Compartimentul de asistenţă socială a redactat 425 dispoztiţii ale Primarului privind 

asistenţa socială.  
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     Pe parcursul anului 2013 s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea instituţiilor statului 

având ca obiect diverse raportări sau situaţii. 

 Au fost întocmite Strategii privind îmbunătăţirea situaţiei familiilor de rromi pe perioada scurtă 

medie şi lungă.  

  În cursul anului 2013 compartimentul de asistenţă socială a fost implicat în continuarea 

activităţilor care au generat în urma implementării proiectului ,,Intensificarea procesului de incluziune 

Socială a Persoanelor Vârstnice din oraşul Aleşd prin efortul comun al actorilor Guvernamentali şi non-

guvernamentali,, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 2006, au fost  organizate peste 

30 de acţiuni (întâlniri) cu persoanele vârstnice. 

          Tot în cursul anului 2013, am fost implicaţi şi suntem şi în continuare în proiectul „Un viitor mai 

bun” care a fot finanţat prin FRDS, pentru comunitatea de rromi. 

 Tot în acest an am fost cuprinşi în continuarea implementării proiectului „Reabilitarea, 

extinderera şi modrenizarea Centrului de Zi” Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 3, Îmbunătăţirea infrtastructurii sociale. Domeniul major de intervenţie 3.2. 

Reabilitare/modernizare/dezvoltare şi echiparea infrastructurii sociale. 

Compartimentul de asistenţă socială s-a ocupat de buna desfăşurare a activităţilor curente din 

cadrul Centrului de zi  a Centrului multifuncţional din Cart Obor şi a Cantinei sociale. 

           Compartimentul de asistenţă socială a fost implicat în anul 2013 în organizarea mai multor 

manifestări şi acţiuni la nivel de oraş cum ar fi: 

 Sărbătorirea zilei de 8 martie la Centru de zi; 

 Masă caldă cu ocazia Sfintelor sărbători ale Învierii Domnului; 

 Manifestări dedicate Zilei de 1 iunie; 

 Zilele oraşului Aleşd; 

 Manifestări dedicate Zilei naţionale a României; 

 Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă. Crăciun şi Revelion; 

 12 excursii cu persoanele vârstnice la diverse locaţii (Săpânţa, Grădina botanică Jibou, Salina 

Turda, Hunedoara, Sighişoara, Mănăstirea Sfintei Cruci  Mănăstirea Dumbrava, etc) 

 

CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 

              Centrul de zi pentru persoane vârstnice oferă servicii sociale persoanelor vârstnice şi persoanelor 

cu dizabilităţi. În prezent sunt înscrişi 790 de pensionari, frecvenţa zilnică la centru fiind de 60-80 

persoane pe zi. 

 În cadrul centrului de zi îşi desfăşoară activitatea un responsabil centru, un fiziokinetoterapeut, un 

asistent fiziokinetoterapeut şi un îngrijitor. 

 Serviciile sociale care au fost prestate la centru sunt următoarele: 

 Fizioterapie                                        20 persoane /zi 

 Kinetoterapie                                     15-20 persoane/ zi   

  Întreţinere fizică                                30-50 persoane/ zi 

 Jacuzzi                                               10-20 persoane/ zi 

 Bazin cu apă termală                         10-20 persoane /zi 

 Acces internet                                    10-15 persoane/ zi 

 Activităţi recreative tenis de masă, remi, şah, table,cărţi. 

 Excursii organizate la Săpânţa,Salina Turda,Jibou.Hunedoara, Sighişoara,etc. cu membrii fideli ai 

centrului(cei care au avut cea mai mare frecvenţă în cursul anului 2013) 

 Excursie la Peştiş km 4. 

 Zile duhovniceşti susţinute de preotul Groza Adrian. 

 Activităţi organizate în colaborare cu reprezentanţii bibliotecii ”Octavian Goga”. 

 Activităţi organizate în colaborare cu Gradiniţa ”Holcim” Alesd. 
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 Activităţi organizate  împreună cu elevii Liceului Teoretic ”Constantin Şerban”. 

 Programe organizate cu diferite ocazii: masa de Paşte, masa de Craciun oferite de Primăria Aleşd. 

   În cursul anului 2013, au beneficiat de tratament de fizio-terapie un număr de 420 persoane. 

 

CANTINA SOCIALĂ   

Cantina Sociala Alesd cu sediul în strada Ciocarliei nr.3 este constituită în baza Legii 208/1997, 

ca unitate publica de asistenţă socială şi functionează în baza H.C.L nr.102 din 31.10.2005 în subordinea 

Primariei oraşului Aleşd. 

   1.OBIECTIVE 
    Cantina Socială Aleşd prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii 

economico-sociale deosebite prin pregătirea şi asigurarea hranei (prânz) în limita alocaţiei de 7 lei/zi 

persoană, hrana distribuindu-se o data pe zi. 

    În realizarea obiectivelor se are în vedere totodată şi drepturile fundamentale ale beneficiarilor: 

 -dreptul de a beneficia de servicii sociale; 

 -dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale. 

2.SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2013  
   Serviciile prestate de Cantina Socială Aleşd sunt: 

 -pregatirea şi servirea unei mese, zilnic/ persoana (prânz) în limita alocaţiei de hrană prevăzută de 

reglementările legale. 

   Servirea hranei la Cantina Socială Aleşd conform legii 208/97 se acordă pe bază de cerere şi acte 

doveditoare privind veniturile membrilor familiei.  

Îmbunătăţirea funcţionării bucătăriei 

- reorganizarea echipei de bucătari şi stabilirea unui mod de lucru mai eficient prin stabilirea de atribuţii 

la  toate fazele procesului de pregătire şi servire a hranei;   

- întocmirea meniului săptămânal care cuprinde meniul pe fiecare zi a săptămânii, a notei de comandă şi 

realizarea calculului necesar privind cantităţile de alimente ţinând cont de meniu şi de numărul de 

beneficiari; 

- identificarea de noi reţete în vederea diversificării meniului;      

- diversificarea meniului prin introducerea de alimente specifice sezonului de vară; 

- stabilirea de meniuri tradiţionale româneşti cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. 

Asigurarea de lucrări şi produse de întreţinere 

- executarea de reparaţii şi revizii la aparatura din bucătărie, instalaţia de aer condiţionat; 

- amenajarea şi întreţinerea spţtiilor verzi aferente. 

Activitatea  managerială a Directorului 

       Pe tot parcursul anului 2013 s-a urmărit de către conducerea instituţiei asigurarea activităţilor la 

standarde  de calitate. 

  S-au organizat activităţi de promovare a imaginii instituţiei.  

       În anul 2013, numărul abonaţilor a variat între 100 şi 120, printre aceştia se numără si copii de la 

Step by Step. Menţionăm faptul că numărul de abonaţi variază în funcţie de cererile noi, de sistări sau de 

întreruperi. 

 De asemenea am organizat şi nunţi, botezuri şi alte evenimente .   

  Cantina este într-o relaţie strânsă de colaborare cu Centrul de zi pentru persoane vârstnice, 

organizand mese, seri de colinzi etc. 

FUNDAŢIA CASA COPILULUI ŞI TINERETULUI ”KAJANTO MARIA” 

             Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului ”KAJANTO MARIA” funcţionează de la data de 

15.09.1997, lărgindu-şi activitatea în anul 2002, oferind protecţie şi tinerilor care au împlinit 18 ani.  

                Scopul Fundaţiei îl constituie apărarea şi îngrijirea copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, 

indifferent de confesiune, naţionalitate, sex sau alte discriminări, asigurând condiţii favorabile creşterii şi 

educării în spirit creştinesc. 
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                Beneficiarii serviciului sunt copiii ai căror părinţi din diferite motive nu asigură condiţii 

favorabile creşterii şi educării acestora, copii rămaşi orfani de unul sau de ambii părinţi, copii abandonaţi 

şi tineri care sunt sau au ieşit de sub protecţie şi nu au condiţiile necesare integrării socio-prefesionale sau 

necesită dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. 

                 După împlinirea vârstei de 18 ani, Fundaţia asigură dezvoltarea deprinderilor de viaţă 

independent, atunci când este nevoie, facilitarea integrării socio- profesionale, prin continuarea studiilor, 

acelor tineri care îşi doresc absolvirea unei şcoli postliceale sau a unei facultăţi. Astfel un tânăr 

frecventează cursurile de zi la Universitatea Partium Oradea, Facultatea de Asistenţă socială, un alt tânăr 

frecventează Facultatea de Agronomie cu frecvenţă redusă, în timp ce lucrează part-time. Acei tineri care 

au reuşit să obţină un loc de muncă, dar încă nu au posibilităţi financiare necesare de a începe o viaţă 

independentă, au posibilitatea de a locui în garsonierele fundaţiei, astfel doi tineri care sunt încadraţi în 

muncă beneficiază de serviciile Fundaţiei, având posibilitatea de a economisii salariile pentru a putea 

începe cât de curând o viaţă independentă. 

                 În cursul anului 2013 cinci tineri au părăsit Fundaţia cu scopul de a începe o viaţă 

independentă. Patru dintre ei au fost angajaţi la locuri de muncă iar o tânără a decis să-şi întemeieze 

propria familie. O adolescentă a fost reintegrată în familie. 

                  Şase copii au fost plasaţi în instituţie, o fetiţă din Valea lui Mihai şi cinci fraţi din jud. Satu 

Mare. Am acordat ajutorul necesar pentru a se integra cât mai repede în noul mediu. Toţi copiii 

beneficiază de consiliere psihologică. 

                  În vacanţa de vară copiii şi tinerii au avut posibilitatea de recreere. Au petrecut un sejur de 10 

zile la Băile Boghiş şi excursii în împrejurimi. 

                  Tinerii au avut posibilitatea de a participa în tabere, unde au petrecut cu alţi tineri, s-au legat 

prietenii. Au participat la cluburi de vacanţă. Alături de alţi copii din oraş, la clubul irlandez organizat la 

biserica din localitate, având ca scop facilitarea învăţării limbii engleze. 

                  O adolescentă a absolvit clasa aVIII- a şi a fost admisă la Colegiul Naţional ”Mihai 

Eminescu” Oradea, profilul biologie- chimie, acolo unde şi-a dorit să-şi continue studiile. 

Elevii sunt ajutaţi în efectuarea temelor de casă.  

                   Fundaţia menţine legături cu familiile şi cu rudele, astfel am vizitat rudele celor cinci fraţi 

nou veniţi anul acesta. Am luat legătura cu conducerea şcolii de unde au venit copii organizând o 

întâlnire cu foştii colegi şi prieteni.  

                   Copii au participat la diferite competiţii sportive. Mulţi dintre ei participă la antrenamente 

sportive. În timpul liber lucrătorii sociali angajaţi petrec mult timp cu copiii în natură. Însoţiţi de ei fac 

excursii cu bicicleta, ies la picnic atunci când vremea permite. 

                   Şi în acest an am asigurat condiţii similare mediului familial. Am sărbătorit în fiecare lună 

zilele de naştere, oferind cadouri celor sărbătoriţi. Moşul a fost deasemenea oaspetele preferat al copiilor 

oferindu-le cadouri. Am primit numeroase vizite de la copii din mai multe şcoli, în jurul sărbătorilor de 

iarnă. Unii dintre copii au venit cu cadouri, unii au venit doar de dragul de a petrece timp liber cu copii 

noştri şi de a face cunoştinţă prin intermediul unor jocuri organizate împreună. Crăciunul şi Revelionul 

am sărbătorit împreună, niciun copil nu a avut posibilitatea de a se întoarce la familia proprie, am încercat 

să le asigurăm sărbători cât mai familiale.  

                   În concluzie putem spune că în anul 2013 serviciul nostrum le-a oferit tuturor beneficiarilor 

cele necesare pentru a se simţi cât mai similar celor care cresc în familie. 

 

SĂNĂTATE 

SPITALUL  ORASENESC ALESD 

 In anul 2013 Spitalul Orasenesc Alesd si-a desfasurat activitatea in baza structurii aprobate care 

cuprinde:  

- sectia interne cu 42 de paturi din care 6 paturi compartiment neurologie;  

- sectia pneumologie-TBC cu 50 de paturi din care 5 pneumologie acuti, 20 paturi cronici si 25 

TBC;  
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- compartiment  chirurgie 16 paturi din care 4 paturi ATI;  

- compartiment ginecologie cu 10 paturi;  

- compartiment pediatrie cu 17 paturi ,  

total 135 paturi si 2 paturi insotitori; 

- farmacie cu circuit inchis 

- laborator  analize medicale 

- laborator radiologie si imagistica medicala 

- cabinet diabet zaharat, nutritive si boli metabolice 

- dispensar TBC 

Ambulatoriul integrat cuprinde urmatoarele cabinete de specialitate: medicina  interna,  

obstetrica-ginecologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie-generala, neurologie si pneumologie. 

In cadrul spitalului isi desfasoara activitatea un numar de 164 persoane din care 23 Medici, 65 

asistenti medicali, 43 infirmiere si ingrijitoare. 

Valoarea incasarilor realizate la 30.12.2013 aferente activitatii de curente  este de 7.061.693 lei 

fiind compusa din: 

- Incasari realizate din contracte cu Casa de Asigurari de Sanatate Bihor: 6.776.026 lei 

- Incasari din contracte cu Directia de Sanatate Publica 285.667 lei (Dispensar TBC, rezidenti si 

practica asistata) 

- Venituri proprii: 151.844 lei 

Platile curente efectuate in anul 2013 sunt in valoare de 7.745.570 lei astfel: 

- Cheltuieli salariale in bani: 2.955.120 lei ceea ce reprezinta 41,81% din total cheltuieli curente 

- Tichete de masa: 202.030 lei ceea ce reprezinta  2,86 % din total cheltuieli curente 

- Contributii aferente salariilor: 793.170 lei ceea ce reprezinta  11,22 % din total cheltuieli curente 

- Bunuri şi servicii 3.795.260 lei ceea ce reprezinta 53,69% din total cheltuieli curente din care 

ponderea medicamentelor in total cheltuieli reprezinta 8,24 % 

         Activitatea de investiitii respective, de dezvoltare a spitalului a beneficiat de finantare astfel:  

- Finantari din cofinanţarea  investitiilor de la Bugetul Local: 1.581.776 lei 

- Finantari din venituri proprii: 28.705 lei 

- Finantari din sponsorizari: 4.508 lei 

Platile aferente activitatii de investitii s-au efectuat astfel: 

I. APARATURA SI DOTARI din finantare din venituri proprii: 

- Dispozitiv dezghetare plasma si incalzire sange pentru Unitatea de Transfuzie Sangvina 

II. APARATURA SI DOTARI date in folosinta din cofinantarea investitiilor de la Bugetul Local: 

- Spirometru- SPIROLAB III – 1 buc in valoare de 18.253 lei 

- Aparat aerosoli- OMRON – 1 buc in valoare de 11.978 lei 

- Videocolposcop- LEICA – 1 buc in valoare de 72.041lei 

- Ecograf Logiq P5 – 1 buc in valoare de 261.186 lei 

- Aspirator pentru chiuretaj uterin-ATMOS – 1 buc in valoare de 23.957 lei 

- Videoendoscop pentru endoscopie digestive – 1 buc in valoare de 275.218 lei 

- Ecograf 4D DOPPLER cu sonda endovaginala-VOLUSIONS6 – 1 buc in valoare de 315.659 lei 

- Electrocardiograf- MAC 1600 – 1 buc in valoare de 11.978 lei 

- Electrosomatograf EIS – 1 buc in valoare de 87.842 lei 

- Aparat EKG cu accesorii pentru copii- MAC 600 – 1 buc in valoare de 23.386 lei 

- Sistem EEG-HP630 – 1 buc in valoare de 76.776 lei 

- Sistem EMG- HP630 – 1 buc in valoare de 78.259  lei 

- Osteodensitometru – DPXSERIES X-RAY – 1 buc in valoare de 279.496 lei 

- Lampa cu UV ( ultraviolete)- BIOCOMP – 1 buc in valoare de 2.966 lei 

- Masa consultatie ginecologica FAZZINI – 1 buc in valoare de 25.668 lei 

- Scaun consultatie ginecologica- BTL TIMOTION – 1 buc in valoare de 17.112 lei 

                 



Page 16 of 42 
 

  ]ÎNVĂŢĂMÂNT: 

”COLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU ROMAN” 

Colegiul Tehnic Alexandru Roman este o unitate de învăţământ care se adresează copiilor 

preşcolari, din ciclul primar, gimnazial din zona Aleşd care doresc sǎ urmeze, nivelul preşcolar, primar 

alternativa educaţională step by step, profile sau specializǎri prin filierele teoreticǎ sau tehnologicǎ nivel 

liceal. Prin filiera teoretică elevii pot opta pentru unul din profilele: matematică informatică, ştiinţe ale 

naturii sau filologie. 

Prin filiera tehnologică, oferim pregǎtire în: 

 profilul servicii-specializǎrile tehnician în activitǎţi economice, tehnician în turism sau tehnician 

în activitǎţi de comerţ, 

 profilul tehnic-specializǎrile tehnician în automatizǎri, tehnician proiectant CAD, tehnician 

transporturi, tehnician electrotehnist  

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului- specializarea tehnician analize produse alimentare, 

 şcoală profesională specializarea Ospătar (Chelner), vânzător în unităţile de alimentaţie publică.  

    Asolvenţii de liceu pot urma cursurile şcolii postliceale cu specializarea Tehnician în industria 

cimentului, şcoalǎ realizatǎ în parteneriat cu  HOLCIM  ROMǍNIA S.A. şi din anul şcolar 2013-2014 

vor putea să opteze pentru  învăţământ postliceal Domeniul Informatică-specializarea Tehnician 

echipamente periferice şi birotică  pentru care am obţinut autorizarea conform Ordinului de Ministru 

MEN nr.4216/16.07.2013. 

În şcoala noastrǎ se promoveazǎ egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de echipǎ, iniţiativa, 

originalitatea. Dorim ca elevii noştrii sǎ dobândeascǎ cunoştinţe temeinice, sǎ fie capabili de adaptare la 

nou, sǎ aprecieze şi sǎ promoveze respectul reciproc, valorile morale şi democratice. 

            Prin formele de învǎţǎmânt adoptate, profilurile şi meseriile propuse, Colegiul Tehnic ,,Alexandru 

Roman” a contribuit la dezvoltarea intereselor educaţionale ale elevilor şi pǎrinţilor, ale comunitǎţii 

locale, astfel cǎ populaţia şcolarǎ a cunoscut în ultimul deceniu o creştere constantǎ în prezent având 

1.122 elevi. 

       I.ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 Conducerea unei unităţi de învăţământ presupune, o activitate complexă ce vizează domenii şi probleme 

multiple, de la activitatea didactică, la probleme de resurse materiale, financiare, umane şi de asigurare a 

calităţii în educaţie. 

 Calitatea şi eficienţa managementului unei unităţi şcolare îşi pun amprenta asupra întregii activităţi, cât 

şi asupra rezultatelor acestora. 

I.1.a.La nivelul liceului nostru, echipa managerială a elaborat, coordonat două documente de proiectare, 

Planul de Dezvoltare Instituţională pe o perioadă 2012-2017, pentru nivelul de învăşământ  preşcolar, 

primar şi gimnazial, iar pentru nivelul liceal, postliceal Planul de Acţiune al Şcolii  2011-2015, actualizat 

în Consiliul de administraţie 18.10.2013. 

1.b.S-a elaborat planul managerial anual, planurile semestriale,  pornind de la motivarea activităţii prin 

identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale şcolii, printr-o analiză a activităţii anterioare în vederea 

stabilirii unor direcţii prioritare. De asemenea s-a elaborat semestrial graficul de control la nivelul şcolii, 

asistenţe la ore, pe arii curriculare împreună cu responsabilii comisiilor metodice,conform orarului stabilit 

la nivelul şcolii. S-a elaborat proiectul de curriculum al şcolii care vizează aplicarea curriculum-ului 

naţional si dezvoltare naţională.  

S-a elaborat şi un proiect de activităţi extracurriculare care conţine evidenţa activităţilor realizate,  

extraşcolare, precum şi a concursurilor şcolare. 

1.c.Pentru anul şcolar 2014-2015 s-a propus proiectul planului de şcolarizare, avizat de Consiliul 

Profesoral din 20.12.2013; aprobat de Consiliul de administraţie din 09.01.2013 şi Consiliul Local Aleşd. 

La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea optimă a 
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activităţilor, precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru 

bibliotecă  mai ales pe profilul tehnic, necesar pentru domeniile propuse spre acreditare. 

I.2.S-a constatat o permanentă preocupare a conducerii şcolii pentru organizarea consiliilor, Consiliul 

profesoral, Consiliul de administraţie şi comisiilor, fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului 

profesoral o anumită responsabilitate bine definită. De asemenea Consiliul de administraţie a fost alcătuit 

conform normativelor în vigoare  cu responsabilităţi precise a fiecărui membru. În cadrul comisiilor 

metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi sarcini exacte care au fost îndeplinite în graficul 

de desfăşurare prevăzut în planurile operaţionale. 

   Eficienţa personalului şi a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul 

unui program, orar bine stabilit în conformitate cu Legea 1/2011,cu modificările si completările ulterioare 

respectând curba de efort intelectual şi fizic.  

I.3. Paleta largă de activităţi desfăşurate în unitatea noastră a necesitat o permanentă monitorizare şi un 

control al acestora de către echipa managerială, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de 

eficienţa activităţilor respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliul Profesoral şi 

Consiliul de administraţie. În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele disfuncţionalităţi şi s-

au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. 

De exemplu scăderea absenteismului şcolar, prin monitorizarea riguroasă a elevilor, discuţii permanente, 

consilierea de către consilierul şcolar a dus la scăderea numărului de absenţe la nivel de colegiu în luna 

octombrie 2012 s-a înregistrat un număr de 4.123, iar în luna mai 2013, un număr de 720 de absenţe. 

    1.4. S-a supravegheat minuţios eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor  prin: 

- fişe de asistenţă la ore, 

- portofoliile profesorilor, 

- planificările comisiilor metodice, 

- planificările anuale şi semestriale 

- analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a 

viitorilor absolvenţi. 

În paralel, au fost încurajate comunicarea deschisă în organizaţii, inclusiv în plan informal, cât şi 

organizarea de activităţi de  comunicare pentru personalul şcolii. 

I.5. Având în vedere complexitatea naturii activităţii manageriale se pot identifica atât puncte tari, dar si 

puncte slabe în activitatea de conducere. 

În acest sens, se pot evidenţia următoarele puncte tari: 

-  s-a realizat un managmentul educaţional modern bazat pe competenţa profesională, o bună 

colaborare directori - consiliul de administraţie - cadre didactice, deschis, flexibil, bazat pe 

cooperare, consultare şi implicarea tuturor factorilor interesaţi. 

- există un sistem informaţional bine structurat care asigură comunicarea in cadrul organizaţiei, dar 

şi cu factorii externi, Primăria Oraşului, Jandarmeria şi Poliţia de proximitate, Biserica ortodoxă, 

Biblioteca orăşenească şi agenţii economici din zonă. 

- a fost obţinut avizul sanitar de funcţionare a liceului, care a inclus şi sală de sport, clădirea 

ateliere; 

- poziţionarea într-o zonă favorabilă pentru accesul elevilor din oraş dar şi din zonele limitrofe  am 

avut un număr ridicat de elevi înmatriculaţi (1.122). 

- s-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat, conform repartiţiei computerizate realizate la 

nivelul I.S.J.Bihor. 

-  s-a asigurat integrarea în colectivul didactic şi sprijinirea cadrelor didactice aflate în primul an de 

activitate în liceul nostru; acestora li s-au distribuit sarcini concrete, atât pe linie curriculară, cât şi 

responsabilităţi concrete cu caracter extracurricular, fiind îndrumate şi consiliate în acest sens. 

-  schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru. 

- prin organizarea serviciului pe şcoală, s-a urmărit monitorizarea permanentă a ţinutei şi disciplinei 

elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor, interzicerea accesului în liceu a persoanelor 
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străine, astfel s-a realizat întărirea gradului de siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice, având 

angajată firmă de pază cu două posturi la clădirea principală şi internat. 

- s-a realizat şi a fost monitorizată activitatea de planificare a activităţii didactice; 

- s-a instituit o mai mare rigoare în aplicarea procedurilor legale şi a prevederilor din Regulamentul 

de funcţionare a învăţământului preuniversitar, cât şi a prevederilordin Regulamentul de Ordine 

Interioară; 

- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor legii 1/2011, cu obiective şi ţinte 

precise, termene şi surse bugetare pentru realizarea lor. 

- realizarea procedurilor de acreditare pentru specializările ,,Tehnician proiectant CAD, Tehnician 

în Transporturi’’ conform Ordinului de Ministru MEN nr.4215/16.07.2013;  

- realizarea procedurii de autorizare pentru specializarea ,,Tehnician echipamente periferice şi de 

birotică’’ nivel 3 plus, Conform Ordinului de Ministru MEN nr.4216/16.07.2013. 

-  s-a vizat transparenţa actului managerial,care se bazează pe decizii colective, 

-  echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare prin atragerea de 

fonduri, prin colaborarea eficientă cu părinţii, agenţii economici de plan local şi zonal,cu Primăria 

şi Consiliul Local. 

-  au fost încheiate protocoale de colaborare cu Poliţia Aleşd şi Jandarmeria Aleşd, pentru 

combaterea infracţionalităţii în rândul minorilor dar şi prevenirea violenţei în cadrul liceului. 

- la sfârsitul anului şcolar  au fost expediate prin poştă  scrisori de înstiinţare adresate părinţilor ai 

căror copii au rămas corigenţi, repetenţi. 

- dotarea cu tehnologie informatică,realizarea unui nou cabinet de informatică, modern, dotat cu 25 

calculatoare performate şi conexiune Internet, 5 imprimante, 1 calculator cabinet comisia de 

curriculum. 

- dotarea cu  videoproiectoare cu ecrane, laptopuri şi 1 Xerox performant pentru cadrele 

didactice.S-au achiziţionat 5 table magnetice pentru dotarea laboratoarelor de Informatică, 

Electrotehnică şi în sala de clasă a V a. 

- Membri echipei manageriale  au urmat cursuri de perfecţionare în domeniul managementului 

educaţional. 

- politicile CEAC au fost diseminate în consilii profesorale şi şedinţe de catedră şi au fost puse în 

practică prin realizarea de parteneriate viabile cu agenţi economici, cu şcoli, cu universităţi, cu  

reprezentanţi ai comunităţii  locale, pentru diseminarea exemplelor de bună practică dar şi 

derularea unor proiecte POSDRU. 

- s-au amenajat holurile, spaţiile şcolare, avizier , săli de clasă cu imagini, proiecte desfăşurate de 

elevii şcolii noastre. 

- şcoala oferă elevilor o vastă ofertă educaţională, iar programele de învăţare CDS/CDL sunt 

elaborate astfel încât să fie atinse competenţele SPP, prin consultarea cu toţi factorii interesaţi. 

- promovarea imaginii şcolii în mas media locală  la nivel judeţean şi naţional.(articole de 

promovare în revista Ovidan.ro, Crişana, Zi de Aleşd, site-ul şi ziarul local, postul de radio 

Actualitatea unde s-a promovat activitatea de antreprenoriat ,,IDEI DE AFACERI,, în parteneriat 

cu junior Achivment România) 

- chiar de la începutul anului şcolar a existat preocuparea pentru pregătirea examenului de 

Bacalaureat 2013,  s-a realizat un plan de pregătire a examenului, cu grafic de pregătiri realizate 

de cadrele didactice, cataloage de prezenţă ale alevilor, transmise părinţilor la şedinţele cu părinţii, 

organizarea a 2 simulări, ceea ce a condus la un procent foarte bun de promovabilitate de 79%. 

- Implementarea Codului de control intern, privind standardele de management legea 946/2005, 

prin implementarea procedurilor pentru 25 de standarde. 

- Implementarea catalogului on line, fiind şcoală pilot pentru  a folosi sistemul de comunicare şi 

informare şcolară, Portalul Naţional al Învăţământului Românesc, cu Asociaţia de părinţi 

Prodidactium Aleşd.  

Ca puncte slabe se pot menţiona următoarele aspecte:  
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- s-au constatat deficienţe în completarea documentelor şcolare (cataloage, dosarul cu absenţele 

lunare ale elevilor, carnete elev) 

-  Regulamentul de Ordine Interioară nu a fost popularizat şi prezentat la toate clasele pe bază 

de proces verbal; 

- s-au constatat deficienţe în notarea ritmică a elevilor; 

- nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi atribuţiile în calitate de profesori de 

serviciu pe şcoală; 

-  unii profesori diriginţi nu s-au încadrat în termenele fixate de Direcţiune, de Consilierul 

educativ sau de Serviciul Secretariat în predarea situaţiilor solicitate. 

 1.6.Oferta educaţională si performanţele educaţionale au fost evaluate pe baza indicatorilor de 

performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate în urma 

diferitelor forme de inspecţie.De asemenea, au fost elaborate şi propuneri privind modificarea 

curriculum-ului naţional şi al dezvoltărilor regionale şi locale. 

     Au fost întocmite documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale solicitate de I.S.J.Bihor. 

şi autorităţile locale, dar şi documente legale privind curriculum-ul naţional. Toate documentele şcolare 

oficiale au fost arhivate şi păstrate corespunzător. 

I.7. Planurile manageriale PDI, PAS, Planurile manageriale semestriale, anuale, întocmite de conducerea 

şcolii au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale ceea 

ce constituie o premisă favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne adecvate priorităţilor strategice 

ale proiectelor de dezvoltare instituţională. Gradul în care planurile manageriale au reflectat proiectele de 

dezvoltare instituţională este concretizat în rezultatele la învăţătură şi disciplină. 

I.8. În conformitate cu principiile managementului educaţional cadrele didactice şi părinţii au fost 

consultaţi în luarea actului decizional, în liceul nostru având loc periodic întâlniri între Consiliul 

profesoral, Conducerea şcolii si Consiliul reprezentativ  al părinţilor în vederea stabilirii acţiunilor 

prioritare, asigurându-se în acest mod transparenţa. Acest lucru s-a realizat prin: 

- sedinţe cu părinţii 

- consiliul elevilor 

- activităţi sportive 

- acţiuni culturale 

- încheierea unui parteneriat părinţi-scoală. 

La nivelul unităţii şcolare s-a asigurat cadrul instituţional pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin consultarea lor si cuprinderea lor în colectivele si organele de conducere 

existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administraţie si Consiliul Profesoral. 

I.9. În vederea implementării reformei, echipa managerială a elaborat un plan managerial care cuprinde 

cercetarea stadiului de dezvoltare a organizaţiei precum şi elemente inovatoare ale acesteia. 

 

II. RESURSE UMANE 

II.1. La nivelul colegiului există 75 cadre didactice cu următoarea repartiţie: 

Personal didactic 

angajat: 

Total Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 

Cadre didactice 57 6 8 1 42 

Cadre didactice 

suplinitoare/ cu 

norma de baza în 

unitatea de 

învățământ 

18 4 2  12 

2 persoane au 

completare 

Total cadre didactice 75 10 10 1 54 

 

II. 2. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
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Număr personal didactic calificat: 

Cu doctorat Gradul I Gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

- 34 17 16 8 

 

II.3.Personal didactic auxiliar, distribuţia pe funcţii . 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 

90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.4. Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în 

vigoare: 82%. 

 II.5.    În anul şcolar 2013-2014 toate catedrele  au fost ocupate cu personal didactic calificat, posturile 

didactice vacante fiind ocupate în urma concursului de titularizare organizat de I.S.J. Bihor, sau au fost 

organizate concursuri la nivelul şcolii.  

   Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie  şi Comisia de Curriculum  şi-au desfăsurat 

activitatea după un grafic bine stabilit. 

    Astfel Consiliul profesoral s-a întrunit la începutul şi respectiv sfârşitul fiecărui semestru al anului 

şcolar, activitatea acestuia desfăsurându-se conform R.O.F.U.Î.P. 

   Membrii Consiliului de administraţie s-au întâlnit lunar sau, după caz, ori de câte ori a fost 

nevoie. 

În ceea ce priveşte Comisia de curriculum, şi-a proiectat activitatea în funcţie de specificul 

fiecărei catedre, s-a analizat rezultatul muncii comisiei şi s-au luat măsuri exacte privind sporirea gradului 

de eficienţă a activităţii desfăşurate. 

    În contextul actual din a cărui perspectivă finalităţile liceului propun formarea unui absolvent 

capabil să decidă asupra carierei proprii, să-şi traseze direcţiile de dezvoltare intelectuală şi profesională, 

cadrele didactice din unitatea noastră, conştiente de responsabilitatea ce le revine, au ca obiectiv principal 

în activitatea didactică perfecţionarea şi autoperfecţionarea. 

     În anul scolar 2013-2013 au participat la cursuri de perfecţionare profesională un număr de 35 de 

cadre didactice, formări prin Proiecte POSDRU derulate la nivel de ISJ Bihor, CCD Oradea și CCD Cluj. 

II.6.Elevii Colegiului Tehnic ,,Alexandru Roman,, Aleşd la începutul anului şcolar 2012-

2013  au fost înscrişi în următoarea formă: 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

contabil şef 1 Da 

Secretar şef 1 Da 

Secretar  1 Da 

Administrator financiar 2 Da 

Inginer sistem 1 Da 

Bibliotecar  1 Da 

Funcţia Număr 

persoane  

Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor  7 Da 

Paznic/portar 3 D a 

Muncitor calificat 2 Da  
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Nivel  Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr de 

elevi / copii  

Forma 

de învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar,  

din care 

grupa mică 2 34 ZI ROMÂNĂ 

grupa mijlocie 1 25 ZI ROMÂNĂ 

grupa mare 2 56 ZI ROMÂNĂ 

Total 5 115 ZI ROMÂNĂ 

Primar, 

Alternativ

a Step by 

Step 

din care  

cl. pregătitoare 1 19 ZI ROMÂNĂ 

cl. I 1 31 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  II-a 1 12 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  III-a 1 1 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  IV-a 1 21 ZI ROMÂNĂ 

Total  5 101 ZI ROMÂNĂ 

Gimnaziu,  

din care 

cl. a  V-a 1 29 ZI ROMÂNĂ 

Total 1 29 ZI ROMÂNĂ 

Liceal 

(ciclul 

inferior), 

din care  

cl. a  IX-a 8 232 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  X-a 9 245 ZI ROMÂNĂ 

Total 17 479 ZI ROMÂNĂ 

Liceal,  

 (ciclul 

superior), 

din care 

cl. a  XI-a 7 175 ZI ROMÂNĂ 

cl. a  XII-a 7 206 ZI ROMÂNĂ 

Total  14 381 ZI ROMÂNĂ 

Postliceal, 

din care 

an I 1 15 ZI ROMÂNĂ 

Total  1 15 ZI ROMÂNĂ 
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a) După cum s-a putut constata, în zona noastră în ultimii ani există o tendinţă evidentă de scădere a 

numărului de elevi şi, ca o consecinţă, în ultimul timp şcoala noastră şi-a redus numărul de clase de la 7 

clase pentru a IX a s-au realizat 6 clase, nefiind atractivă clasa de matematică-informatică. 

b) Datorită eforturilor cadrelor didactice, a conducerii instituţiei noastre, a colaborării strânse cu familiile 

elevilor, se poate constata că frecvenţa elevilor este bună şi nu există  situaţii multe  de abandon şcolar, 

doar 1 la clasa a V a.Situaţia absenţelor a fost bine monitorizată de diriginţi şi conducerea şcolii, ceea ce a 

dus la scăderea numărului de absenţe comparativ cu anii precedenţi. 

   c) Dintr-un număr de 1.122 elevi  au promovat 964 elevi, având un număr de 63 corigenţi ,  33 

repetenţi. Procentul de promovabilitate al şcolii este de 85,91%. 

  Au fost premiaţi pentru rezultate deosebite la învăţătură un număr de 182 de premii şi menţiuni, 

premiile fiind acordate în sume de bani din fondurile extrabugetare ale şcolii şi din fondurile de premiere 

ale Consiliului Local Aleşd. 

  d)Au participat la Olimpiade şi Concursuri şcolare 120 de elevi la nivel local, judeţean şi naţional 

obţinând rezultate bune şi foarte bune. Câteva dintre cele mai importante rezultate sunt exemplificate mai 

jos: 

Premii la nivel Internaţional 

1.Mierea Darius, XI A –Medalie de argint- Concursul Internaţional  INFOMATRIX 2013 

BUCUREŞTI 

2. Premii  la nivel Naţional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Pre

mii la nivel Judeţean 

Disciplina  Numele elevului Premiul Profesor 

Electric/tehnician electrotehnist Tole Raul, XI F Menţiune Oros Irina 

Vasile Valeria 

Borodan 

Teodor 

Religie baptistă Bradea Raul,X E III Kovacsik Călin 

Infomatrix Mierea Darius, XI A I Szabo Robert 

Biologie Cherteş Răzvan, X A participare Stâncoi 

Constantin 

Olimpiade  Numele elevului Premiul Profesor 

Limba engleză Arion Andrei, X D Premiul 

III 

Bocşa Luminiţa 

Limba engleză Preluca Teodor, XI A Premiul II Monenciu Ioana 

Biologie Cherteş Răzvan, X A 

Iaz Răzvan, XI A 

Maliţa Rebeca, XA 

I 

menţiune 

menţiune 

Stâncoi 

Constantin 

Electric/tehnician electrotehnist Tole Raul, XI F II Oros Irina 

Vasile Valeria 

Borodan Teodor 
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Religie baptistă Bradea Raul, X E I Kovacsik Călin 

Filosofie Gârdan Daiana, XII C menţiune Medve Claudiu 

Chimie Iaz Răzvan, XIA menţiune Venter Dorina 

Olimpiade/Concursuri 

sportive 

Numele elevului Premiul  

Tenis de masă-faza sector Tripon Petru, XA 

Ţiplea Raul, XID 

Iabloncic Andrei, XB 

I 

II 

III 

Moisin Sebastian 

Cros- faza judeţeană Sivoc Jan, XI E II Judea Marius 

Şah- faza sector 

Şah- faza judeţeană 

Lele Daniel, IXA 

Lele Daniel, IXA 

I 

II 

Moisin Sebastian 

Fotbal băieţi Echipa II Moisin Sebastian 

Fotbal băieţi-ciclul primar Echipa I Moisin Sebastian 

Handbal băieţi- faza judeţeană Echipa I Judea Marius 

Handbal fete –faza sector Echipa II Judea Marius 

Alte concursuri Numele elevului Premiul  

Etica dincolo de şcoală 

 

Negruţ Ioana , XI D 

Sarca Mihaela,XI D 

Urs David,XI D 

Botici Corina,XI D 

Breje Nicoleta,XID 

I 

 

 

II 

Pop Gabriela 

 

 

Luca Georgeta 

Festivalul naţional de artă 

teatrală „Pas în doi” 

Nyebela iulia,  XI C III Cadleţ Ana 

Băican Şarlota 

Festivalul naţional de artă 

teatrală „Pas în doi”-trupa de 

teatru Măştile vesele 

Trupa de teatru  

„Măştile vesele „- 

menţiune Cadleţ Ana 

Băican Şarlota 

Olimpiadele cunoaşterii-

Lb.Engleză 

Preluca Teodor, XI A I Monenciu Ioana 

Olimpiadele cunoaşterii-

Lb.Engleză 

Ivan- Leţ Alexandra, IX B 

Lazea Lucia.IX B 

Chirodea Răzvan, XI C 

Cozac Cecilia, IX A 

Lazăr Ioana,XI A 

Săteanu Sorina, X A 

II 

II 

Menţiune 

Menţiune 

Menţiune 

Menţiune 

Motoşan 

Mădălina 

Motoşan 

Mădălina 

Monenciu Ioana 

Motoşan 

Mădălina 

Monenciu Ioana 

Monenciu Ioana 

Olimpiadele cunoaşterii-

Lb.Română 

Ciobanu Dan,V 

Costea Andreea,V 

Dordea Sergiu,V 

Gherman Andrada,V 

II 

II 

II 

II 

Cadleţ Ana 
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II.7.Rezultate la Examene de certificare a competenţelor profesionale şi Bacalaureat. 

a.Examenul de Certificare nivel 3 de calificare. 

   Acest examen s-a desfăşurat în cadrul şcolii pentru Filiera teoretică,  matematică-informatică unde 

au  fost admisi un număr de 24 de elevi, procent 100%. 

Iar la filiera tehnologică s-au înscris un număr de 115 elevi, toţi au fost admişi, având un procent 

de 100%. 

b. Rezultate la Examenul de Bacalaureat  

Forma de 

învăţă 

mânt 

 

Nr. 

elevi 

înscrişi 

Nr. 

elevi 

prezenţi 

Nr. 

elevi 

reuşiți 

                Din care cu medii: 

6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99     10 

      Zi    177     172    139     32     40     50     17     0 

Frecvenţă 

redusă 

     7       5     1       1       0       0       0     0 

Total    184    177    140    33     40     50     17     0 

 

Procentul de promovabilitate a fost în sesiunea iunie-iulie de 79% , peste media de pe judeţ 62%  

III.PROIECTE ŞI PROGRAME DERULATE 

1.Participarea la activităţile educative şi Proiecte educaţionale. 

 Toamna prin ochi de copil: expoziţie de lucrări plastice şi literare 

 Paşaport pentru o viaţă sănătoasă: discuţii cu un cadru sanitar 

 Pe-al nostru steag e scris Unire!: expoziţie de lucrări plastice şi serbare de 1 Decembrie 

Achim Elisa,XII C 

Achim Elisabeta ,V 

Gherghel Laura,V 

Popovici Denisa ,V 

Tunduc Claudiu,V 

Lazăr Ioana, XI A 

Fildan Răzvan, XI A 

Seiche Roxana, XI D 

Botici Corina, XI D 

Cabău Olivia, XI A 

Cozac Cecilia, IX A 

Botici Corina, XI D 

III 

III 

III 

III 

III 

III 

Menţiune 

Menţiune 

Menţiune 

Menţiune 

Menţiune  

Menţiune 

 

 

 

 

 

Motoşan 

Mădălina 

Şcoala fără violenţă Lazea Lucia, IX B 

Creţu Larisa IX B 

Tanc Bianca X C 

Iaz Răzvan XI A 

Opre Miriam XII C 

Şvab Denis XII G 

II Sabău Anamaria 
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 În aşteptarea lui Moş Crăciun: serbare de Crăciun momente educative prilejuite de marcarea unui 

număr rotund de zile de şcoală (200 de zile de şcoală - cls. a II-a, 500 de zile de şcoală - cls. a IV-

a) 

 Proiect tematic “Iubesc Aleşdul”, clasa  pregătitoare. 

 Voluntariat în campania de colectare a fructelor şi legumelor pentru Fundaţia ,,Copii Dragostei”. 

 Iniţierea şi coordonarea proiectului “Fascinaţia lecturii”  clasa a V-a A), 

 Activitate cu clasa a IX a C pentru prevenirea absenteismului, activitate  pentru  prevenirea 

discriminării elevilor rromi (Fundaţia Ruhama). 

 Proiectul eucaţional  “Hârtiada”; 

 Concursul judeţean de eseuri “Cartea care m-a impresionat” Premiul I,Premiul II şi Menţiune; 

 Concursul naţional “Olimpicii cunoaşterii” – 14 decembrie 2012; 

 Concursul judeţean “Magii toamnei”, secţiunea “Creaţii literare” Menţiune; 

 Derularea proiectului educaţional în parteneriat  Colegiul Naţional de Informatică “Carmen 

Sylva” Petroşani în cadrul proiectului Internaţional “Tinerii şi provocările lumii 

contemporane”. 

 Campanie caritabilă “Dăruieşte bucurie de Crăciun !” (ajutorarea unor familii  cu situaţii 

financiare precare şi copii de la Casa de Copii,,Maria Kayanto’’). 

 Coordonarea elevilor în cadrul Campaniei de mediu "Scapă de aparatele electrice vechi sau 

defecte! Locul deşeurilor nu e în casă!": Abrudan Ana Maria Niculina, Ştefancic Anca, Lincar 

Adrian, Vancea Şerban (XII D); 

 Organizarea ,,PETRECERE DE HALLOWEEN’’ Consiliul elevilor împreună cu proesori şi 

diriginţi. 

 Săptămâna Legumelor şi fructelor-activitate de voluntariat. 

 Participarea la Simpozionul Înterjudeţean ,,Şcoala românească în continuă schimbare” Ediţia I 

- 11 mai 2013 Bacău. 

 Cupa „MOŞ CRĂCIUN” tenis de masă şi şah. 

 „Cupa 1 Decembrie”- handbal fete- handbal băieţi  

 Concert de Crăciun –Biserica Ortodoxă Aleşd 

 Crăciun în Europa ,,Voluntar de Crăciun,, acţiuni caritabile. 

 Ansamblul DATINA au obţinut PREMIUL SPECIAL prin participarea la Festivalul Naţional de 

Datini şi Obiceiuri organizat la Bistriţa. 

 Cadrele didactice au desfăşurat activităţi educative extraşcolare: 1 DECEMBRIE –ZIUA 

NAŢIONALĂ A  TUTUROR ROMÂNILOR –activitate coordonată de  prof.Toderaş Anca, cu 

depunerea de coroane la Monumentul Eroilor din oraşul Aleşd. 

 

2. PROIECTE EDUCAŢIONALE  ŞI PROIECTE POSDRU DERULATE ÎN ŞCOALĂ 

1.Proiect ”Promovam  democraţia participativă”,  în parteneriat cu Colegiul ,,Edmond Nicolau’’ Cluj-

Napoca proiect cu un grup ţintă 50 de elevi. 

2.Proiect ,,Îngrijind natura, respectăm viaţa în parteneriat cu Grup Şcolar ,,George BariŢiu’’ Oradea 

proiect cu un grup ţintă 25 de elevi. 

3. Multicultural Europe : peer led projects of Intercultural Learning and Social Inclusion., Parteneri  : 

International World Youth Organization , Sweden ; Youth NGO Umbrella of Social Initiatives Coalition 

of Trakai , Lithuania ; La Ligue , Paris , France. 

   Au participat un grup de 12 elevi, insoţiţi de 2 cadre didactice pentru schimb de experienţă pentru elevii 

din cadrul domeniului Economic.Pentru acest tip de proiect este prima noastră ieşire într-un schimb de 

experienţă în care sunt implicaţii  elevii, iar derularea proiectului s-a realizat în Suedia. 

4.,,PAŞII FPI-Parteneriate active şcoală-Întreprindere în vederea îmbunătăţirii formării profesionale 

iniţiale,,- proiect în parteneriat cu CNDIPT, Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului Şi Sportului. 
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5.„Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” în parteneriat  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Bihor şi   Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Bihor. 

6.,,Rezultatele adolescenţei, o perspectivă longitudinală’’- proiect în parteneriat cu Universitatea Babeş 

Bolyai  Cluj -Napoca . 

7.,,Fii Responsabil şi Siguranţa ta în şcoală este garantată’’-proiect în Parteneriat cu Poliţia de 

Proximitate Aleşd. 

8.,,Căpitan pe internet, navighează deştept’’-proiect în parteneriat cu Asociaţia Pro Cariere Oradea. 

9.,,Promovarea Produsului Turistic al Oraşului Aleşd,, -proiect în parteneriat cu Primăria Oraşului Aleşd. 

10.,,Idei de Afaceri,, -proiect în parteneriat cu Junior Achivment România. 

 3. Proiecte POSDRU în derulare fiind Centru de Formare cadre didactice în cadrul Colegiului. 

1.,,Abordări  Inovative în didactica predării disciplinelor din aria curriculară  Tehnologii’’- partener CCD 

Cluj-Napoca, CCD Oradea. 

2. ,,Educatori pentru societatea cunoaşterii’’- partener ISJ Bihor şi CCD Oradea; 

3. ,,Formarea profesorilor de Matematică  şi ştiinţe în Societatea Cunoaşterii’’-partener ISJ Bihor şi CCD 

Oradea. 

4.Dezvoltarea capacităţii instituţionale a punctului Naţional de Referenţă pentru Asigurarea Calităţii în 

Educaţie şi Formare Profesională ,Promovom calitatea,, proiect în parteneriat cu ARACIP şi Grupul 

Naţional pentru asigurarea calităţii. 

V.RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

V. 1.PROIECTAREA FINANCIARĂ 

     La nivelul unităţii de învăţământ au fost întocmite toate documentele contabile, proiectul de buget 

pe anul 2013 şi proiectul de achiziţii pentru dotarea şcolii, a noii clădiri. Bugetul primit a fost repartizat 

pe capitole şi articole bugetare conform legii, iar fondurile extrabugetare au fost repartizate conform 

priorităţilor. Au fost încheiate actele contabile şi bilanţul la sfârşitul anului financiar, apoi la sfârşitul 

fiecărui trimestru. De asemenea , s-a realizat evaluarea planului de achiziţii şi al utilizării fondurilor 

extrabugetare printr-un raport anual şi inventarul anual.La nivelul unităţii şcolare a fost asigurată 

transparenţa eleborării execuţiei bugetare,iar bugetul pe anul 2013 a fost realizat pornind de la cheltuielile 

pe anul financiar 2012 şi în funcţie de nevoile pe care le are instituţia şcolară. 

        S-au cuprins  în  proiect sumele necesare pentru reabilitarea instalaţiei de încălzire, clădirea 

principală, achiziţionarea de mobilier nou pentru noua clădire care se va da în folosinţă în anul şcolar 

2013-2014, sumele necesare pentru acreditarea specializărilor ,,Tehnician în transporturi, Tehnician 

CAD’’ şi Autorizarea pentru nivel Postliceal, Specializarea ,,Tehnician echipamente periferice şi 

birotică’’. S-au prevăzut sumele necesare pentru repararea şi întreţinerea clădirea Atelier, săli de clasă şi 

Clădirea Principală, mărirea spaţiului pentru funcţionarea Centrului de Documentare şi Informare. Din 

veniturile extrabugetare s-au achiziţionat  costumele populare pentru ansamblul Datina, jaluzele,12 table 

magnetice,  2 videoproiectoare,clădirea nouă.Colaborarea cu serviciul de contabilitate fiind foarte bună.   

 

V.2.RESURSE MATERIALE 

       Echipa managerială a liceului are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat adecvat 

desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi întreţinerea spaţiilor a fost o 

mare prioritate. Liceul a funcţionat în trei corpuri de clădire, Clădirea principală, Ateliere şi Clădirea 

Internat. În acest an printr-o foarte bună colaborare cu Primăria Locală vom da în folosinţă începând cu 

anu şcolar 2013-2014 un nou corp de clădire, nou modern, echipat cu mobilier şi echipamente noi.  

Începerea noului an şcolar va fi benefică  pentru alternativa educaţională Step by Step, în 5  săli noi, 

moderne şi luminoase, cu mobilier adecvat alternativei, table magnetice şi o sală pentru comisia 

învăţători, dotată cu mobilier nou şi videoproiector, laptop.Tot în acest an vom da în folosinţă şi cabinetul 

medical, şcoala neavând cabinet propriu. 
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      Şcoala dispune începând de acest an şcolar de un număr de  27 săli de clasă,  3 laboratoare,  6 

cabinete , 2 ateliere, 1 centru de informare şi documentare, 1 bibliotecă dotată cu sală de lectură cu 12 

calculatoare conectate la internet, sală pentru comisia de curriculum, comisia CEAC, sală proiecte, 

cabinet Consilier şcolar, cabinet ingineri, cabinet maiştrii, 2 săli profesorale, 2 cabinete directori, 1 

serviciu secretariat, serviciu contabilitate şi serviciu administrativ împreună cu inginerul de sistem. Există 

o sală  şi teren de sport în curtea şcolii, la dispoziţia întregului colegiu. 

       Grupurile sanitare din unitatea noastră sunt în conformitate cu standardele în vigoare, există în 

fiecare corp de clădire pe fiecare etaj câte 2 grupuri sociale (câte unul pentru fete şi unul pentru băieţi), de 

asemenea la parterul clădirii principale s-a realizat grup social pentru persoane cu dizabilităţi. 

     S-au realizat şi rampe de acces pentru cele 3 corpuri de clădire, care au fost îmbrăcate în gresie de 

exterior, pentru persoane  cu nevoi speciale fizice. 

      Pentru funcţionarea în bune condiţii şi pentru a asigura confortul termic, s-a realizat  autorizarea 

ISCIR pentru cele două cazane şi de asemenea personal calificat cu autorizare la zi pentru exploatarea 

lor.S-a declanşat procedura de achiziţionare a masei lemnoase aceasta fiind deja în proporţie de 60% 

depozitată şi pregătită pentru iarnă.S-au asigurat condiţiile necesare, privind iluminatul, 

încălzirea,alimentarea cu apă, canalizare. Liceul dispune de o curte mare spaţioasă care din acest an s-a 

acoperit o parte cu gazon, iar altă suprafaţă va fi refăcută cu dale de piatră, va fi una din priorităţile pe 

anul financiar 2014, în acord cu Primăria Oraşului Aleşd. Curtea şcolii este împrejmuită cu gard metalic 

şi are două intrări. 

2.1.Starea spaţiilor pentru învăţare 

   -Mergând pe aceeaşi linie a modernizării, echipa managerială a avut în centrul atenţiei spaţiile de 

învăţare. De asemenea, laboratoarele existente în scoală (de fizică, biologie,  precum si 3 cabinetele de 

informatică, cabinet electrotehnică, cabinet de Motoare Termice ) şi biblioteca au fost modernizate pentru 

a fi în concordanţă cu cerinţele actului educaţional astfel în toate s-au montat videoproiectoare, laptopuri 

şi echipamente cu conexiune la internet. 

- Toţi elevii claselor a-IX-a si a-X-a au beneficiat de manuale gratuite ca urmare a comenzilor făcute în 

anul precedent, iar elevii din ciclul superior au ales şi comandat împreună cu profesorii, manualele 

corespunzătoare, aprobate de MEN; întrucât biblioteca şcolii deţine de un stoc de manuale dintre cele 

aprobate, elevii cu situaţie financiară precară au posibilitatea să împrumute aceste manual, mai ales cei 

din filiera Tehnologică; 

- Având în vedere cerinţele unei bune desfăşurări a orelor de educaţie fizică, sala de sport a fost dotată cu 

material didactic sportiv modern ( porţi de handbal, mingi pentru toate disciplinele sportive, bănci de 

gimnastică, trambulină, cal, saltele, coşuri de mingi, etc.) si totodată a fost cumpărat echipament sportiv 

pentru echipele reprezentative ale şcolii pentru campionatul de fotbal, băieţi, fete, hanbal şi baschet. 

 

VI. DESFĂSURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

  

       1. Proiectarea demersului didactic, reprezentând anticiparea etapelor şi a acţiunilor de realizare a 

predării s-a realizat de către toţi profesorii liceului nostru prin lecturarea programelor şcolare, prin 

planificări calendaristice şi respectiv prin proiectarea semestrială a unităţilor de învăţare şi a lecţiilor. 

Responsabilii de catedre şi echipa managerială au verificat întocmirea lor în timp util precum şi 

respectarea şi parcurgerea planificărilor la fiecare disciplină. 

    Proiectarea activităţii de evaluare s-a realizat concomitent cu proiectarea demersului de predare – 

învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta, fiind focalizată în principal pe unitatea de învăţare menită 

să asigure progresul elevilor. Conducerea şcolii a monitorizat, având o evidenţă clară a testelor predictive, 

formative şi sumative, solicitând cadrelor didactice rapoarte  asupra rezultatelor acestor teste, în acest 

sens a fost elaborat un plan de măsuri care să ducă la progresul elevilor. 

 În perioada 16.09-.10.2012 au fost aplicate teste predictive la toate clasele la următoarele obiecte: 

limba si literatura română, limba engleză, limba franceză, matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, 
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geografie,  informatică şi discipline tehnice. Testele au fost concepute astfel încât să atingă la materiile 

respective noţiuni esenţiale şi cunostinţe generale cu care elevii din gimnaziu ar trebui să fie familiarizaţi. 

 Rezultatele testelor predictive au fost analizate la nivelul fiecărei catedre şi s-au luat măsuri 

pentru îndreptarea situaţiei acolo unde a fost cazul. 

2. Aplicarea curriculumului naţional în oferta educaţională a liceului nostru probează cunoaşterea 

noilor principii ale didacticii, acest lucru vizând luarea unor decizii benefice în alegerea manualelor 

alternative, a conţinutului de învăţare. Conform rapoartelor comisiilor metodice şi catedrelor pe 

discipline, materia planificată a fost parcursă, tezele s-au susţinut conform graficului şi a metodologiei, s-

au asigurat perioade de pregătire pentru teze, s-au lucrat modele de teste, lucrări de evaluare. S-au 

desfăşurat activităţi metodice la nivelul ariei curriculare, lecţii deschise, referate, informări pedagogice, 

dezbateri, schimburi de  experienţă. Există un grafic de desfăşurare a pregătirii pentru examenul de 

bacalaureat pentru fiecare clasă a XII cu catalog de prezenţă şi planificarea temelor pentru parcurgerea 

subiectelor de bacalaureat la disciplinele de susţinere a examenului. 

     În perioada de evaluare s-a asigurat numărul de note prin metode diverse de evaluare, frontal, 

individual, referate, portofolii, proiecte, lucrări scrise. Pe parcursul semestrului I şi II s-au atins 

următoarele obiective: 

 Asigurarea calităţii actului educaţional, întocmirea şi elaborarea documentelor şcolare necesare 

pentru funcţionarea alternativei step by step pentru învăţământul preşcolar, primar, gimnazial 

liceal; 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare, utilizarea de strategii activ participative; 

 Folosirea activităţii independente, diferenţiate de grup; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective; 

 Asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienă; 

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare ; 

 Colaborarea şcoală-familie; 

 Planificarea şi proiectarea unităţilor de învăţare s-au făcut ţinându-se cont de precizările făcute în 

ghidurile metodologice şi respectându-se planurile cadru, programele şcolare asigurându-se o 

evaluare sumativă şi formativă, ca principale jaloane orientative în stabilirea strategiei didactice 

precum şi pentru motivarea elevului. 

3.Constatări ale asistenţelor la lecţii. 

       Interasistenţele la ore au fost realizate de către şefii de catedre şi directori conform graficului 

stabilit pe semestrul I şi semestrul II. În cadrul acestei activităţi cadrele didactice au ţinut cont de 

cunoştinţele şi experienţele anterioare ale elevilor, au stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru 

a fost necesar, au încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev. S-au folosit strategii diverse pentru a 

răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoile elevilor. Cadrele didactice au selectat o varietate de 

materiale şi resurse pentru a realiza activităţi atractive, oferind feedback constructiv privind învăţarea şi 

progresul. S-a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă şi corectă. Cadrele didactice 

debutante au fost îndrumate şi sprijinite pentru a se forma în didactica predării-evaluării prin metode 

moderne. Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic în conformitate cu ceea ce si-au planificat, 

aplicându-se metode şi procedee specifice alternativei step by step, pentru învăţământul primar, la fiecare 

disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe 

care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific, strategii de predare, învăţare şi evaluare 

precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului primar, gimnazial şi liceal. S-a realizat 

relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de 

învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.  

4.Clasa pregătitoare s-a integrat foarte bine în colectivul de elevi al şcolii, au un spaţiu luminos dotat cu 

toată logistica şi mobilierul necesar funcţionării alternativei, achiziţionat într-un timp record de 2 
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săptămâni. De asemenea au la dispoziţie 2 vestiare: 1 fete , 1 băieţi pentru pregătirea echipamentului şi a 

servi masa în pauze, deoarece ei au program până la ora 16. De asemenea la ora 13 servesc masa la 

Cantina Primăriei care este în incinta şcolii, acest aspect fiind gestionat strict de Comitetul de Părinţi al 

clasei pregătitoare, dar şi a celorlalte clase I-IV. 

VII.MĂSURI DE ASIGURARE A SIGURANŢEI  ŞCOLII 

           In planul operaţional 2012-2013 este clar specificată implicarea cadrelor didactice şi 

personalul nedidactic în asigurarea securităţii elevilor şi personalului, protecţia muncii elevilor, 

verificarea stării echipamentelor din dotarea şcolii, exerciţii de simulare privind comportamentul în 

situaţii de urgenţă, exerciţii de simulare în vederea acordării primului ajutor în caz de incendii, 

cutremur. Aceasta realizându-se împreună sub îndrumarea personalului de la ISU Crişana, având o 

colaborare foarte bună, cu ajutorul căruia implementăm şi un Proiect educaţional cu elevii din 

învăţământul primar şi gimnazial ,,Flăcările Omoară Copii’’. Printr-un control eficient al intrărilor şi 

ieşirilor şcolii se asigură un sistem eficient de gestionare a securităţii personalului şi elevilor. De 

asemenea intrările sunt accesate pe bază de cartele, accesul persoanelor străine nefiind permis doar în 

situaţii excepţionale, elevii au ecuson de identificare, uniforme (ciclul primar) iar cadrele didactice 

cartele magnetice.  

       Securitatea în şcoală se realizează prin sistem de supraveghere video cu circuit închis în 

zonele cele mai vulnerabile, pe holuri dar şi în curtea principală şi la clădirea  unde sunt amplasate 

cele 3 laboratoare de Informatică.Ziua, paza este asigurată de firma de pază ,,Monguard S.R.L’’, iar 

noaptea de poliţia de proximitate împreună cu paznicii şcolii. Există tematică pentru organizarea şi 

desfăşurarea antrenamentelor de alarmare şi evacuare. Elevii au participat efectiv la aceste 

antrenamente. S-a simulat un incendiu, şi elevii împreună cu profesorii au răspuns foarte bine acestei 

activităţi.  Se colaborează foarte biune cu Poliţia de proximitate. 

VIII. CONCLUZII 

          Activitatea managerială a liceului s-a desfăşurat conform prevederilor legale, urmărindu-se 

gestionarea optimă a resurselor materiale, financiare şi umane existente. Activitatea managerială este 

complexă, vizând semnarea unor protocoale cu instituţii importante ale comunităţii locale pentru 

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare în vederea desăvârşirii personalităţii elevilor. 

 

 

LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN ŞERBAN” 

 

 INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2012/2013: 

Nivel de învăţământ Număr 

de clase 

Număr 

de elevi 

Forma de 

învăţământ 

Limba de predare 

Preşcolar 11 206 Program normal/ 

Program prelungit 

Română/ Maghiară 

Primar clasa pregătitoare 4 66 Zi Română/ Maghiară 

Primar clasele I-IV 26 504 Zi  Română/ Maghiară 

Gimnazial 28 559 Zi Română/ Maghiară 

Liceal 2 47  Română 

 

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar 2012/2013,   pe structuri, clase şi grupe de preşcolari:  
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Liceul Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Clasa Număr de 

clase 

Număr elevi 

1. Primar Zi Cls. 

pregătitoare 

3 55 

Zi  Cls. I 5 114 

Zi Cls. a II-a 5,50 124 

Zi Cls. a III-a 5 99 

Zi Cls. a IV-a 4,50 87 

2. Gimnazial Zi Cls. a V-a 6 98 

Zi Cls. a VI-a 6 126 

Zi Cls. a VII-a 6 121 

Zi Cls. a VIII-a 6 113 

 

Şcoala gimnazială nr. 1 Peştiş 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Clasa Număr de 

clase 

Număr elevi 

1. Primar Zi Cls. 

pregătitoare 

0,50 4 

Zi  Cls. I 0,50 5 

Zi Cls. a II-a 1 10 

Zi Cls. a III-a 1 12 

Zi Cls. a IV-a 1 13 

2. Gimnazial Zi Cls. a V-a 1 19 

Zi Cls. a VI-a 1 16 

Zi Cls. a VII-a 1 16 

Zi Cls. a VIII-a 1 16 

 

 

Şcoala primară nr. 2 Pădurea Neagră 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Clasa Număr de 

clase 

Număr elevi 

1. Primar Zi Cls. I 0,25 1 
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Zi Cls. a II-a 0,25 4 

Zi Cls. a III-a 0,25 2 

Zi Cls. a IV-a 0,25 1 

 

Şcoala primară nr. 1 Tinăud 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Clasa Număr de 

clase 

Număr elevi 

1. Primar Zi Cls. 

pregătitoare 

0,33 4 

Zi  Cls. I 0,34 7 

Zi Cls. a II-a 0,33 5 

Zi Cls. a III-a 0,50 5 

Zi Cls. a IV-a 0,50 7 

 

Grădiniţa cu program normal nr. 1 Aleşd 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Grupa Număr de 

grupe 

Număr 

preşcolari 

1. Preşcolar Program normal Grupa mică - 

mijlocie 

1 26 

Program normal Grupa mare 1 28 

Program normal Grupa 

combinată – 

secţie 

maghiară 

1 22 

 

  Program normal Grupă 

combinată – 

secţie slovacă 

1 15 

 

Grădiniţa cu program normal nr. 5 Pădurea Neagră 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Grupa Număr de 

grupe 

Număr 

preşcolari 
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1. Preşcolar Program normal Grupa 

combinată 

1 15 

 

Grădiniţa cu program normal nr. 3 Peştiş 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Grupa Număr de 

grupe 

Număr 

preşcolari 

1. Preşcolar Program normal Grupa mică - 

mijlocie 

1 16 

Program normal Grupa mare – 

mare 

pregătitoare 

1 16 

 

Grădiniţa cu program normal nr. 4 Tinăud 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Grupa Număr de 

grupe 

Număr 

preşcolari 

1. Preşcolar Program normal Grupa 

combinată 

1 12 

 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Aleşd 

Nr. Crt. Nivel Forma de 

învăţământ 

Grupa Număr de 

grupe  

Număr 

preşcolari 

1. Preşcolar Program prelungit Grupa mică 1 19 

Program prelungit Grupa 

mijlocie 

1 16 

Program prelungit 

 

Grupa mare 

 

1 

 

21 

 

 

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE 

Director: profesor Alina Buzle, grad didactic I, vechime în învăţământ - 16 ani, are norma de bază în 

unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie – Decizie ISJ, fiind director din anul 2006. 

Director adjunct: profesor Viorel Enache, grad didactic I, vechime în învăţamânt 40 ani, are norma de 

baza în unitatea de învatamant, modalitatea de numire în funcţie- Decizie ISJ, fiind director adjunct din 

anul 2006. 
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Director adjunct: profesor Bucsias Levente, grad didactic I, vechime în învăţamânt 14 ani, are norma de 

baza în unitatea de învatamant, modalitatea de numire în funcţie- Decizie, fiind director adjunct din anul 

2006. 

 

C 2. PERSONAL DIDACTIC 

Personal didactic angajat: Total Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Post-liceal 

- cadre didactice titulare 70 12 28 30 - - 

- cadre didactice suplinitoare cu norma 

de bază în unitatea de învăţământ 

20 2 3 15 - - 

- cumul de funcţii - - - - - - 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic 

calificat: 

Număr personal didactic 

necalificat 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără 

definitivat 

 

----------- 42 32 12 4 ----------------- 

 

C 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

Total personal didactic auxiliar: 6, din care calificat pentru postul ocupat: 5 Gradul de acoperire a 

posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 95%. 

 

C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

Total personal nedidactic angajat: 22, din care calificat pentru postul ocupat: 22. Gradul de acoperire a 

posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare:80 % 

 

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă  60 21x74,2=1560 

26x67,3=1750 

2x47,5=95 

2x100=200 

4x70=280 

4x80=320 

1x80=80 

2. Cabinete 5 3x50=150 

2x65=130 

3. Laboratoare  

 

6 5x70=350 

1x80=80 

4. Anexe laboratoare 3 3x18=54 
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5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 2 1x317=317 

1x80=80 

6. Alte spaţii :  

- cabinet medical 

- arhiva 

 

 

1 

1 

 

 

1x29,2=29,2 

1x18=18 

      Unitatea funcţionează cu un schimb, durata orei de curs/ a activităţilor didactice fiind de 50 

minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de10/20 minute pentru gimnaziu, iar pentru 

învăţământul primar durata orei este de 45 de minute cu pauză de 15/20 minute. 

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară  1 1x80=80 

2. Spaţii sanitare 14 4x50=200 

4x75=300 

1x10=10 

2x15=30 

2x15=30 

1x10=10 

3. Spaţii depozitare materiale didactice 4 4x18=72 

 

F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă 

(mp) 

1. Secretariat 1 1x19,5=19,5 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 3 1x19,5=19,5 

1x20=20 

1x18=18 

3. Contabilitate 1 1x19,5=19,5 

 

G) CURRICULUM 

Curriculumul utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ (curriculum diferenţiat) 

aprobat prin: 

* Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686/ 05. 08.2003, privind aprobarea 

Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a; 

* ORDIN nr. 5198/01.11.2004 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a 

IV-a, şi a noilor programe şcolare pentru clasa a III-a;  

* ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I-a – a 

VIII-a în anul şcolar 2001-2002. 

    Curriculumul utilizat de unitatea de învăţământ este cel la decizia şcolii analizat în cadrul comisiei de 

curriculum şi aprobat în consiliul profesoral. 

 

H) ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ ŞI EXTRACURRICULARĂ 

Nr. 

Crt 

Unitatea şcolară Tema / Titlul 

activităţii/proiectului 

Domeniul  

(mediu,civic

Coordonator Nr. 

Elevi 
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educativ , cultural -

artistic,etc

… 

impli- 

caţi 

1. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Programul Naţional  

“Eco-şcoală” 

mediu Prof. Monica 

Micula 

 250 

2. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

     SNAC 

 

Voluntariat Prof. Alina  

Modog 

 600 

3. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Nu pot fi indiferent, e şi 

şcoala mea 

 

 

comunitate Prof. Laura 

Kelemen 

100 

4. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Suntem copii Europei” 

 

 civic Prof. Simona 

Petrişor 

  60 

5. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Protejează-ţi mediul” 

 

mediu Prof. Monica 

Debreczeni 

  40 

6. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Cartea, leac pentru 

suflet...” 

cultural Prof. Andreea 

Ciavoi 

  40 

7. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„In memoriam Lugosi 

Mihaly” 

- concurs internaţional 

cultural Prof. Andreea 

Ciavoi 

100 

8. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Handbal peste hotare” 

 

sportiv Prof. Levente 

Nosz 

 40 

9. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Viitorul handbalului 

aleşdean!” 

 

sportiv Prof. Levente 

Nosz 

 120 

10. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Spune Nu violenţei, spune 

Da prieteniei!” 

 

civic Prof. Andreia 

Lazăr 

 40 

11. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Cămaşa magică” 

 

civic Prof. Maria 

Hubner 

20 

12. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Universul copilăriei” 

Concurs regional 

 

cultural Prof. Viorica 

Vâşcă 

  80 

13. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Păsările – minunile 

naturii” 

 

mediu Prof. Maria 

Hubner 

20 

14. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Să celebrăm...” 

 

cultural Prof. Florina 

Egri 

220 

15. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Instantanee” 

 

cultural Prof. Monica 

Achim 

 30 

16. Liceul Teoretic „Pe urmele eroilor” cultural Prof. Monica  30 
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„Constantin 

Şerban” 
 Achim 

17. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„En francais autor de 

l’annee” 

cultural Prof. Monica 

Achim 

 30 

18. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Dragostea de poezie / Din 

frageda pruncie” 

 

cultural Ed. Mihaela 

Mermeze 

 40 

19. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Bucuriile copilăriei” 

 

cultural Ed. Ramona 

Gherle 

80 

20. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Să protejăm natura” 

 

mediu Ed. Dana Pipa 80 

21. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Clasa din vecini” 

 

cultural Înv. Lucreţie 

Borodan 

50 

22. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Educaţia părinţilor – 

impactul ei asupra 

educaţiei copilului” 

civic Prof. 

Simionaş 

Narcisa 

20 

23. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Let’s do it România! mediu Prof. Anca 

Cazan 

120 

24. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Săptămâna limbilor 

moderne 

cultural Prof. Monica 

Achim 

 30 

25. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Coboară toamnă (desene, 

poezii, cântece) 

cultural Ed.Gabriela 

Dume 

40 

26. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Ziua Internaţionala a 

Educaţiei 

cultural Prof. Simona 

Petrişor 

45 

27. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Excursie: Brad – Deva – 

Târgu Jiu – Horezu – 

Râmnicu Vâlcea – 

Târgovişte – Ploieşti – 

Valea Oltului – Alba Iulia - 

Cluj 

cultural Prof. Oarcea 

Anuţa 

45 

28. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Balul bobocilor şi 

boboceilor 

cultural Prof. Alina 

Buzle 

200 

29. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Dar din dar se face Rai! civic Prof. Alina 

Buzle 

800 

30. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Traversez corect strada! rutier Ed. Gabriela 

Dume 

20 

31. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Paşaport pentru o viaţă - 

întalnire cu medicul 

civic Inst. Mariana 

Bolojan 

25 
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32. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Ziua Mondială a victimelor 

accidentelor rutiere 

civic Prof. Getuţa 

Coste 

30 

33. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Carnavalul măştilor cultural Prof. Ana 

Zifceac 

40 

34. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Vizita la cabinetul 

stomatologic 

civic Ed. Emilia 

Blaga 

30 

35. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

1 Decembrie – Ziua 

Naţională a României 

„Festivalul Naţional al 

Şanselor Tale” 

civic Prof. Ramona 

Irimiţă 

600 

36. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Aşteptându-l pe Moş 

Crăciun” 

cultural Prof. Andreia 

Lazăr 

600 

37. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Activitate aniversară: 

Mihai Eminescu” 

cultural Prof. 

Mădălina 

Ioniţă 

50 

38. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Despre unire şi ... unitate” cultural Prof. 

Mădălina 

Ioniţă 

50 

 

38. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Despre unire şi ... unitate” cultural Prof. 

Mădălina 

Ioniţă 

50 

39. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Expoziţie „Culorile 

toamnei” Lipova 

cultural Prof.Viorica 

Vâşcă 

14 

40. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Festivalul „Fulgilor de 

nea” Oradea 

cultural Prof. Monica 

Debreczeni 

15 

41. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Colectare capace – „Pentru 

că ne pasă!” 

civic Prof. Ramona 

Irimiţă 

600 

42. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Împreună pentru o viaţă 

sănătoasă” – gimnaziu 

colaborare cu Centrul de 

prevenire Antidrog Oradea 

civic Prof. 

Ramoana 

Irimiţă 

Toţi 

elevii 

de 

gim- 

naziu 

43. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

„Liberi să trăieşti viaţa” – 

liceu - colaborare cu 

Centrul de prevenire 

Antidrog Oradea 

civic Prof. Ramona 

Irimiţă 

Toţi 

elevii 

de 

liceu 

44. Liceul Teoretic 

„Constantin 

Şerban” 

Campanie contracepţie 

(Sexualitate şi contracepţie) 

civic Prof. Florina 

Ianc 

Toţi 

elevii 

de 

liceu 

 

I) REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
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NR. 

CRT

. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

OLIMPIADA/ 

CONCURS 

FAZA PREMIUL PROFESOR 

1 BUZURA 

LUCIAN 

LIMBA ROMÂNĂ JUDEŢEANĂ MENŢIUNE COPĂCEAN

U 

MARINELA 

2 CĂILEANU 

ANDRADA 

„ „ „ „ 

3 VANCEA 

ANDREEA 

„ „ „ „ 

4 LELE 

ANDREEA 

„ „ „ IRIMIŢĂ 

RAMONA 

5 POPA 

LAURENŢIU 

CONCURS 

LINGVISTICĂ 

„ „ SZABO 

ADELA 

6 ARDELEAN 

LAURENŢIU 

LIMBA ROMÂNĂ „ „ MORONG 

ANA 

7 SZOTER 

ZOLTAN 

LIMBA 

MAGHIARĂ 

„ „ ILLES 

ARANKA 

8 KAJANTO 

MARIA 

„ „ „ „ 

9 HERBIL 

RAHELA 

+- POEZIE „ „ CUREU 

MIHAELA 

10 SZILAGYI 

ANASTASIA 

„ „ „ „ 

11 HERBIL 

RAHELA 

LIMBA ROMÂNĂ „ „ „ 

12 BRADEA 

RALUCA 

„ „ „ „ 

13 VANCEA 

ANDREEA 

LIMBA 

FRANCEZĂ 

„ „ ACHIM 

MONICA 

14 HORA 

TIMOTEI 

CANGURUL 

LINGVIST 

NAŢIONALĂ II MARIAN 

ETELCA 

15 VAVRA EMIL GEOGRAFIE JUDEŢEANĂ MENŢIUNE HANGA 

SIMONA 

16 CHIRODEA 

ANDREEA 

RELIGIE 

ORTODOXĂ 

„ „ MODOG 

ALINA 

17 HORA 

TIMOTEI 

RELIGIE 

NEOPROTESTANT

Ă 

NAŢIONALĂ I KOVACSIK 

CĂLIN 

18 GRECU 

MATILDA 

„ „ III „ 

19 HERBIL 

RAHELA 

„ JUDEŢEANĂ III „ 

20 SZILAGYI 

ANASTASIA 

„ „ MENŢIUNE „ 
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21 BRADEA 

RALUCA 

„ „ „ „ 

22 PUŞCAŞ 

PAULA 

„ „ III „ 

23 BRADEA 

RENATA 

„ „ MENŢIUNE  

24 URS 

ALEXANDRU 

CONCURSUL 

NAŢIONAL DE 

GEOGRAFIE 

„TERRA” 

„ I GABRIAN 

VIORELA 

25 MOISIN RAUL „ „ II „ 

26 GABRIAN 

ANDREEA 

„ „ II „ 

27 TURCUŞ 

LORENA 

„ „ III „ 

28 PALKO MATE 

MARIA 

EDUCAŢIE 

PLASTICĂ 

„ II SUCIU 

MARIOARA 

29 MARINA 

OANA 

„ „ I VÂŞCĂ 

VIORICA 

30 MOŞ ADINA BIOLOGIE „ MENŢIUNE MICULA 

MONICA 

31 SZABO IRIS „ „ „ „ 

32 LUCACIU 

GRETA 

„ NAŢIONALĂ PARTICIPAR

E 

CAZAN 

ANCA 

33 CÂRSTOIU 

ANDREEA 

„ JUDEŢEANĂ II „ 

34 RACOLŢA 

DUDAŞ DIANA 

„ „ MENŢIUNE „ 

35 KELEMEN 

CLEOPATRA 

„ „ „ „ 

36 GÂRDAN 

RENATA 

„ÎNVAŢĂ BINE” „ I BARABAŞ 

CARMEN 

37 IAROŞ 

ADRIAN 

„ „ II „ 

38 MARINA 

VLAD 

„ „ III VÂŞCĂ 

VIORICA 

39 KAJANTO 

BALINT PAL 

CONCURS 

MATEMATICĂ 

„CSILLAGSZERZO

” 

INTERJUDEŢEAN

Ă 

III BUCSIAS 

LEVENTE 

40 KAJANTO 

MARIA 

„ „ PARTICIPAR

E 

HUBNER 

MARIA 

41 MARINA 

OANA 

ATLETISM JUDEŢEANĂ III POP 

CIPRIAN 

42 DIVERSITATE

A, O ŞANSĂ ÎN 

PLUS PENTRU 

VIITOR (5) 

 NAŢIONALĂ MENŢIUNE ACHIM 

MONICA 

43 DEMOCRAŢIE  NAŢIONALĂ PARTICIPAR HANGA 
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STAREA DE MEDIU 

Calitatea apei 

În ce priveşte apa potabilă distribuită în reţeaua de alimentare cu apă a oraşului Aleşd(Peştiş şi 

Pădurea Neagră) în 2013, aceasta se prezintă astfel: 

     INDICATOR             U.M.      CANTITATE 

Populatie deservita         persoane 6.336 

Apa distribuita         Mc / an 710.463 

Apa facturata         Mc / an 322.351 

Consum tehnologic         Mc / an 142.093 

Consum Strand         Mc / an 4.201 

Pierderi         Procent 34,03% 

 

Calitatea aerului 

1.Aşezările urbane 

 Suprafaţa totală a teritoriului administrativ Aleşd este de  7.245 Ha , din care suprafaţa de 480 Ha 

reprezintă intravilanul urban al oraşului Aleşd din total intravilan UAT de 910 Ha. 

2.Amenajarea teritorială 

  Planul urbanistic general – (PUG) al oraşului Aleşd a fost elaborarat și aprobat de .               

Acesta va include urmatoarele aspecte: 

- dezvoltarea economică şi socială a zonelor, cu respectarea specificului acestora; 

- gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; 

- utilizarea raţională şi eficientă a teritoriului, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; 

- extinderea controlată a zonelor construite. 

  Zgomotul 

Hărţi strategice de zgomot. 

 Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier. Din determinările efectuate rezultă faptul că 

pe principalele artere de circulaţie şi în zona industrială nivelul de zgomot nu depăşeşte limitele admise 

ŞI 

TOLERANŢĂ 

(3) 

E SIMONA 

44 COPIII ŞI 

DREPTURILE 

LOR (3) 

 JUDEŢEANĂ III „ 

45 COPIII ŞI 

DREPTURILE 

LOR (3) 

 „ II „ 

46 HANDBAL 

BĂIEŢI PEŞTIŞ 

(14) 

 „ II CRIŞAN 

VIOREL 

47 FOTBAL 

BĂIEŢI (13) 

 „ III LELE MIHAI 

48 HANDBAL 

BĂIEŢI (14) 

 ZONĂ II NOSZ 

LEVENTE 

49 BASCHET 

FETE (10) 

 JUDEŢEANĂ III BARTHA 

ALPAR 
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prin normele de sănătate publică. Traseul de traversare al E60 (DN1) prin localitate constituie sursă de 

poluare şi de pericole generate de traficul rutier.  

Obiective şi măsuri. 

Obiective privind reducerea zgomotului. 

 Datorită faptului că principala sursă de poluare sonoră a oraşului Aleşd  este  traficul de tranzit pe 

DN 1, problema se va rezolva prin realizarea şoselei de centură a oraşului. Pentru realizarea acestui 

obiectiv există un proiect în derulare. 

         Obiective şi măsuri privind conservarea şi extinderea spaţiilor verzi. 

 - conservarea şi extinderea acestora prin actualizarea PUG. 

Presiuni asupra mediului 

  Turismul 

  Potenţialul turistic al zonei este reprezentat de zona turistică Pădurea Neagră Biserica de 

lemn din Peştiş, Cetatea Şoimul, Mânăstirea ,,Poiana Florilor”, Apa termală, Biserica de Piatră din 

Tinăud.  

   Impactul turismului asupra mediului. 

 Poluarea zonelor verzi existente pe cursul apelor Valea Morii şi Valea de Şinteu prin ieşirile de la 

sfarşitul de săptămana în sezonul cald. 

   Tendinţe de dezvoltare a turismului. 

 Se constată o diminuare a spaţiilor de campare pe cursurile văilor şi ocuparea acestor terenuri cu 

case de vacanţă şi pensiuni turistice, astfel realizandu-se o salubrizare mai bună a acestor zone.  

Energia 

  .Impactul sectorului energetic asupra mediului. 

 Datorită faptului că încălzirea locuinţelor este preponderent cu lemne, în sezonul rece se constată 

o poluare de la coşurile de fum.  

   Consumul brut de energie.  

 Cosumul brut de energie zona urbană. 

Oraşul  Cărbune  Combustibil 

lichid 

Lemn  Gaze naturale 

Aleşd -   65 to 15.000 to - 

   

PROTECŢIE CIVILĂ ŞI DE MEDIU  

 Principalele activitati şi acte întocmite privind situaţiile de urgenţă în anul calendaristic 

2013 sunt:  

 S-a aprobat prin hotărâre de consiliu local structura organizatorică de protecţie civilă; 

 S-a condus  exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă; 

 S-a urmărit şi controlat modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către 

administratorul acestora; 

 S-a urmărit realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de înştiinţare şi alarmare 

în situaţii de protecţie civilă; 

 S-a răspuns permanent de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 

civilă; 

 S-a gestionat, depozitat, întreţinut şi conservat tehnica, aparatura şi materialele de protecţie civilă; 

 S-a îndrumat şi controlat activitatea de apărare împotriva incendiilor şi s-a analizat respectarea 

încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare; 

 S-a acordat sprijin şi asistenţă tehnică  de specialitate centrelor operative pentru 

 situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor; 

 A fost elaborat ”Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” si s-a asigurat aplicarea acestuia;  

 A fost elaborat ”Planul de apărare împotriva inundaţiilor,gheţurilor şi poluărilor accidentale 2014-

2017”;    
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 S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau 

al manifestărilor publice; 

 S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi 

instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum 

şi la instituţiile publice; 

 S-a efectuat verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile emise; 

 S-a asigurat realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de 

anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu; 

 S-a întocmit analiza anuală privind dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi 

asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 

 S-au realizat prin mijloacele avute la dispoziţie, activităţile de informare şi educaţie antiincendiu a 

populaţiei; 

 S-au analizat şi soluţionat petiţii ale cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor; protecţia 

mediului sau alte situaţii de urgenţă; 

 Alte activităţi prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale. 

  

Pe linie de protecţia mediului în cursul anului 2013 s-au desfăşurat următoarele activităti: 

 S-a coordonat din partea unităţii administrativ teritoriale acţiunea RoREC România. 

 S-a coordonat din partea primăriei campania de colectare DEEE organizată în colaborare cu Asociaţia 

Româna pentru Reciclare RoREC. Pe raza unităţi administrativ terioriale s-au organizat urmatoarele 

puncte de colectare a deşeurilor: 

1.Aleşd  

a) Primăria Oraşului Aleşd            

 b) S.C Salubri Aleşd            

 c) Cartier Şoimull(lângă Farmacie) 

2.Peştiş – Cămin cultural  

3.Tinăud – Şcoala generală.         

               În urma campaniei desfăşurate de Asociaţia Româna pentru Reciclare RoREC în data de 

15.06.2013 au fost colectate DEEE-uri în greutate totală de 2.862 kg. La finalul campaniei organizatorii 

au premiat participanţii printr-o tombolă cu premii constand în diferite aparate electrocasnice. 

 A fost coordonată de primărie campania „Let's do it România”. Alături de Primăria Aleşd, în 

cadrul campaniei au mai fost implicate instituţiile de învăţământ: Colegiul tehnic „Alexandru Roman”, 

Liceul Teoretic „Constantin Şerban” şi firma de salubritate S.C. Salubri Aleşd.  S-a pus la dispoziţie din 

partea primăriei un număr total de 50 de saci menajeri şi 100 de mănuşi de menaj. Sacii rezultaţi au fost 

colectaţi de S.C Salubri Aleşd. 

 

 

 

          PRIMAR 

                 ŢIPŢER ZENO 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul raport a fost prezentat Consiliului local în şedinţa din data de 27.03.2014. 


