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Nr. 2486 din 22.03.2017 

RAPORT 
privind starea economică, socială şi de mediu a 

Oraşului Aleşd în anul 2016 
 

 
            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 baza principiilor autonomiei locale. 
            Date generale 
       Oraşul Aleşd este aşezat în vestul României la 50 km de graniţă 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 pătraţi 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 administartivă 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 
locuitori. În anul 2016 au fost înregistrate un număr de 90 căsătorii şi decese 117. 
            Principalele naţionalităţi reprezentative în oraşul Aleşd sunt: română, maghiară, 
slovacă, romă, alte naţionalităţi fiind cu un număr redus de locuitori. 
 
STAREA ECONOMICĂ 

BUGETUL LOCAL 
          1.Bugetul  local  (sursa A) 

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local au fost în suma de 22.078.040 lei,  
iar încasările realizate în suma de 21.155.943 lei. 

Principale categorii de venituri realizate în anul 2016 au fost: 
-impozitul pe venit: 5.612.275 lei 
-impozite si taxe pe proprietate: 1.706.741 lei 
- sume defalcate din TVA: 10.619.801 lei 
-alte impozite şi taxe pe bunuri si servicii: 771.524 lei 
-venituri din proprietate: 388.181 lei 
-venituri din prestari servicii: 248.417 lei 
-taxe administrative: 3.434 lei 
-amenzi şi diverse venituri: 594.454 lei 
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-donatii, sponsorizari: 27.751 lei 
-vanzarea unor bunuri: 66.226 lei 
-subventii :1.117.139 lei 

Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetului local au fost în suma de 23.358.280 
lei, iar plaţile efectuate în suma de  21.602.527 lei. 

Principale categorii de cheltuieli efectuate în anul 2016 au fost: 
-cheltuieli de personal: 10.700.002 lei 
-bunuri si servicii: 3.964.873 lei 
-dobânzi comisioane: 77.000 lei 
-transferuri între unitati: 583.000 lei 
-alte transferuri: 69.000 lei 
-asistenţă sociala: 695.571 lei 
-alte cheltuieli: 431.990 lei 
-cheltuieli de capital: 4.866.091 lei 
-ramburasare credite interne: 215.000 lei 

Veniturile bugetului local au fost realizate în procent de 96 %, iar cheltuielile în procent 
de 92% din prevederile finale. 
  
2. Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii  
 (sursa E+F) 

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii au fost în suma de 12.855.030 lei, iar încasările realizate în suma de 
11.605.354 lei. 

Principale categorii de venituri realizate în anul 2016 au fost: 
-venituri din proprietate: 256.552 lei 
-venituri din prestări servicii: 10.369.097 lei 
-diverse venituri: 135.630 lei 
-donaţii, sponsorizari: 40.000 lei 
-subvenţii : 804.075 lei 
  Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetului activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii  au fost în suma de 12.855.030 lei, iar plaţile efectuate în suma de  
11.393.919 lei. 

Principale categorii de cheltuieli efectuate în anul 2016 au fost: 
-cheltuieli de personal: 6.594.208 lei 
-bunuri şi servicii: 4.249.529 lei 
-alte cheltuieli: 13.265 lei 
-cheltuieli de capital: 536.917 lei 

Veniturile bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii au fost 
realizate în procent de 90 %, iar cheltuielile în procent de 87 % din prevederile finale. 

 
3.Bugetul creditelor interne (sursa C)   
În baza  contractului RQ14021749679515 / 05.08.2014 - încheiat cu CEC Bank Sa ,  

în valoare de 7.128.180 lei s-a întocmit bugetul creditelor interne, pentru cofinanţarea  
proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare, a 
staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o 
populaţie de pana la 50.000 de locuitori”,  din care s-au facut trageri în suma de 3.042.818 
lei. 

IMPOZITE ŞI TAXE 
           În cursul anului fiscal 2016 Compartimentul de Impozite şi Taxe şi-a desfăşurat  
activitatea pe principalele direcţii de răspundere care sunt: impunerea impozitelor pentru 
persoanele fizice şi juridice, verificarea impunerilor la cererea contribuabililor, activitatea de 
executare silită a persoanelor fizice si juridice, emiterea de certificate fiscale şi adeverinţe la 
cererea contribuabililor: 
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 au fost emise cca 1200 certificate fiscale privind debitele către bugetul local; 

 au fost create cca 100 roluri noi; 

 în anul 2016 au fost verificate impunerile la cca 370 persoane fizice;  

 au fost eliberate un numar de 26699  chitanţe; 

  au fost verificate la solicitarea contribuabililor cca 15 % din contractele de 
concesiune/chirie teren şi clădiri întocmite de Compartimentul juridic  cu evidenţele 
Compartimentului de Taxe şi Impozite; 

 au fost verificate un numar de 43  societăţi comerciale din punct de vedere al 
impunerii privind toate tipurile de debite, în urma verificării nefiind găsite diferenţe; 

 în urma verificării societăţilor în lichidare sau în faliment  în baza  de date a ANAF nu 
au fost găsite societăţi radiate din Registrul Comerţului cu sediul în Aleşd şi care mai 
sunt active în evidenţele noastre; 

 a fost verificată corelarea bazei de date a Compartimentului Urbanism ( în special 
autorizaţiile de constructie expirate în anul 2016 cu evidenţa pe plătitor în sensul 
declarării la impunere a clădirilor nou construite a căror autorizaţie de construire a 
expirat; 

 au fost emise aproximativ 220 de Somaţii şi Titluri Executorii, fiind recuperata o suma 
de aproximativ 464085 lei;  

 au fost puse popriri pe conturi la societăţile comerciale rău platnice şi la persoanele 
fizice cu debite restanţe; 

 au fost emise  1501 de facturi în relaţia cu clienţii privind chiriile şi concesiunile 
contractate de persoanele fizice şi juridice; 

 au fost verificate toate societăţile comerciale din punct de vedere al stabilirii corecte a 
impozitului pe clădiri ( este vorba de cota diferenţiată de 1.3% pentru cele reevaluate 
în ultimii trei ani, cota de 5% pentru cele nereevaluate în ultimii trei ani ) şi a fost 
modificată  impunerea acolo unde a fost cazul, fiind emise Deciziile de Impunere 
aferente; 

 au fost preluate declaraţii pe propria raspundere pentru persoanele fizice care 
desfaşoară activitate comercială la domiciliu iar pentru spatiul folosit în scop comercial 
nu se platesc utilităţi pe firmă; 

 au fost impuse ca spaţii comerciale cu valoarea de impunere de 0,4%, din valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare sau din documentele de provenienţă dacă 
acestea au fost dobandite în ultimii 5 ani, spaţiile deţinute de persoanele fizice în care 
se desfaşoara activitatea comercială; 

 au fost verificate toate spaţiile deţinute de persoane fizice unde se desfaşoara 
activitate comercială şi aveau obligaţia de a le declara ca spaţiu comercial; 

 au fost verificate pe parcursul anului rapoartele de evaluare depuse de societatile 
comerciale în scopul stabilirii corecte a valorii imobilelor pentru a nu fi diminuate 
veniturile bugetului local; 

 au fost urmărite şi încasate un numar de cca 345 de amenzi de circulaţie emise de 
Poliţie; 

 au fost depuse actele privind creanţele pentru un numar de cca 6 societăţi comerciale 
care au intrat în lichidare pe parcursul anului 2016; 

 au fost luate în evidenţă  contractele refacute privind închirierea locurilor de parcare 
din Aleşd; 

 în cursul anului 2016 au fost stabilite şi încasate  diferenţe de impozite de 32779 lei, 

 până la finalul anului a fost încasată prin casierie şi prin viramente bancare suma de 
3.678.542 lei pentru debitele administrate de Compartimentul de taxe si impozite. 

 PROIECTE DEPUSE 

 În 02.08.2016 a fost depus proiectul “ACCES – Actiuni pentru Comunitate de 
Combatere a Excluziunii Sociale”. 
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Finanţator: Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin Programul 
Operaţional Capital Uman - Apelul de Proiecte nr. 1/2016 „Dezvoltare Locală Integrată 
(DLI 3600) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinînd minoritatii 
rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1 
În momentul de faţă proiectul se află în curs de evaluare. 

 În 25.11.2016 a fost depus  pentru finanţare proiectul “CREŞTEREA CALITĂŢII 
VIEŢII URBANE – AMENAJARE  PARC ARENA SPORTIVĂ” 
Finanţator: Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiţii 5.2 – Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului 
urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului. 
În momentul de faţă proiectul se afla în curs de evaluare. 

 În data de 08.11.2017 a fost depus pentru finanţare proiectul „CONSOLIDAREA ŞI 
REABILITAREA RUINELOR CETĂŢII ŞINTEU - PIATRA ŞOIMULUI”, 
Finanţator: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin 
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi cultural. 
În momentul de faţă proiectul se afla în curs de evaluare. 

 Turismul 
          Pe parcursul anului 2016 personalul din Centrul National de Informare si Promovare 
Turistică Aleşd a participat la diverse evenimente pentru promovarea oraşului Aleşd cât şi a 
văii Crişului, după cum urmează: 

 În data de 02.08.2016 s-a încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul National 
de Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Centrul de Informare şi Promovare 
Turistică Medieşu Aurit (jud. Satu Mare ) cu privire la distribuirea de materiale 
publicitare; 

 De asemenea s-a încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul National de 
Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Centrul Pentru Arii Protejate şi Dezvoltare 
Durabilă Bihor cu privire la distribuirea de materiale publicitare  în data de 02.08.2016; 

 S-a încheiat un protocol de colaborare între Centrul National de Informare şi 
Promovare Turistică Aleşd şi Centrul de Informare şi Promovare Turistică Moldova 
Nouă (jud. Caraş Severin ) cu privire la distribuirea de materiale publicitare, în data de 
14.09.2016; 

 Au fost distribuite materiale publicitare în cadrul Proiectului "Life is a project, be an 
entrepreneur, make it successful" în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2016, 
derulat de către Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" din Aleşd; 

 Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistica Aleşd a participat, în cadrul 
emisiunii turistice "Călătorii şi Atitudini", moderată de Gabriel Bonaciu în data de 
01.09.2016 în intervalul orar 13:00-14:00, la Radio Maria Oradea; 

 Am fost prezenţi la "Sărbătoarea Recoltei" în perioada 09-11 septembrie 2016, 
organizată de către Cosiliul Judeţean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Cetatea 
Oradea, Asociaţia pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune împreună cu 
Asociaţia pentru cercetarea şi promovarea produselor agroalimentare Crişana; 

 În perioada 09-11 septembrie 2016 am participat la "Zilele Cetăţii Piatra Şoimului", 
organizată de către Primăria Oraşului Aleşd în colaborare cu Asociaţia "CASTRUM" şi 
CNIPT Aleşd; 

  În data de 21.10.2016 a fost încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul 
National de Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Primăria Aştileu, cu privire la 
distribuirea de materiale publicitare; 



5 
 

  În data de 21.10.2016 a fost încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul 
National de Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Primăria Măgeşti, cu privire la 
distribuirea de materiale publicitare; 

 În data de 21.10.2016 am încheiat un parteneriat de colaborare între Centrul National 
de Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Primăria Vadu Crişului, cu privire la 
distribuirea de materiale publicitare; 

 De asemenea, în data de 21.10.2016 s-a incheiat un parteneriat de colaborare între 
Centrul National de Informare şi Promovare Turistică Aleşd şi Primăria Auşeu, cu 
privire la distribuirea de materiale publicitare; 

  Distribuirea de obiecte promoţionale în cadrul Concursului Foto "Economie şi turism – 
Promovează Bihorul", organizat de către Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor, 
în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi Consiliul Judeţean Bihor, în cadrul 
căruia s-au distribuit materiale publicitare participanţilor la concurs; 

 În data de 23.11.2016,  CNIPT Aleşd a participat la Festivitatea de înmânare a 
premiilor în cadrul Concursului foto "Economie şi turism – Promovează Bihorul", 
organizat de către Agenţia de Management al Destinaşţiei Bihor, în parteneriat cu 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Consiliul Judeţean Bihor; 

  În perioada 25-27 noimebrie 2016, am participat la Târgul de Turism ”Touristica” 
organizat la Polus Center ( VIVO )Cluj; 

 De asemenea a fost creat un site ( www.turismalesd.ro ) şi o pagina facebook ( Turism 
Aleşd ) pentru a putea promova mai bine obiectivele turistice. 
 

 CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII 
 Pentru anul 2016 situaţia privind oraşul Aleşd este următoarea: 

 Numărul total de pensionari la 31.12.2016; – 2.167; 

 Solicitări înscrieri la pensii – 55; 

 Recalculări de pensii – 77; 

 Număr total de beneficiari de legi speciale- 107; 

 Beneficiari de indemnizaţii de veterani de război – 15. 
 

 AJOFM Bihor 
 Numar de persoane beneficiare de masuri active de stimulare a ocuparii fortei 
de munca 
 În anul 2016 au beneficiat de masuri active de stimulare a ocuparii fortei de munca, un 
numar de 855 persoane, din care:  
- au fost mediate în vederea încadrării în muncă - 520 de persoane;  
- au fost încadrate în munca 473 persoane. 
 Au solicitat prima de instalare în cuantum de 3.500 de lei -  2 persoane. 
 Au beneficiat de 30 % din valoarea indemnizaţiei de somaj, 49 de şomeri care s-au 
încadrat înainte de expirarea perioadei de indemnizaţie. 

 Organizarea de burse pe raza oraşului Aleşd 
  În data de 14 iunie 2016, în locaţia Sala de nunţi “Toni” a avut loc “Târgul locurilor de 
muncă şi a formării profesionale”. Această acţiune a fost organizată de Top Expo in 
colaborare cu A.J.O.F.M. Bihor.  
 Rezultate:  
- au participat 8 angajatori care au oferit 120 locuri de muncă.  
- au participat 200 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi au fost selectate in 
vederea încadrării în muncă a 30 de persoane. 
Principalele meserii care au fost comunicate ca şi locuri de muncă vacante, sunt: 

 muncitor necalificat; 

 confecţioner-asamblor articole din textile; 

 ospătar; 

 bucatar;  

http://www.turismalesd.ro/
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 asistent medical. 

 ORDINE PUBLICĂ 
 POLIŢIA ORAŞULUI ALEŞD   
 Infracţiunile sesizate: În cursul anului, la nivelul Poliţiei Aleşd au fost sesizate 311 
fapte de natură penală, cu 48 mai multe decât în anul 2015 când au fost înregistrate 263 
fapte.  
 Din totalul acestora:   

 11 au fost infracţiuni stradale, cu 3 infracţiuni mai multe faţă de anul 2015, când 
au fost înregistrate 8 fapte de acest gen; 

 70 infracţiuni de furt, cu 7 infracţiuni mai multe faţă de anul 2015, când au fost 
înregistrate 63 fapte; 

 1 infracţiune de tâlhărie. 
 Dosare penale soluţionate: În perioada analizată au fost soluţionate un număr de 
342 dosare penale soluţionate astfel: 73 cu propunere de trimitere în judecată iar 269 cu 
propuneri de clasare, renunţare la urmăriri penale şi declinări către alte unităţi. Din aceste 
dosare penale un număr de 264 au vizat autori cunoscuţi iar un număr de 78 au vizat autori 
necunoscuţi. În cursul anului 2016 au fost luate măsuri preventive faţă de 6 persoane, cu 4 
mai multe faţă de perioada anului 2015, când au fost dispuse doar două astfel de măsuri. 
 Infracţiunile flagrante: În perioada analizată lucrătorii poliţiei oraţului Aleşd au 
constatat un număr de 146 infracţiuni flagrante. 
 Contravenţii constatate: În cursul anului 2016 poliţiştii au constatat un număr de 
4070 fapte contravenţionale, în valoare de 1.249.750 lei din care 169.622,5 lei s-au încasat 
pe loc iar suma a fost predată Primăriei oraşului Aleşd. 
Pe acte normative situaţia se prezintă astfel:  

    ACTUL                       
NORMATIV 

POLIŢIA ORAŞULUI                  
ALEŞD 

                          O.B.S. 

OUG 195/2002          3677  

LEGEA 61/1991           301  

LEGEA 12/1990               5  

LEGEA 333/2003             12  

LEGEA 171/2010             35  

ALTE FAPTE             40  

TOTAL CONTRAVENŢII         4070  

                 VALOAREA TOTALĂ A CONTRAVENŢIILOR APLICATE ÎN ANUL 2016= 
1.249.750 LEI 

 Bunuri ridicate în vederea confiscării: În perioada analizată poliţiştii din cadrul 
Circumscripţiei Judiciare Aleşd au confiscat bunuri în valoare de 124.018 lei(material lemnos, 
bunuri alimentare şi nealimentare). 
 Mandate de aducere executate: În această perioadă s-au înregistrat 61 mandate de 
aducere, cu 14 mai multe faţă de perioada similară a anului 2015, când s-au înregistrat şi 
executat un număr de 47 mandate. 
 Intervenţii la apelul de urgenţă semnalat prin SNUAU 112: În ceea ce priveşte 
numărul apelurilor de urgenţă sesizate prin SNUAU 112, la nivelul Poliţiei oraşului Aleşd s-au 
înregistrat un număr de 319 apeluri, cu 36 mai multe faţă de perioada similară a anului 2015, 
când s-au înregistrat un număr de 283 apeluri. 
 Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute de lucrătorii Compartimentului 
Rutier din cadrul Poliţiei oraşului Aleşd: Activitatea desfăşurată în perioada ce face 
obiectul analizei a avut drept scop combaterea principalelor cauze generatoare de accidente 
rutiere. În perioada analizată pe raza oraşului Aleşd s-au comis 11 accidente rutiere, soldate 
cu victime din care a rezultat 1 persoană rănită grav, 10 persoane rănite uşor şi 61 de 
accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale. Agenţii de poliţie rutieră din cadrul 
Poliţiei oraşului Aleşd au obţinut următoarele rezultate:  
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POLIŢIA ORAŞULUI ALEŞD              2015             2016 Diferenţe 

Infracţiuni constatate la regimul 

circulației 

              106              124         +18 

Sancţiuni contravenţionale la regimul 

circulației 

          4.482           3.677         -805 

Permise de conducere reţinute: total              163               163              0 

- Alcool                13                 28          +15 

- Depăşire                97                 94          -3 

- Prioritate vehicule                10                 12          +2 

- Viteză(peste 50km/h)                43                 29          -14 

Certificate de înmatriculare reţinute              143                 92          -51 

COOPERAREA INSTITUŢIONALĂ 

 În anul 2016, pentru realizarea principalilor indicatori de evaluare, s-a cooperat cu 
I.J.J. Bihor, B.C.C.O Oradea, S.I.C. Oradea; 

 O bună colaborare cu administraţia locală, respectiv Primăria oraşului Aleşd; 

 Colaborare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd este foarte bună. 
PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2017 

 Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului în segmentul stradal, realizabil prin 
menţinerea sub control a infracţionalităţii stradale, a infracţiunilor cu violenţă şi a celor 
de furt; 

 Creşterea calităţii de intervenţie la evenimentele semnalate/reclamate de către 
cetăţeni; 

 Reducerea numărului accidentelor şi urmărilor acestora, prin combaterea principalelor 
cauze generatoare de accidente respectiv: viteză, conducere fără permis şi traversare 
neregulamentară; 

 Menţinerea gradului de siguranţă al elevilor şi cadrelor didactice în unităţile şcolare şi 
zona adiacentă. 

 JANDARMERIA 
I. MISIUNI DE MENŢINERE ORDINE PUBLICĂ - 513 misiuni, din care: 

A.  ÎN MEDIUL URBAN  - ORAŞUL ALEŞD:  

 Misiuni executate: - 200 misiuni în sistem integrat cu poliţia faţă de 227 misiuni în 
2015; 

- 26 misiuni independente în zona instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar (examene de bacalaureat, evaluare naţională), la fel ca în anul 2015; 

 Număr de patrule / obiective / dispozitive:  302 patrule în sistem integrat faţă de 
305 patrule în 2015 şi 17 dispozitive faţă de 29 dispozitive în 2015, la 2 obiective de 
învăţământ preuniversitar (examene de bacalaureat, evaluare naţională); 

 Efective folosite: 342 jandarmi faţă de 334 în 2015, din care 302 jandarmi în sistem 
integrat în mediul urban şi 40 jandarmi la obiectivele de învăţământ; 

 Persoane sancţionate cu avertisment scris:  2 persoane la fel ca în anul 2015;  

 Sancţiuni contravenţionale aplicate: 34 amenzi, faţă de 27 amenzi în 2015; 

 Valoarea amenzilor aplicate: 7850 lei faţă de 6.200  lei în anul 2015;  

 Infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 2 infracţiuni faţă de o infracţiune în anul 
2015, pe raza oraşului Aleşd; 

 Autori identificaţi în comun cu poliţia: 2 autori faţă de un autor în anul 2015;   

 Persoane conduse şi predate la poliţie pentru continuarea cercetărilor: 2 persoane 
faţă de o persoană în 2015; 

II. MISIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE – 41 misiuni, faţa de 30  în anul 
2015 din care: 

 La manifestaţii de protest(marşuri, pichetări, mitinguri, etc.): 0 misiuni; 
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 La manifestări cultural artistice, religioase, promoţionale,etc.: 29 misiuni la fel ca în 
anul 2015 (Zilele oraşului Aleşd, a unor comune din Circumscripţia Judiciară Aleşd, 
manifestări dedicate Zilei Naţionale a României, etc.), pe raza a 8 localităţi, cu un efectiv de 
114 jandarmi faţă de 115 jandarmi în 2015, aplicându-se 3 amenzi faţă de 6 amenzi 
contravenţionale în 2015, în valoare de 1100 lei faţă de 3.400 lei în 2015. Nu au fost 
constatate fapte de natură penală; 

 Misiuni executate premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor parlamentare: 12 
misiuni,  cu 19 jandarmi.  

III. ACŢIUNI EXECUTATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUŢII – 77 
misiuni, faţă de 33 în 2015, din care: 

 Cu executorii judecătoreşti: 2 misiuni faţă de o misiune în 2015, cu 9 jandarmi faţă 
de 4 jandarmi în 2015; 

 Cu organele silvice: 39 misiuni faţă de 29  misiuni în 2015, cu 78 jandarmi faţă de 
66  jandarmi în 2015. Infracţiuni constatate: 1 cu 4 autori şi 12 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 11600 lei; 

 
SERVICIUL DE EVIDENŢA POPULAŢIEI 

         Trimestrial se primesc de la D.E.P.Bihor listele cu expiraii din trimestrul anterior, se 
generează invitaţiile cu aceste persoane care se înaintează  poliţiştilor pentru a fi distribuite 
pentru fiecare persoană. Au fost înregistrate în R.N.E.P. 720 persoane din care 685 
persoane la naştere  9 persoane ca urmare a schimbării domiciliului din strainătate în 
Romania şi 26 de persoane ca urmare a transcrierilor certificatelor de naştere în registrele de 
stare civilă române  ori ca urmare a altor situatii.  
        Au fost desfaşurate activităţile pentru soluţionarea a 5.163 cereri pentru eliberarea  a 
5.020 cărţi de identitate şi 143 cărţi de identitate provizorii. Au fost  înscrise menţiuni privind 
stabilirea reşedinţei  pentru  un nr. de 806 persoane.  
         Analizand volumul de munca  pe anul 2016, activităţile desfaşurate în mod susţinut pe 
linia punerii în legalitate  a cetăţenilor cu acte de identitate am constatat că înregistrăm   la 
sfârşitul anului un număr de persoane nepuse în legalitate asfel : la persoane majore  în anul 
2016, 1.060 din care realizat 892  rămaşi 168 la minori,  din totalul de 563 s-a realizat 486 
rămaşi 77, la expiraţi, anterior din totalul de 1.044 am realizat 888 rămaşi fiind un nr. de 156 
de persoane care au fost verificate în teren de politiştii de la Ordine Publică de la Poliţia 
Aleşd şi cele 2 secţii arondate Tileagd şi Borod în total 12 Posturi de Poliţie. Pentru aceste 
persoane s-a întocmit raport de verificare  şi s-au introdus în R.N.E.P. în modulul informaţii 
asociate persoanei; 
         A fost eficientizată activitatea de eliberare a actelor de identitate pentru cetăţenii români 
aflaţi temporar în străinătate, fiind eliberate 29 cărţi de identitte prin intermediul altor 
persoane pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau consulare 
ale Romaniei din străinatate.  
        Una din preocupările lucrătorilor  serviciului de evidenţă a persoanelor a fost 
soluţionarea  cererilor persoanelor netransportabile, ale celor cu situaţie precară  fiind 
organizate în acest sens 9 deplasări în teren împreună cu poliţiştii criminalişti din cadrul 
Poliţiei Aleşd pentru efectuarea fotografiei  fiind puşi în legalitate 9 persoane  astfel;  2 
persoane în com. Ţeţchea, 2 persoane în com. Tileagd,  1 persoană în com. Aştileu,  4 
persoane în com. Bulz  la centrul de recuperare a persoanelor cu handicap Remeţi. 
         Activitatea de coordonare şi controlul metodologic a serviciului de evidenţă a 
persoanelor Aleşd s-a realizat în baza graficului privind planificarea anuală conf. 
Metodologiei nr. 3462829/12.07.2012 care au fost trimise serviciului nostru până în data de 
15.01.2016. 
          Activităţi de punere în legalitate cu acte de identitate. Ţinând cont de faptul că în anul 
2016 s-au desfaşurat atât  alegeri locale cât şi alegeri parlamentare, personalul serviciului  a 
desfăşurat activităţile transmise în Radiogramele de la D.E.P.A.B.D. si D.E.P. fiind  extins 
programul de funcţionare atât în săptamâna premergatoare alegerilor cât şi în zilele  de 
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sâmbătă şi duminică, fiind rezolvate cu promptitudine toate cererile cetăţenilor privind 
eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei.  
          În cursul anului 2016 am avut protocol de colaborare cu Serviciul de Paşapoarte Bihor  
cu Poliţia Imigrări, cu Poliţia oraşului Aleşd, iar la nivel central I.G.P.R.-D.E.P.A.B.D. 

 
STAREA SOCIALĂ 
 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALA 

Autoritate tutelară 
 În ceea ce priveşte, autoritatea tutelară, protecţia copilului şi drepturile persoanelor cu 
handicap, în anul 2016 s-au efectuat un număr de:  386 anchete sociale dupa cum 
urmeaza: 

 Anchete plasament/institutionalizati 27 

 Anchete solicitate de judecatorii pentru divort   26 

 Anchete reatestare asistent maternal  3 

 Anchete mame minore  10 

 Anchete delegare autoritate tutelara  5 

 Anchete pentru curatele  4 

 Anchete pentru profesori de sprijin   81 

 Anchete pentru bursa si rechizite scolare  47 

 Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap copii  32 

 Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap adulți  115 

 Alte anchete pe linie de autoritate tutelara  11 

 Fise de monitorizare minori cu handicap   23 

 Plan de servicii + dispozitii plan de servicii  5+5 

 Anchete pentru a lua masa la cantina sociala 4 

 Anchete şi dispoziţii pentru ajutor financiar de urgenţă sau ajutor de deces 15 

 Anchete pentru rovignetă  6 
         Pe parcursul anului 2016  s-au monitorizat copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 
în străinătate şi s-au făcut raportările privind aceşti minori, solicitate de instituţiile abilitate.  
        -pentru un numar de 19 copii ai căror  părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate s-a 
efectuat evaluarea iniţială ( fişa de observaţie şi fişa de identificare a riscurilor), plan de 
servicii + dispoziţie de aprobare a planului de servicii. 
        Pe tot parcursul anului 2016 s-au monitorizat 4 copii sub tutelă  şi s-a efectuat un 
Raport de monitorizare trimestrial. 

PRESTAŢIILE SOCIALE:  
- s-au intocmit 87 dosare de indemnizaţie creştere copil până la  2 ani sau 3 ani în cazul 

copiilor cu handicap; 
- 26 dosare stimulent de inserţie, pentru mamele care s-au întors în câmpul muncii; 
- 48 dosare de alocaţie de stat pentru copii. 

În baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, au fost înregistrate 
în anul 2016 un nr. de 30 dosare noi ajungandu-se astfel la un numar de 390 dosare. Dintre 
acestea fiind active lunar un numar de aproximativ 124 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 3 în 3 luni la 
domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, fiind efectuate in 2016 
aproximativ un nr. de 500 anchete sociale, 500 cereri cu declaraţie pe proprie răspundere si 
un număr de 205 dispoziţii pentru ASF (dispoziţii de aprobare, reluare, modificare şi încetare 
cuantum, etc). 
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În anul 2016 s-au înregistrat un numar de 12 dosare ( 13 copii beneficiari) pentru 
stimulent educational în baza Legii 248/2015. Pentru aceştia s-au întocmit dispoziţii de 
aprobare, modificare sau încetare (dupa caz). 
 Asistenţă socială 
 Au fost distribuite alimente, în cadrul Programului POAD 2015, aceasta finalizându-
se în  2016 la un nr. de 1290 persoane, produse alimentare în cantitate de  2580 cutii 
    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 2016 s-au soluţionat 
un număr de 18 cereri noi, având  la sfârşitul anului 2016 un număr de 639 dosare, din care 
active aproximativ un număr de 100 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 2016 s-au acordat ajutoare sociale în baza Legii 416/2001 în valoare totală de 
283.420 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 400 anchete sociale. 
          Pe parcursul anului 2016 s-au eliberat un număr de 98 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 76 dosare pentru ajutorul de încălzirea 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. 
 În anul 2016 au fost efectuate de către Compartimentul de asistenţă socială un 
numar total de 1446 anchete sociale: 386 pe linie de autoritate tutelară, 500 pentru ASF si 
560 pentru VMG. 
       În anul 2016 Compartimentul de asistenţă socială a întocmit  un total de 418 dispoziţii 
ale primarului dupa cum urmeaza: 160 dispoztiţii VMG, 205 dispozitii ASF, 2 dipozitii pentru 
copii cu parinţi plecaţi în străinătate, 17 dispozitii pentru stimulent educational, 7 dispoziţii  
pentru aprobarea planurilor de servicii, 12 dispoziţii pentru aprobarea ajutorului de încălzire şi 
15 dispoziţii pentru ajutoare de urgenţă ale Primarului privind asistenţa socială.  
        Pe parcursul anului 2016 s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea instituţiilor 
statului având ca obiect diverse raportări sau situaţii. 
       A fost întocmită Strategia privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru perioada 2016-
2020. 
      Au fost întocmite Strategii privind îmbunătăţirea situaţiei familiilor de romi pe perioadă 
scurtă medie şi lungă.  
       În cursul anului 2016 compartimentul de asistenţă socială a fost implicat în 
continuarea activităţilor la Centru de Zi Pentru Persoane Vârstnice din oraşul Aleşd, au fost  
organizate acţiuni (întâlniri) cu persoanele vârstnice. 
       Tot în cursul anului 2016, am fost implicaţi şi suntem şi în continuare în proiectul „Un 
viitor mai bun” care a fot finanţat prin FRDS, pentru comunitatea de romi. 
       Compartimentul de asistenţă social s-a ocupat de buna desfăşurare a activităţilor 
curente din cadrul Centrului de zi  a Centrului multifuncţional din Cart Obor a Cantinei sociale 
a Creşei de cartier şi Compartimentul de medicină şcolară. 
       Împreună cu mediatoarea sanitară şi asistentul comunitar au fost efectuate în cursul 
anului 2016 campanii de informare cu privire la: 
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- Prevenirea trichinelozei 
- Sănătatea fără tutun 
- Consumului de alcool 
- Campaniiile de vaccinare a copiilor din comunitatea romă 
- Campanii de prevenire IACRS – Gripă 
- Camapanii de igienizare corectă 
- Prevenirea hepatitei de tip A şi B 
- Prevenirea TBC 
- Stimularea alăptării naturale 
           Compartimentul de asistenţă socilă a fost implicat în anul 2016 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 şi Naşterii Domnului 

◦ Manifestări dedicate Zilei de 1 iunie 

◦ Zilele oraşului Aleşd 

◦ Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României 

◦ Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă. Crăciun şi Revelion 

◦ 10 excursii cu persoanele vârstnice la diverse locaţii. 
 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 un număr de 675 
   de pensionari, frecvenţa zilnică la centru fiind de 45-75 persoane. 
               În cadrul centrului de zi şi-au desfăşurat activitatea următorul personal: 

 responsabil centru care este şi psiholog 

 fiziokinetoterapeut 

 kinetoterapeut 

 asistent fiziokinetoterapeut 

 îngrijitor. 
             Serviciile sociale care au fost furnizate în cadrul centrului sunt următoarele: 

 Fizioterapie                           244   persoane/an 

 Kinetoterapie                        15-20 persoane/zi 

 Hidrokinetoterapie                10-15 persoane/zi 

 Intreținere fizica                    25-40 persoane/zi 

 Bazin cu apa termală            15-25 persoane/zi 

 Jacuzzi                                  10-20 persoane/saptamana 

 Acces internet                       10-15 persoane/zi 

 Sesiuni de informare  a beneficiarilor   5-10/lună 

 Activităţi recreative: remi, şah, table, cărti, tenis de masă 25-40 pers/zi 

 Excursii organizate pentru membrii fideli ai centrului la Grădina Botanică Jibou, Salina 
Turda, Castelul Corvineştilor-Hunedoara, Cetatea Alba Iulia, Mănăstirea Sfintei Cruci,  
Mănăstirea Dumbrava, Mânăstirea Bobota, Şuncuiuş-  64 persoane 

 Zile duhovniceşti susţinute de preotul Groza Adrian 

 Activităti organizate impreună cu reprezentanţii bibliotecii „Octavian Goga” 

 Activităţi organizate în colaborare cu Grădiniţa Holcim Aleşd 

 Programe organizate cu diferite ocazii masă de Paşte, masă de Crăciun oferite de 
Primaria Aleşd la care au participat 100-120 persoane. 

 Centrul Multifuncţional Aleşd, Cartier Obor, este o instituţie care funcţionează  din 
anul 2010. Acest centru s-a înfiinţat la iniţiativa Primăriei oraşului Aleşd, în parteneriat cu 
Fundaţia Ruhama şi a Grupului de Iniţiativă Locală.  

Cele patru angajate ale Centrului de zi pentru copii, împreună cu sprijinul Primăriei 
Aleşd şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială, şi-au concentrat efortul şi în anul 2016 
pentru a  răspunde cât mai bine nevoilor socio-educaţionale ale populaţiei dezavantajate din 
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cartierul Obor, prin înscrierea în centru a unui număr de  25 de copii care frecventează 
şcoala. 

 Ne-am apropiat şi i-am sprijinit pe aceştia în procesul educaţional oferindu-le ajutor în 
efectuarea temelor. Copiii au beneficiat de consiliere individuală şi de grup, aceste şedinţe 
având ca scop depăşirea anumitor bariere impuse sau dobandite în cadrul familiei. Pe 
parcursul acestui an, zilnic fiecare copil a primit cate un sandwich, asta pentru a rămâne încă 
două ore în centru şi pentru a recupera din decalajul celor doua lumi. 
            Din perioada 15 martie 2010 până în prezent, Centrul Multifuncţional a asistat un 
număr de  aprox. 300 de copii din comunitatea de romi, Obor. 
  Copii au fost selectaţi pe baza anumitor criterii:  

 au avut prioritate copiii din clasele I şi aII-a 

 copiii care provin din familii cu probleme sociale (familii sărace, cu relaţii tensionate, 
părinţi dependenţi de alcool, etc) 

 copiii care au prezentat seriozitate la învaţătură 
  Frecvenţa zilnică a copiilor la centru  a fost de 90 %.  
 Servicul de zi a dispus de o echipă interdisciplinara formata din:- 

 Asistent social- coordonator. Rolul acestuia fiind acela de a planifica întreaga 
activitate a serviciului, monitorizând şi evaluând activitatea serviciului. Asistentul social 
a asigurat evaluarea şi reevaluarea beneficiarilor, a întocmit rapoarte de caz, a realizat 
demersuri în vederea obţinerii unor facilităţi, a informat şi a consiliat beneficiarii şi 
părinţii. 

 Psihologul a evaluat şi a reevaluat starea psihologică a beneficiarilor, a monitorizat 
gradul de dezvoltare psiho-motorie a copiilor, a propus şi a oferit intervenţii psihologice 
unde a fost cazul. 

 Psihopedagogul a alcătuit programul zilnic al copiilor. A oferit sprijin pedagogic, a 
organizat activităţi educative pentru beneficiarii serviciului, dar şi activităţi de recreere 
constând în anumite jocuri, vizionarea de casete, audiţie, muzica, excursii.  

 Îngrijitorul de copii a asigurat servicii de tipul: curăţenie, igiena materialelor de uz 
sanitar din centru, încălzirea pe perioada iernii. 

Activităţi desfăşurate împreună cu copiii în 2016 :  

 Organizarea zilelor de naştere 

 Jocuri interactive şi de cunoaştere /zilnic 

 Ieşire la iarbă verde în zona Crişului Repede 

 Felicitari de 8 Martie 

 Desene pe asfalt de ziua copilului 

 Serbare de Crăciun 
 Consiliere- părinte 
 Nr. de persoane adulte care au beneficiat  de consiliere: aproximativ 50 de 
persoane. 
 Această activitatea a avut loc în cadrul şedinţelor cu părinţii şi a constat în consiliere 
psihologică, socială şi educativă pe anumite teme de interes ale părinţilor. 
 Teme dezbătute:  
1. Cum să ne motivăm copiii să meargă la şcoală? 
2. Disciplinarea copilului, ce metode aplicăm? 
3. Educaţia  timpurie a copilului, importanţa grădiniţei în procesul de învăţare. 
4. Programul copilului. 
5. Importanţa efectuarii temelor, prevenirea abandonului şcolar.  
6. Abuzul fizic, emoţional şi sexual. 
7. Recompensa. 
Baia publică- au beneficiat de baie publică anul acesta un nr. de aproximativ 10 persoane din 
comunitate ( copii si adulţi). 
 Creşa de Cartier a oraşului Aleşd 
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            Pe parcursul anului 2016 în Creşa de Cartier Aleşd s-au efectuat activităţi de îngrijire 
şi educaţie timpurie a copiilor, precum şi lucrări de întreţinere şi reabilitare a localului în 
conformitate cu cerinţele DSP Bihor necesare prelungirii autorizaţiei de funcţionare. În anul 
mai sus menţionat au beneficiat de îngrijire şi educare timpurie un număr de aproximativ 24 
de copiii, cu o prezenţă medie de 13 - 15 copiii pe zi, cu vârste cuprinse între 1 an şi 2 luni şi 
3 ani şi 9 luni. În timpul programului aceştia au fost ajutaţi să-şi însuşească deprinderile 
fundamentale, să se încalţe şi descalţe singuri, să se îmbrace singuri, să interacţioneze cu 
ceilalţi copii, să se integreze în colectivitate, să vorbească corect, să recite poezii, să spună 
rugăciuni, să numere de la 1 la 10.                                                                                                                                     
 Totodată li s-a explicat şi semnificaţia sărbătorilor laice şi religioase şi a tradiţiilor şi 
obiceiurilor pe înţelesul lor. Majoritatea copiilor au participat la toate activităţile mai sus 
menţionate, s-au integrat în colectivitate, au prezentat o dezvoltare psiho-motorie 
corespunzătoare vârstei. Deoarece în cadrul unităţii se fac înscrieri zilnice, numărul copiilor 
diferă de la o lună la alta, observându-se o frecvenţă mai mare în lunile de primavara, vară, 
toamna şi iarna numărul fiind mai redus şi din cauză că anotimpurile reci sunt caracterizate 
de viroze iar copii în primul an de colectivitate au o imunitate mai scăzută. Menţionez pe 
această cale că întoarcerea lor în colectivitate după cazurile de boală s-a făcut doar pe baza 
adeverinţei medicale de reintegrare în colectivitate. Pe parcursul anului nu au fost refuzaţi 
copii la înscriere dacă au îndeplinit condiţii minime: să meargă în picioare şi să mestece 
mâncarea. În anul mai sus menţionat în creţă nu au existat înscrişi copiii cu probleme 
medicale: dizabilităţi loco-motorii sau boli cronice. 
           FUNDAŢIA CASA COPILULUI ŞI TINERETULUI ”KAJANTO MARIA” 
            Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului ”Kajanto Maria” fondată în 1997 este unitate de 
asistenţă socială de tip rezidenţial şi are ca scop îngrijirea copiilor abandonaţi, orfani sau 
proveniţi din mediul familial cu situaţie socială precară sau au părinţi care suferă de diferite 
boli sau adicţii şi nu au posibilitatea de a creşte şi educa copii, precum şi protejarea tinerilor 
aflaţi în sistemul de protecţie sau ieşiţi din sistemul de protecţie şi neavând posibilitatea de a 
începe o viaţă independentă. Serviciul social a fost licenţiat provizoriu în data de 03.08.2016, 
iar în decursul lunii decembrie s-a efectuat evaluarea pentru îndeplinirea standardelor  
minime de calitate. În anul 2016 a fost asigurată îngrijirea, creşterea, educarea formală şi 
nonformală a copiilor şi tinerilor, în total 24, aflaţi în plasament la unitatea noastră. S-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 
 Integrare socio-profesională, reintegrare în familie: În anul 2016 o tânără în vârstă 
de 19 ani a părăsit instituţia, după ce a absolvit liceul. 
 Acordare de asistenţă copiilor aflaţi în dificultate: S-a asigurat copiilor aflaţi în 
plasament codiţii similare cu cele ale mediului familial, asigurând posibilitate de a frecventa 
şcoala cea mai adecvată, de a dezvolta talente existente şi de a acumula noi capacităţi pe 
măsura preferinţelor.  
 Fiecare copil şi tânăr are un plan individualizat de protecţie care este reînoită 
trimestrial.Trei dolescenţi au terminat clasa a VIII-a la şcoala gimnazială din Aleşd. Unul 
dintre ei a fost admis la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”, profilul matematică-informatică. 
Doi copii au fost admişi la Liceul Reformat, profilul electrotehnică. 
 Activităţi educative curriculare şi extracurriculare: Toţi copii au avut în cursul 
anului şcolar 2015-2016 rezultate bune la învăţătură, au participat la mai multe programe 
extraşcolare cu rezultate bune şi chiar foarte bune. 
 Activităţi recreative: În vacanţa de vară 14 copii au fost găzduiţi de familii în 
localitatea Sărmăsag în cadrul programului ”Vacanţa cu familia”, fiind un program cu 
continuitate copii s-au reîntors în familiile cu care s-au împrietenit anul trecut. Adolescenţii şi 
tinerii au participat în tabere pentru tineret creştin, împreună cu alţi tineri din diferite 
comunităţi. Au fost organizate excursii în ţară: Sibiu, Făgăraş, Transfăgărăşanul, Bran, 
Castelul Bran, Curtea de Argeş, Braşov şi Târgu Mureş precum şi la o casă de copii în Târgu 
Mureş. 
 Asigurarea terapiei şi consilierii: ”Casa” a asigurat copiilor şi tinerilor participarea la 
terapie logopedică şi consiliere psihologică şi psihoterapie, consiliere în ceea ce priveşte 
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integrarea în societate şi ameliorarea efectelor traumelor psihice. Am asigurat monitorizarea 
tinerilor care au părăsit instituţia şi au întâmpinat probleme de integrare în societate. Instituţia 
a facilitat menţinerea legăturilor cu familia naturală a copiiilor şi a tinerilor ori de câte ori am 
avut această posibilitate, prin corespondenţă, întâlniri sau prin vizite efectuate de copii şi 
tineri. 
 CANTINA SOCIALĂ 
    Cantina socială Aleşd prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate in 
situaţii economico-sociale deosebite prin pregatirea şi asigurarea hranei (pranz)în limita 
alocaţiei de 7 lei/zi persoana, hrana distribuindu-se o data pe zi. 
    Pentru dezvoltarea strategiei se are în vedere drepturile fundamentale ale 
beneficiarilor: 
  -dreptul de a beneficia de servicii sociale; 
  -dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale. 
  Activităţile desfaşurate în 2016 au fost : 
   Pe tot parcursul anului 2016 s-a urmărit de către conducerea instituţiei asigurarea 
activităţilor la standarde  de calitate. 
   S-a depus documentaţia pentru acreditarea cantinei . 
   S-a organizat activitatea de promovare a imaginii instituţiei.  
   Pe lângă activităţile curente de conducere s-au efectuat o serie de masuri prin 
elaborarea de pliante în vederea cunoaşterii activităţii sociale a cantinei, s-a stat de vorba cu 
cetăţenii, s-a informat populaţia prin mass media. 
  În anul 2016 numarul abonaţilor a variat între 100 -120, printre aceştia se numară şi 
copii de la Step by Step. Mentionez faptul că numărul de abonaţi variază în funcţie de 
cererile noi, de sistări sau de întreruperi. 
  De asemenea s-au organizat şi nunţi, botezuri şi alte evenimente .  
 Cantina este într-o relaţie stransă de colaborare cu Centrul de zi pentru persoane 
vârstnice, organizand mese, seri de colinzi etc. 
       OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2017 
   Ne propunem în 2017 şi alte surse de finanţare pentru a putea dezvolta activitatea. 
   Unul din obiective este acreditarea instituţiei noastre. 
   Se doreşte modernizarea spaţiului intrării în  cantina, reparaţia exteriorului din spatele 
cladiri. 
   Deoarece exigenţele au crescut şi ca sa ne putem adapta cerinţelor actuale cel mai 
mare obiectiv ar fi modernizarea sălii de mese pentru a creşte numărul de evenimente: 
botezuri, nunţi şi alte evenimente. 
  Apreciem pozitiv activitatea derulată de către angajaţii Cantinei Sociale Aleşd cu 
respect faţă de beneficiarii abonaţi ai cantinei. 
 
 CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR 
     În anul 2016 activitatea compartimentului s-a desfaşurat în cadrul Programului 
National de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii şi Educaţia pentru Sănătate.   
  Obiectivele cabinetului medical şcolar sunt: 
 - supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor. 
 - acordarea de servicii medicale individuale şi la nivelul colectivităţilor 
 - asigurarea unor servicii de asistenţă medicală preventivă şi curativă; 
  În cursul anului 2016 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
   1. Evaluarea starii de sanatate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi prin 
examenul medical de bilanţ: 
      Obiectivele specifice ale acestei activităţi sunt stabilirea dinamicii şi tendinţelor 
morbidităţii şi evaluarea nivelului de dezvoltare fizică a copiilor şi adolescenţilor pentru 
identificarea tulburărilor de creştere şi nutriţie. Au fost examinaţi, în cadrul examenelor 
medicale de bilanţ a stării de sănătate, 758 copii şi tineri din colectivităţile din oraşul Aleşd 
respectiv şcolile si grădiniţele din Peştiş, Tinaud şi Pădurea Neagră depistându-se un nr. de 
146 copii bolnavi. 
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  Rată a prevalenţei de 19,26 %, cu 2,5% mai mare decat în anul anterior. 
  Rata prevalenţei în functie de sex este asemănătoare, ea fiind de 19,24% la fete şi de 
19,22% pentru băieţi. 
  Ponderea primelor cauze de boli cronice după examinările de bilanţ la cls I, IV, VIII, 
XII si anul III profesionala si grupele mici din gradinite: 

 vicii de refracţie 55 cazuri 

 obezitate de cauză neendocrina 29 cazuri 

 boli respiratorii 12 cazuri 

 tulburări de comportament şi adaptare şcolara 10 cazuri  
   2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica  
     S-a efectuat în oraşul Aleşd pentru 758 copii şi tineri, prescolari, elevii din clasele a-
I,IV,VIII,XII-a.  
    Au fost diagnosticaţi cu dezvoltare fizica armonica 729 fată de 646 în anul precedent, 
iar dizarmonici au fost 29 faţă de 22 în anul precedent. 3.9% dintre dizarmonici au plus de 
greutate fata de 3,4% in 2015, se constata lipsa subiectilor cu minus de greutate in tendinta 
ultimilor ani. Fata de 2015 se constata o crestere usoara a totalului dizarmonicilor data 
probabil si de marirea nr. de cazuri examinate fata de anul precedent. Este îmbucurătoare 
scăderea cu peste 10% a dizarmonicilor cu plus de greutate fata de ultimi ani, ceea ce ne 
face sa credem ca monitorizarea alimentatiei in colectivitati, precum si educarea copiilor si 
familiei pentru o alimentatie sanatoasa se fac simtite. 
   3. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizarea colectivitătii: 
       Scopul sintezei este cunoasterea prevalentei bolilor cronice in colectivitatile de copii si 
adolescenti. Au fost evaluati 2438 copii si tineri,  punandu-se in evidenta o rata a prevalentei 
de 16,32%(398 bolnavi cronic) , in crestere cu 1,4% fata de anul 2015. Pe primele locuri se 
situeaza :  

* Boli respiratorii 
* Afectiuni de natura chirurgicala 
*  Boli metabolice si de nutritie 
*  Boli cronice ale SNC 
*  Boli senzoriale 
*  Boli ale aparatului locomotor 

   4. Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati 
prin efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante: 
      Scopul activitatii este de a se depista bolile acute, contagioase, inainte de intrarea 
anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in colectivitati, pentru pastrarea starii de sanatate a 
colectivitatilor .  
     S-au efectuat 10086 examinari ale starii de sanatate dupa cele 5 vacante scolare, 
inregistrandu-se un nr. de 139 bolilor contagioase.  
     Morbiditatea inregistrata este asemanatoare , ca ierarhie a cauzelor de boala, cu cea 
inregistrata in anul anterior . Ponderea bolilor contagioase inregistrate este urmatoarea : pe 
primul loc se situeaza pediculoza, urmate de angine, alte boli contagioase, micoze. Copii 
bolnavi au fost izolati la domiciliu si tratati, intrarea in colectivitate fiind conditionata de 
vindecare. 
  5. Evaluarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica a unitatilor din 
subordine. 
        In 2016 evaluarea conformarii la normele de igiena in colectivitatile de copii si tineri s-a 
facut prin: cele 15 controale efectuate in spatiul de invatamant, in cantinele de la cele 2 
gradinite si Cantina Sociala. In controalele efectuate la cele 3 chioscuri care deservesc direct 
elevii scolilor arondate.  
  6. Monitorizarea alimentatiei copiilor si tinerilor din colectivitati:     
       Activitatea are ca obiectiv principal monitorizarea alimentatiei din colectivitati în 
stransă relaţie cu evoluţia dezvoltării fizice a copiilor, având în vedere creşterea îngrijorătoare 
a numărului copiilor şcolari cu obezitate neendocrina. 
       S-au efectuat 12 actiuni: 



16 
 

 - anchete alimentare, in cantinele din gradinite, 10 zile consecutiv pentru controlul 
echilibrului principiilor alimentare si al valorii calorice, 
- controale ale alimentatiei in cantinele gradinitelor din colectivitati, 
- controale ale desfasurarii programului cornul si laptele.  
     Este necesara intarirea controlului obiectivelor care comercializeaza alimente pe 
teritoriul colectivitatilor de copii si luarea de masuri de catre organele abilitate, precum si 
implicarea conducerilor colectivitatilor de copii in respectarea Legii 123/2008, cu posibilitatea 
rezilierii contractelor cu cei care recidiveaza in nerespectarea legii.  
    Trebuie sa creasca numarul de lectii de educatie alimentara efectuate in colectivitati 
de catre personalul medico-sanitar cat si de catre cel didactic, atat pentru elevi cat si pentru 
parinti. 
   7. Monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sanatate     
      Obiectivul principal al sintezei nationale este monitorizarea şi corectarea 
comportamentelor cu risc pentru sănătate, definitorii stilului de viaţă cu risc: fumat, consum 
de alcool-droguri, comportament alimentar cu risc, agresivitate-autoagresivitate, sedentarism, 
comportament sexual cu risc – în unităţile de învăţământ şi recreere. Sunt necesare 
imbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi, prin promovarea unui stil 
de viaţă sănătos si reducerea morbidităţii şi a problemelor sociale secundare 
comportamentelor cu risc pentru sănătate. 
     În cursul anului 2016 s-au efectuat un nr. de aproximativ 78 ore pentru educatie 
sanatoasa. 
     Care au abordat diverse teme cum ar fi: 
”Miscare si sanatate”, ”Cum sa mancam sanatos”, ”Corpul uman”, ”Vitaminele”,”Dintisorii”, 
”Cum sa ne spalam pe maini”, ”Igena corporala”, ”Interventie pentru o alimentatie sanatoasa 
si activitate fizica in gradinite si scoli” program derulat sub conducere D.S.P. Bihor, ”Stil de 
viata sanatos” din Saptamana ”Altfel”, ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2016”, ”Igena 
personala raportată la grupul din care facem parte”, ”Educatie sexuala”,etc... 
   8. Activităţile referitoare la asistenţa medicală curativă desfăşurată în cabinet : 
   *Acordarea la nevoie primul ajutor preşcolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ 
arondate Disp. şc. Respectiv: 
             - CT “Al.Roman” 
             - LT “C-tin Serban”            
             - GPP Holcim 
             - GPN Alesd 
             - GPP Alesd 
   * Examinarea, tratarea şi supravegherea medicala a elevilor bolnavi. 
   * Acordarea de consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi prescolarilor din unităţile de 
învăţământ arondate, trimitându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de 
familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate. 
    * Acordarea consultaţiilor specifice cabinetului , cât şi a măsurilor de prim- ajutor. În 
decursul anului 2016 au fost în număr total de  3.060. 
 Din care : 
               - 1780  DS. C-tin Şerban Aleşd 
               - 1154  DS. CT Al.Roman 
               -   123  DS. Grădiniţe 
    * Vizarea adeverinţelor medicale privind absenteismul elevilor,  
acestea au fost în total de  1539. 
286   DS. C-tin Şerban 
1104  DS. Al.Roman 
149   DS. Grădiniţe 
    * Colaborarea la întocmirea şi vizarea săptămânală a meniului în cele două grădiniţe GPP 
Holcim Aleşd şi GPP C-tin Şerban Aleşd, la Creşa de Cartier Aleşd şi la Cantina Socială 
Aleşd. 
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 Participarea personalului din cadrul Disp. Sc. la diversele competitii sportive 
organizate de cele doua unitati mari de învatamant în vederea asigurarii asistentei medicale.  
 SPITALUL ORASENESC ALESD conform OMS nr.323/2011 privind aprobarea 
metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de 
competenţe este unitate sanitară de categoria a IV- a. Spitalul furnizează servicii medicale, în 
următoarele clădiri distincte: 
- Corpul principal de clădire – situat în str. 1 Decembrie, nr. 3. 
- Ambulatoriul de specialitate integrat - situat în str. Piaţa Unirii, nr. 16 
- Secţia Exterioară Pneumologie-TBC - situat în str. Karoly Richter, nr. 2 

         În anul 2016, Spitalul Orăşenesc Aleşd şi-a desfaşurat activitatea în baza structurii 
aprobate, conform Dispozitiei cu nr. 238 din data de 07.07.2016 ,dupa cum urmeaza: 

- Secţia medicină internă                             47 paturi 
din care: 
- Compartiment neurologie           6 paturi 
- Compartiment îngrijiri paliative           8 paturi 
- Compartiment chirurgie generală        16 paturi 
din care : 
-   ATI                                                           4 paturi 
-  Ortopedie-traumatologie                               3 paturi 
-  Secţia exterioară pneumologie-TBC           47 paturi 
din care: 
-Pneumologie cronici                                      25 paturi 
- PneumologieTBC                           17 paturi 
- Pneumologie acuti                                          5 paturi 
- Compartiment obstetrica – ginecologie 
- Compartiment obstetrica – ginecologie 
(naşteri precipitate)                        8 paturi 
din care 
- Neonatologie     2 paturi 
- Compartiment pediatrie 17 paturi 
- Camera de garda 
TOTAL135 paturi 
-  Însotitori                                                        2 paturi 
- Spitalizare de zi            10 paturi 
 Bloc operator 
 UTS 
 Laborator analize medicale 
 Laborator radiologie şi imagistică medicală 
 Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 
 Farmacie 
 Dispensar TBC 

 
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialităţile: 
 Chirurgie generala 
 Ortopedie şi traumatologie 
 ORL 
 Medicină internă 
 Neurologie 
 Oftalmologie 
 Dermatovenerologie 
 Psihiatrie 
 Pediatrie 
 Obstetrică ginecologie 
 Cabinet pneumologie 
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 Cabinet psihologie 
 Compartiment recuperare, medicina fizica şi balneologie (baza de tratament) 
 Aparat funcţional 
Laboratoarele deservesc atat secţiile cu paturi cât şi ambulatoriul integrat. 

 În baza structurii menţionate au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMS nr. 
1224/2010 – privind Normativele de personal din sectorul sanitar-  şi supuse spre aprobare 
Consiliului Local Aleşd, Statul de funcţii şi Organigrama Spitalului Orăşenesc Aleşd.  

În cadrul spitalului şi-au  desfăşurat activitatea un numar de  188 persoane, din care: 
 Medici  22 
 Medici rezidenţi 2 
 Alt personal sanitar superior 3 
 Asistenti medicali 82 
 Personal auxiliar sanitar 49  
 Personal TESA, muncitori 30 
În anul 2016 au devenit funcţionale şi au intrat în contractare ( August 2016) cu CAS 

Bihor 2 noi cabinete şi anume: Cabinetul de Oftalmologie şi Compartimentul de recuperare, 
medicina fizica şi balneologie. 

De asemenea s-a urmărit dezvoltarea profesională continuă a întregului personal, prin 
participarea acestora la cursuri de pregatire pe diferite teme. 
 De specificat că, internările în cadrul Spitalului Oraşenesc Aleşd se efectuează prin 
bilete de trimitere de la medicul de familie, prin ambulatoriul de specialitate integrat şi prin 
camera de gardă a spitalului.  
 Unitatea are organizate doua linii de gardă : 
I. Specialităţi medicale 
II. Specialităţi chirurgicale.  
 Numarul de consultaţii în Camera de Garda  în anul 2016 a fost 16.697 ( aproxim. 46 
consultatii /zi) ţinand cont de faptul că anul 2016 a fost un an bisect ( 366 zile). 
 Activitatea medicală în cadrul Spitalului Orăşenesc Aleşd este coordonată de 
directorul medical, iar la finele anului 2016 indicatorii principali ai activităţii, se prezintă astfel:  
ICM  realizat 1,1522-ICM contractat 1,0560 ( +9,11%)  
Tarif pe caz ponderat 1.475 
Durata medie de spitalizare 8,80( 8,84 in 2015) 
Nr. cazuri DRG realizate 3747( 3.943 in 2015) 
Nr. cazuri Spitalizare de zi realizate 3755( 3.699 in 2015) 
Nr. total de consultaţii efectuate în Ambulatoriu 19519( 24.585 in 2015) 
Nr. mediu de consultaţii efectuate în Ambulatoriu /medic 219,93( 1639 in 2015) 
Nr. intervenţii chirurgicale 239/750 cazuri(217/586 cazuri ) 
Nr. analize de laborator 87.953(103.000 în 2015 ) 
Nr. proceduri radiologice 10.942(5.019 în 2015)  
          Indicele de complexitate a cazurilor(ICM) –case mix este un numar (fără unitate) care 
exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi-externaţi. Este un 
indicator care permite compararea spitalelor şi în acelaşi timp este un indicator de baza in 
finanţarea spitalului. La noi acest indice a crescut comparativ cu 2015 cu 9,11 %. 
         Tariful pe caz ponderat (TCP) a rămas la aceiaşi valoare ca în anul 2015 adica 1475 lei 
, acesta fiind un tarif unitar reprezentand tariful mediu pe pacient în funcţie de complexitatea 
cazurilor tratate. 
          Durata medie de spitalizare a scazut chiar dacă doar cu 0,1 %, lucru pozitiv, 
menţinerea acestui trend conduce în acelasi timp şi la costuri de spitalizare mai scazute, fără 
însă a afecta calitatea serviciilor medicale. 
         Una dintre metodele de finanţare este pe caz rezolvat DRG ( pentru spitalele care 
furnizează îngrijiri acute ). Finanţarea prin acest sistem se face în felul urmator : pentru 
fiecare pacient externat şi trimis într-o grupă de diagnostice a fost stabilit un tarif, care va fi 
platit spitalului indiferent de nivelul resurselor consumate cu pacientul respectiv. 
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         Grupele de diagnostice (DRG) sunt o schemă de clasificare a pacienţilor externaţi (în 
funcţie de diagnostic), care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienţi cu cheltuielile 
spitaliceşti efectuate. Caracteristicile DRG : cazurile sunt similare din punct de vedere clinic 
dar nu identice si fiecare DRG contine cazuri pentru care exista un consum asemanator de 
resurse. In valoare absoluta nr cazurilor DRG  scazut cu 196 fata de 2015. 
        O crestere semnificativa se inregistreaza la numarul de proceduri radiologice cu 5.923 
mai mult fata de 2015, lucru explicat printr-o adresabilitate ridicata și prin necesitatea 
crescandă de a urma această  procedură în  vederea stabilirii unui diagnostic corect .  
 Structuraveniturilor: 
 Pentru anul 2016 resursele financiare în cadrul spitalului sunt : 
 Contracte cu CAS Bihor învaloare de………...........9.619.027,17 lei 
 Venituri proprii în valoare de………………................159.502,26 lei 
 Alte venituri …………………………………………..... 227.559,71 lei 
 Venituri de la bugetul de stat....................................  343.620,00 lei 
 Subvenţii de la bugetul de stat învaloare de  ............192.000,00 lei 
 Subvenţii de la bugetul local învaloare de .................391.000,00 lei 
 Donaţii şi sponsorizări în valoare de............................ 40.000,00 lei 

 
TOTAL VENITURI :  .....10.972.709,14 lei  ( +1,2 %) 

 Total venituri 2015                  9.127.710,35 lei 
 

 Structura plătilor: 
    Plaţile efectuate în anul 2016 sunt în valoare totală de 10.933.902,10 lei din  
   care:  
               1.  Cheltuieli de personal  5.594.208,00 lei ( 60,3 % ) din care :   

 plăti salariale în bani5.132.846,00 lei ( 46,94 % ) 
 tichete de masă 312.689,82 lei (2,86 % ) 
 contribuții aferente salariilor1.148.672,00 lei (10,50% ) 

    2.   Bunuri şi servicii 3.789.512,90lei ( 34,65 %) 
    3.   Medicamente si materiale sanitare 950.230,61 lei ( 8,69%) 
    4.   Hrana 278.138,41lei (2,54%) 
    5.   Obiecte de inventar 148.833,99 lei (1,36%) 
    6.   Reparatiicurente 64.842,59 lei (0,59%) 
    7.   Bursa 13.265,00lei (0,12%) 
    8.   Alte cheltuieli 14.158,17 lei (0,13 %) 
    9. Investiţii 536.917,10  lei (4,91%)  din care :  
  - Maşini ,echipamente şi mijloace de transport  487.384,20 lei 
  - Alte active fixe ( inclusiv reparaţii capitale)       49.532,90 lei  
          Activitatea de management în cadrul Spitalului Orăşenesc Aleşd raportată la anul 
2016 se împarte în 2 perioade: prima perioada din Ianuarie până în Iunie 2016  a fost 
coordonata de către D-nul Todoca Ioan în calitate de manager iar perioada a 2-a aferentă 
lunilor Iulie 2016- Decembrie 2016 a fost coordonată de subsemnatul. 
           Atât în prima perioada cât şi în cea de a doua s-a acordat o atenţie deosebită creşterii 
calităţii serviciilor în cadrul spitalului, lucru realizat fie prin achiziţia de aparatură medicală 
modernă ( vezilista de maijos ) cât şi printr-o perfecţionare continuă a cadrelor medicale. 

 În ceea ce priveşte capitolul Investiţii –Maşini, echipamente şi mijloace de transport  
 Au fost achiziţionate următoarele aparate medicale : 

 Analizor automat biochimie ( Laborator) 146.772,00 lei 
 Instalaţie de producere şi distribuţie oxigen ( PNF) 213.943,20 lei  
 Ecograf Doppler Mindray ( CMG)  44.280,00 lei  
 Autoutilitară transport lemne în valoare 41.027,00 lei 
 Spirometru 12.720,00 lei  
 Aparat hemoglobina glicolizata 5.076,00 lei  
 Concentrator Oxigeneverflo 2.500,00 lei  



20 
 

 Coagulometru 4.536,00 lei  
 Aparat urina-urine strips reader -50 s cu imprimantă 2 .280,00 lei  
 Electrocardiograf 7.320,00 lei  
 Cazanapa ( rezervor)  TBC 3.700,00 lei  
 Sistem alarma şi supraveghere video 3.230,00 lei  

TOTAL :487.384,20 lei 
         O privire de ansamblu asupra structurii spitalului, a personalului, a evoluţiei 
principalilor indicatori precum şi analiza structurii veniturilor şi plăţilor ne conduc la concluzia 
că Spitalul Orăşenesc Aleşd se afla pe un drum bun iar menţinerea acestuia pe acest drum 
depinde indirect de acţiunile comune a tuturor celor implicaţi şi în mod direct de gestionarea 
cât mai eficientă a propiilor resurse ( umane si financiare) . 
        În acelaşi timp menţionam că toate angajamentele întocmite în cursul anului 2016 au 
fost în totalitate respectate şi achitate, neexistând datorii către furnizori. 
 ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CULTURĂ 
 LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN ŞERBAN” 
 Liceul Teoretic ,,Constantin Şerban”,  este unitate de învăţământ cu personalitate 
juridică  şi  are arondate următoarele unităţi: 

 Grădiniţa cu program normal numărul 1 Aleşd 

 Grădiniţa cu program prelungit numărul 2 Aleşd 

 Grădiniţa cu program normal numărul 3 Peştiş 

 Grădiniţa cu program normal numărul 4 Pădurea Neagră 

 Şcoala primară numărul 1 Tinăud 

 Şcoala primară numărul 2 Pădurea Neagră 

 Şcoala primară numărul 3 Peştiş 
 În aceste unităţi au fost şcolarizaţi în anul şcolar precedent şi sunt şcolarizaţi în acest 
an şcolar în medie 1400 de preşcolari şi elevi repartizaţi pe niveluri de învăţământ astfel:  

 Număr  preşcolari- 180  în 10 grupe 

 Număr elevi învăţământul primar- 575 în 27 clase 

 Număr elevi învăţământul gimnazial- 481 în 20 clase 

 Număr elevi învăţământul liceal- 170 în 8 clase 
 Structura personalului unităţii este următoarea: 

Didactic 
Didactic auxiliar Nedidactic 

Educatoare  Învăţători Profesori 

13 27 45 8 18 

 Personalul didactic din unitate s-a perfecţionat în primul rând prin obţinerea gradelor 
didactice. Din acest punct de vedere peste 63% din personalul didactic deţine cel mai înalt 
grad şi anume gradul didactic I , fapt ce rezultă din distribuţia de mai jos:  

Funcţie 
didactică 

Total Debutant Definitivat Gradul II Gradul I 

Educatoare 13 - 2 6 5 

Învăţători 27 2 1 5 19 

Profesori 45 2 8 5 30 

Peronalul nedidactic (îngriitoare, muncitori) deserveşte o suprafaţă desfăşurată de 8149 mp. 
În ceea ce priveşte proiectele derulate în unitate deosebim două categorii: proiecte 

educative locale şi proiecte internaţionale care în derularea lor au implicat un număr 
aproximativ de 800 de elevi. Acestea au fost: 

internaţionale 1.)  Erasmus K2  - Spre o maturizare sănătoasă şi responsabilă 
                                   2.)  Erasmus K1 – Boulevard of dreams 
şi locale :   Nu pot fi indiferent, e şi şcoala mea; Universul copilăriei;  Tehnologia, prieten sau 
duşman;   En francaise, auteur de l’anne;  Ferestre spre cultură;  Şcoala mea- istoric şi 
realităti;  In memoriam Mihaly Lugoşi;  Impreună de sărbători;  Prietenii ecologişti. 

Un număr semnificativ de elevi au participat la olimpiade şi concursuri şcolare în 
diferite etape, locale, judeţene, naţionale la diverse discipline: limba română, limba engleză, 
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franceză, matematică, biologie, istorie, geografie, informatică, tehnologie, religie, sport – 
handbal, fotbal. Rezultatele obţinute sunt sintetizate mai jos: 

Etapa  Premiul Nr. elevi Disciplina  

Naţională 
Menţiune  1 Limba franceză 

Participare  7  

Zonală 
Premiul III Echipă Handbal băieţi 

Menţiune Echipă Handbal fete 

Judeţeană 

Premiul I 1  

Premiul II 10  

Premiul III 6  

Menţiune 28  

La evaluarea naţională, examen desfăşurat la clasele a VIII-a, la limba română, limba 
maternă şi matematică au participat un număr de 101 elevi din care 60% au obţinut medii 
peste 5, nici un elev nu a obţinut media 10 şi numai 7 elevi au obţinut medii peste 9. 

Menţionăm şi faptul că unitatea a devenit centru de testare CAMBRIDGE şi centru 
ECDL. 

COLEGIUL TEHNIC ”ALEXANDRU ROMAN” 
Colegiul Tehnic” Alexandru Roman” este o unitate de învăţământ care se 

adresează copiilor preşcolari, din ciclul primar, gimnazial şi liceal din zona Aleşd şi localităţile 
apropiate care doresc sǎ urmeze, nivelul preşcolar la Grădiniţa cu program prelungit 
HOLCIM, primar alternativa educaţională Step by step, profile sau  specializǎri prin filierele 
teoreticǎ sau tehnologicǎ nivel liceal şi Clubul Sportiv Şcolar nr.6.  
Prin filiera teoretică elevii pot opta pentru una din specializările: 

 matematică-informatică 

  ştiinţe ale naturii  

 filologie intensiv engleză 
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  

 şcoală profesională de 3 ani cu  specializările  mecanic auto, electrician exploatare 
joasă tensiune, ospătar chelner în unităţile de alimentaţie publică şi comerciant 
vânzător. 

      În şcoala noastrǎ se promoveazǎ egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de echipǎ, 
iniţiativa, originalitatea. Dorim ca elevii noştri 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 specializările 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  în prezent având  -1013 elevi. 

I.ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 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: 
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-  s-a realizat un management educaţional modern bazat pe competenţă 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 şi clădirea nouă dată în folosinţă la 15 septembrie 2013; 

- poziţionarea într-o zonă favorabilă pentru accesul elevilor din oraş dar şi din zonele 
limitrofe   având un număr ridicat de elevi înmatriculaţi (1013). 

- 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. 

-  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 străine, astfel s-a realizat întărirea gradului de 
siguranţă a elevilor şi a cadrelor didactice, având angajată firmă de pază cu un la 
clădireasingur post în clădirea principală şi clădirea nouă. 

- 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 (31.08.2016), cât şi a 
prevederilor din Regulamentul de Ordine Interioară si elementul de noutate Statutul 
elevului ( aprobat in 10.08.2016) 

- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor legii 1/2011, cu 
obiective şi ţinte precise, termene şi surse bugetare pentru realizarea lor. 

-  echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare prin 
atragerea de fonduri cu agenţii economici de  plan local şi zonal, cu Primăria oraşului 
Aleşd. 

-  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 semestrului I  au fost expediate prin poştă  scrisori de înstiinţare adresate 
părinţilor ai căror copii au rămas corigenţi sau situatii scolare de neincheiere, respectiv 
elevi cu nota scazuta la purtare.. 

       -  pe parcursul semestrului I s-au efectuat mai multe lucrari de investitii, de reabilitare 
si dotare dintre care enumerăm: dotare laborator nou de informatica cu 30 de calculatoare, 
30 de monitoare,30 de tastaturi, 30 de banci, 30 de scaune acestea totalizand suma de 
41106 ron; 
 -dotarea cu 30 de scaune a laboratorului de fizica in suma de 4745,52 ron; 
 - 8 unitati de aer conditionat  in suma de 19896 ron; 
 - instalare sistem supraveghere video in suma de 28320 ron; 
 - reabilitare cladire principala 320000 ron (perioada aprilie -decembrie 2016). 
 - pentru reabilitare suma s-a primit de la primarie, deoarece este investitie  (320 000 
ron)  

 - pentru  dotarea laboratorului  suma de 20240 ron (echivalentul a 4512 euro) s-a 
primit de la Asociatia Junior Achievement Romania (sub forma de contract de sponsorizare 
nr.45/05.07.2016 prin care unitatea noastra a castigat competitia ,,Bani petru scoala ta'', iar 
sponsorizarea s-a folosit pentru dotarea laboratoarelor conform art 1, din contractul de 
sponsorizare). 

- politicile CEAC au fost diseminate în consilii profesorale şi şedinţe de catedră şi au fost 
puse în practică prin realizarea de parteneriate viabile cu agenţii economici, cu şcoli, 
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cu universităţi, cu  reprezentanţi ai comunităţii  locale, pentru diseminarea exemplelor 
de bună practică dar şi derularea unor proiecte internationale ERASMUS++. 

- 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 din standardele de pregătire 
profesională, prin consultarea cu toţi factorii interesaţi. 

- chiar de la începutul anului şcolar a existat preocuparea pentru pregătirea examenului 
de Bacalaureat 2017, s-a realizat un plan de pregătire a examenului, cu grafic de 
pregătiri realizate de cadrele didactice, cataloage de prezenţă ale elevilor, transmise 
părinţilor la şedinţele cu părinţii, organizarea simularilor nationale si a examenului de 
Bacalaureat care vor avea loc in perioada 13.03-17.03.2017. 

- începând cu semestrul I al acestui an şcolar a fost implementat CATALOGUL 
ELECTRONIC, proiect pilot al ISJ Bihor, în care se introduc periodic notele şi 
absenţele elevilor, iar părinţii primesc în mod gratuit SMS-uri cu situaţia şcolară a 
copiilor. 

Ca puncte slabe se pot menţiona următoarele aspecte:  

 Regulamentul de Ordine Interioară nu a fost popularizat şi prezentat la toate 
clasele pe bază de proces verbal, dar şi respectat în totalitate; 

 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 cât şi calitatea de diriginţi; 

  unii profesori diriginţi nu s-au încadrat în termenele fixate de Direcţiune, de 
Consilierul educativ sau de Serviciul Secretariat în predarea situaţiilor solicitate. 

Oferta educaţională şi 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. 

 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. 

Inspecţiile tematice din partea ISJ Bihor  s-au desfăşurat conform graficului stabilit, 
în număr de una,in data de 21.11.2017, avand ca si tematica: intocmirea documentelor, 
transfer  elevi, constituirea comisiilor si catedrelor, pregatirea unitatii scolare pentru sezonul 
rece.  
 II. RESURSE UMANE 
II.1.La nivelul colegiului există 75 cadre didactice din care: 

 10 cadre didactice pentru nivel preşcolar 

 10 cadre didactice pentru ciclul  primar 

 55 cadre didactice pentru nivelul gimnazial si liceal 
 II.2.Personal didactic auxiliar, distribuţia pe funcţii :  
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II.3.Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   
 

  
  

 
 
 
 

Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic,  conform normativelor în  
vigoare: 85%. 
 III.DISTRIBUŢIA ELEVILOR  

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  de abandon şcolar.Situaţia absenţelor a fost bine monitorizată de diriginţi şi 
conducerea şcolii, ceea ce a dus la scăderea numărului de absenţe comparativ cu anii 
precedenţi. 
Distribuţia celor  1013 elevi înscrişi în anul şcolar 2016-2017 este: 

 96 elevi la G.P.P.Holcim în 5 grupe 

 100 elevi ciclul primar Alternativa STEP BY STEP 

 103 elevi nivel gimnazial 

 600 elevi nivel liceal din care 269 elevi filiera teoretică, iar 331 filiera tehnologică 

 114 elevi - Şcoala Profesională de 3 ani 
Promovabilitatea elevilor la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2016/2017 

 Promovabilitate învăţământ primar : 100% 

 Promovabilitate învăţământ gimnazial : 93.14% 

 Promovabilitate învăţământ liceal : 84.90% 

 Promovabilitate învăţământ profesional : 73.64% 
 IV.PREMIILE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE (JUDEŢENE ŞI 
NAŢIONALE) ÎN SEM.I  AN  ŞCOLAR 2016-2017 

 

Funcţia Număr 
persoane  

Calificarea  (DA sau NU) 

contabil şef 1 Da 

Secretar şef 1 Da 

Secretar  1 Da 

Administrator financiar 1 Da 

Inginer sistem 1 Da 

Bibliotecar  1 Da 

Laborant 1 Da 

Funcţia Număr 
persoane  

Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor  7 Da 

Paznic/portar 3 D a 

Muncitor calificat 2 Da  

Concursul/olimpiada Premiul  Elevii  Clasa  Profesor 

Concursul interjudeţean, Ediția a 
VII-a, CAER 2017, ,,Sus, Române, 

ridică-ți fruntea, căci azi eşti liber în 
ţara ta!, noiembrie 2016, 

Târgoviște  

Premiul I Bogdan Andrei  X A 
 
 

Cadleţ Ana-
Mihaela 

Concursul judeţean „Dumnezeu, 

bisericaşși euˮ, Ediția I, noiembrie 

2016, CAEJ 2017,Botoșani 

Premiul I  Pop Răzvan 
 

V Cadleţ Ana-
Mihaela 

Proiectul Regional „Călător prin 

satul meu, Cristeşti, Iași, 29 
Premiul II Bogdan Andrei X A 

 
Cadleţ Ana-
Mihaela 
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septembrie 2016, CAER 2016, 

poziția 1066 

Concursul „Zone Umede protectie 
impotriva dezastrelor naturale  ” 
etapa judeteana 

Referat 
„Zone 
umede – o 
barieră 
împotriva 
dezastrelor 
naturale” - 
– premiul II 

Turcuş Adrian  XI B Szabo 
Osvath Eva 
Gabriella 

Concursul „Un măr pe zi o viaţă 
sănătoasă” etapa judeteana 

Premiul II  Boticiu Natasha 
Ungur Paula 

VIII Szabo 
Osvath Eva 
Gabriella 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Problema 
lacurilor – 
premiul II 

Bogdan Adrian 
 
 

XA 
 
 

Bradea Iulia 

Paduri 
tropicale 
umede – 
premiul II 

Noja Paul X A Bradea Iulia 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria 
desen – 
premiul I 

Puşcaş Paula XI A Joldea 
Melania 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria 
desen – 
premiul I 

Bica Georgiana XI B Venter 
Varvara 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria 
desen – 
premiul I 

Popa Andreea XI B Corund 
Petru 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria 
desen – 
premiul 
menţiune 

Mateaş 
Ştefania 

XII B Venter 
Dorina 

Concursul "Paleta Anotimpurilor" 
concurs din  calendarul activitatilor 
educative CAER 2016,  pagina 10, 
pozitia 258, etapa a II-a 

Premiul  II 
 

Blahuţa Ivetka VI Marcu Ana 
Patricia 

Concursul "Paleta Anotimpurilor" 
concurs din  calendarul activitatilor 
educative CAER 2016,  pagina 10, 
pozitia 258, etapa a II-a 

Premiul  I 
 

Pop Groza 
Alexandra 

 X  Marcu Ana 
Patricia 

Concursul ,,Clipe de toamnă”- 
Şcoala Gimnazială nr.7 Sfânta 
Maria, Timişoara - agenda activit. 

şcolare și extraşcolare ISJ Timiş, 
poziţia 109 

Premiul I  
Premiul III 

Varga Iana 
Sacadati Darius 

      I Paşcalău 
Elena / Popa 
Diana 
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Concursuri sportive: 
          Moisin Sebastian:         

 Locul I, sector, tenis de masă şi băieţi în cadrul ONSS 

 Locul I, sector, şah pe echipe în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor 

 Locul I,II,III, sector şah băieţi liceu 

 Locul II, sector şah fete,liceu 

 Locul II, sector, tenis de masă fete, liceu 

 Locul II, sector, fotbal băieţi liceu, ONSS 

Concursul ,,Comper” - 
COMUNICARE 

Premiul I  
 
 
 
 
Premiul II 
 
Premiul III 
 
 

Mateaş Dora 
Varga Iana 
Vandici Dayana 
Banc Răzvan 
Ionescu 
Alexandra 
Secară Răzvan 
Ştef  Raul 
Sacadati Darius 
Savu Raul 
Miclăuş Carina 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paşcalău 
Elena / Popa 
Diana 

Concursul ,,Comper” -
MATEMATICĂ 

Premiul I  
 
 
 
Premiul II 
 
 
Premiul III 
 
 

Banc Răzvan 
Bogdan Emilia 
Vandici Dayana 
Secară Daria 
Mateaş Dora 
Varga Iana 
Mateaş Ianis 
Ştef  Raul 
Ionescu 
Alexandra 
Miclăuş Carina 

I Paşcalău 
Elena / Popa 
Diana 

Concursul ,,Comper” - 
COMUNICARE 

Premiul I  
 
 
 
 
Premiul II 
 
 
 
 

Ghile Andrada 
Lang Irina 
Sabău Alexia 
Scurt-Ile Maya 
Tanco Giulia 
Butiri Ştefania 
Faur Andrei 
Gavriluţ Luca 
Tuşinovschi 
David 

a II - a Iaroş Diana / 
Zembrea 
Florica 

Concursul ,,Comper” - 
MATEMATICĂ 

Premiul I  
 
Premiul II 
 
 
 
Premiul III 
 
 

Gavriluţ Luca 
Sabău Alexia 
Blaga Lucas 
Pavel Ioan 
Scurt-Ile Maya 
Tuşinovschi 
David 
Ghile Andrada 
Lang Irina 
Tanco Giulia 

a II - a 
 

Iaroş Diana / 
Zembrea 
Florica 
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 Locul II, sector, fotbal gimnaziu băieţi,OG 
       Judea Marius:  

 Locul I, sector, handbal băieţi liceu,ONSS 
       Pipa Cristian:   

 Locul I, sector, handbal gimnaziu fete,OG 
 GPP HOLCIM 
          -   Concursul National ,, Toamna un cantec in culoare ”,CAER,2016 
          -  Concurs International de fantezie si indemanare ,,Culorile Toamnei”, CAEN, poz.19,  
26.nov.2016 
          -Concurs Regional Cultural –Artistic ,,In asteptarea lui Mos Nicolae”,CAER  2016, 
pozitia 1233,                             
          -Participarea la Festivalul de Colinde,de la biserica ‚,Sf.Ioan Botezatorul”, 
Alesd,dec.2016  
 -Concurs naţional “Colind de Crăciun”, Editia a VI-a, decembrie 2016, CAER 
2016/1224, Piatra Neamt     
  V.PROIECTE ŞI PROGRAME DERULATE 
 V.1 .Proiecte şi parteneriate 
 Parteneriat cu instituţiile locale (Primăria, Poliţia, cultele religioase, comitetul reprezentativ 

al părinţilor) 
 Parteneriate cu agentii economici cu care colaboram in vederea desfasurarii practicii 

pentru invatamantul  tehnic si profesional 
 Parteneriate cu alte unităţi şcolare  
Şcoala Gimnazială  „Vasile Cârlova” Târgovişte  
Şcoala Gimnazială Nr.1 Hiliseu-Horia, Botoşani 
Şcoala Profesională Cristeşti, Iaşi  

 Parteneriatul cu Agentia Judeteana de Mediu 
 Proiectul local „Viitorul tău contează” 
 Proiect naţional „Şcoli prietenoase cu natura”Colaborarea la Proiectul internaţional 

„Implementation of NPL for Romania language in product IBM Watson Explorer Content 
Analytics (Cehia - România) -elaborarea dicţionarului limbii române pentru suportul 
lingvistic ,,Content analytics 

 Program internaţional Ecoşcoala 
 Proiect naţional „Şcoli prietenoase cu natura” 
 Proiectul de educaţie comunitară ,,Din suflet pentru suflet (Activitatea de 

donare/colectare); 
 Participare la Proiectul Regional „Călător prin satul meu, Cristeşti, Iaşi, CAER 2016, 

poziţia 1066 
 V.2.Activităţi educative deosebite 

 Zilele scolii 21-24 noi.2016 
 Matematica altfel... Abilităţi de  
 Ziua porţilor deschise - Staţia de pompieri,  Aleşd viaţă  
 Let s do it, România! 
 Eşti cool ...şi dacă eşti educat 
 Ziua internaţională a educaţiei-5 oct.2016 
 Târg de oferte facultăţi  - Universitatea din Timişoara 
 Educaţie economică - realităţi şi provocări 
 Combaterea violenţei 
 Târguri  de prăjituri 
 ,,Bihorul în mişcare-activitati sportive 
 Balul bobocilor ,,Hollywood  night 
 O faptă bună pentru umanitate (donare de sânge) 
 Ziua tuturor românilor- 1 decembrie 2016 
 Excursie Piatra Neamţ, Oradea, Arieseni, Cluj Napoca, Turda 
 Porţia de sănătate 
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 Activitati de voluntariat 
 Festival de colinde ,,Noi umblăm a colinda 
 Traditii si obiceiuri de Craciun 
 Eminescu în durată eternă-15 ian. 
 VI.  PRIORITĂŢI ŞI OPŢIUNI STRATEGICE  
 Curriculum 

 Aplicarea strategiilor didactice moderne.  

 Realizarea  ofertei de CDS/CDL prin promovarea unui curriculum elaborat de 
şcoală care să răspundă nevoilor comunităţii şi dezvoltării antreprenoriale 
personale a elevilor; 

 Utilizarea de produse curriculare adecvate formării diferenţiate; 

 Elaborarea  ofertei educaţionale în conformitate cu documentele de planificare 
regionale şi locale; 

 Organizarea de activitatăţi educative şcolare şi extraşcolare; 

 Obţinerea autorizării de funcţionare pentru nivelul de învăţământ gimnazial 
 Resurse umane 

 Responsabilizarea cadrelor didactice asupra rolului lor în şcoală şi societate; 

 Formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Asigurarea unui management educaţional activ participativ; 

 Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională  

 Îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi beneficiarii de educaţie; 

 Oferirea de şanse egale în educaţie; 
 Resurse materiale si financiare 

 Utilizarea eficientă a resurselor existente; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare; 

 Asigurarea unei ambianţe plăcute şi climat de confort fizic şi psihic; 
 Comunitate  

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, comunitatea locală, alte instituţii 
de învăţământ; 

 Consultarea beneficiarilor indirecţi de educaţie în procesul decizional şi în 
rezolvarea problemelor şcolii; 

 Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ/ţară; 

 Obţinerea statutului de şcoală europeană 
 VII. 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. 
 BIBLIOTECA”Octavian Goga” 
 De la biblioteca din Ninive încoace omenirea a găsit în bibliotecă modalitatea de a-si 
conserva experienţa , viaţa spirituală, iar de textul scris se leagă inalienabil conceptele de 
umanitate şi de progres. 
 Misiunea şi viziunea bibliotecii 
 Achizitionarea, organizarea si asigurarea accesului la o mare varietate de informatii, 
materiale si servicii care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale, de informare, de 
cercetare sau de petrecere a timpului liber ale tuturor cetăţenilor din comunitatea respectivă 
Scopuri 
1. Asigurarea unei colectii de referintă adecvată sustinerii programelor de învătământ  locale; 
2. Crearea si mentinerea unor servicii de bibliotecă corespunzătoare nevoilor locale;  
3. Asigurarea accesului la colectiile bibliotecii si la serviciile sale de referintă sau la alte 
servicii; 
4. Folosirea inovativă a noilor tehnologii; 
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5. Intensificarea activitătii de eliminare din colectiile bibliotecii a lucrărilor nereprezentative, 
uzate moral sau fizic; Biblioteca trebuie să ofere un spatiu atractiv pentru utilizatori;   
6 . Informatizarea activităţii prin implementarea unor sisteme integrate de bibliotecă. 
Pentru realizarea acestor precepte în primul rând am achiziţionat : 

- 559 volume de carte în valoare de 16.928,54 lei; 
- S-au achiziţionat 15 titluri de publicaţii periodice puse la dispoziţia utilizatorilor de la 

Sala de lectură; 
- La secţia Sălii de lectură este pusă la dispoziţia publicului Legislaţia României şi 

Monitorul oficial , partea întâi , fiind consultate de circa 423 utilizatori; 
- La secţia Sălii de lectură există o reţea de patru calculatoare conectate la Internet 

gratuit prin proiectul”Biblionet – Lumea în biblioteca mea” , pentru accesarea de 
informaţii, referate şi informaţii pentru elevi, informaţii din domeniul sănătăţii, piaţa 
muncii , e.t.c. 

- Numărul vizitelor pe Internet au fost de 3540 şi s-au accesat circa 11756 informaţii; 
- În anul 2016 am înscris 1763 cititori; 
- Am împrumutat 41 025 volume de carte la o frecvenţă de 37 542 utilizatori  
- Pe toată perioada anului 2016 s-a efectuat achiziţie şi prelucrare de carte fiind oferite în 

timp util cititorilor; 

- Pe toată perioada anului s-a insistat la recuperarea cărţilor de la cititorii întârziaţi pentru 
redarea lor în circuit , mai ales bibliografiile şcolare; 

- S-a continuat aranjarea şi sistematizarea fişelor cu descrierea cărţilor în Cataloage 
alfabetic, topografic, pe titluri de carte; 

- Colectivul bibliotecii a postat pe blogul cu adresa bibliotecaalesd.blogspot.com toate 
acţiunile realizate în cursul anului; 

- Biblioteca noastră este ” Centru de consiliere biblioteconomică ” şi a organizat întâlniri 
trimestriale cu bibliotecarii din zona Aleşd, sub îndrumarea doamnei Delia Pantea, 
bibliotecar metodist la Biblioteca ” Gh. Şincai” şi a doamnei Director Ligia Mirişan; 

- În fiecare an principalele acţiuni ale bibliotecii se reunesc sub genericul ”Aleşd – Zile de 
cultură – în a doua decadă a lunii mai; 

- Suntem la a cincea ediţie a Proiectului cultural ” Memoria locului” – în acest an a fost o 
deplasare la Peştiş unde există o bisericuţă de lemn ”Biserica ortodoxă cu hramul Buna 
Vestire (sec. XVIII )” cu rang de patrimoniu cultural, o vatră de istorie, cultură şi 
civilizaţie românească; 

- Zilele ”Octavian Goga” au ajuns la cea de-a XXII –a ediţie ”Satul şi ţăranul în viziunea 
lui Octavian Gog ”  - un moment deosebit la sediul bibliotecii în colaborare cu Colegiul 
tehnic ”Alexandru Roman ”; 

- Avem o relaţie foarte bună de parteneriat cu Liceul Teoretic ”Constantin Şerban” , 
Colegiul tehnic ” Alexandru Roman ” ,G.P.P. Holcim şi alte instituţii ale oraşului nostru. 

- Dintre acţiunile deosebite realizate de biblioteca noastră enumerăm : 
- Lansare de carte – ” Episcopi ortodocşi ai Oradiei ” de Preot Ioan Aurel Bolba; 
- Lansare de carte – ” Banchetul imaginar ” de Petru Covaci; 
- Un succes deosebit îl are în fiecare an” Ziua de artă ” din cadrul Zilelor ”Octavian Goga 

”, care prin expoziţiile de costume populare româneşti, icoane pe sticlă, ştergare 
tradiţionale româneşti şi momentul artistic prezentat este  deliciul publicului numeros 
prezent la acţiuni; 

- Un parteneriat bun avem cu Asociaţia ”Euro Foto Art” prin persoana domnului Ştefan 
Toth şi domnului Ovi D. Pop; 

- Colectivul bibliotecii se implică în toate acţiunile culturale şi educative care au loc la 
nivel de oraş şi judeţ şi oferă locaţie pentru diferite activităţi culturale; 

- La rubrica culturală a Ştirilor” Aleşdonline.ro” susţinem un editorial 
” Tableta de cultură ”; 

 În contextul în care apetitul pentru lectură este tot mai scăzut se impune o nouă 
abordare a muncii cu partenerii noştri din şcoli şi alte instituţii, de asemenea trebuie să 
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exploatăm la maximum potenţialul serviciului ”Biblionet – lumea în biblioteca mea” care 
oferă Internet gratuit utilizatorilor noştri; 

- O necesitate este creşterea numărului de cititori şi mai ales transformarea lor în 
utilizatori fideli; 

- O altă  problemă este recuperarea tot mai dificilă a restanţierilor necesitând deplasări 
la domiciliu; 

- De asemenea considerăm că nu am transformat suficient spaţiul bibliotecii în loc de 
interferenţă a activităţilor cultural- educative cu cele de divertisment şi timp liber, ceea 
ce ne propunem pe viitor.          
  

 STAREA DE MEDIU 
 Amenajarea teritoriului 
 Obiective cu caracter general: 

 Organizarea şi luarea măsurilor necesare pentru combaterea poleiului si dezăpezirilor 
pe teritoriul administrativ al oraşului Aleşd pe perioada de iarnă. 

 Executarea marcajelor longitudinale şi transversale pe străzile oraşului. 

 Executarea marcajelor pentru locurile de parcare în cartierul de blocuri din Aleşd, 
evidenţa cererilor depuse pentru locurile de parcare, precum şi repartizarea acestora.  

 Evidenţa şi luarea măsurilor pentru evacuarea maşinilor abandonate pe raza oraşului.  

 Stabilirea şi evaluarea pagubelor  de pe domeniul public în cazul accidentelor rutiere.  

 Evidenţa iluminatului public din oraşul Aleşd, aprovizionarea cu materialele necesare 
funcţionarii acestuia.     

 Organizarea iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă în oraş. 

 Toaletarea arborilor şi arbuştilor ornamentali precum şi cositul ierbii din parcurile si 
zonele verzi ale oraşului, pe tot timpul anului.  

 Întreţinerea în stare de funcţionare a obiectelor de joacă pentru copii din parcurile 
repartizate pentru acest obiectiv precum şi înlocuirea celor uzate cu alte obiecte de 
joacă noi.      

 Repararea străzilor neasfaltate prin balastare sau cu alte produse balastiere 
concasate. 

 Soluţionarea favorabilă a 49 cereri de locuri de parcare de domiciliu.        
 Lucrări executate în anul 2016. 
 Lucrări de reparaţii şi modernizare: 

     -Decolmatare şi îndiguirea văii Peştiş 
 -Reparaţii la piaţa agroalimentară Aleşd 
 -Amenajare strada Şipot Valea Morii Peştiş. 
 -Confecţionare cabine de vot. 
 -Confecţionat gard spaţiu verde bloc 4 Aleşd. 
 -Dalare rigole betonate str.Salcâmilor Aleşd. 
 -Asfaltare strada Nucului Aleşd. 
 -Plombări şi covoare asfaltice pe raza Oraşului Aleşd. 
 -Prelungire reţea apa potabilă în Peştiş si Aleşd. 
 -Reparaţii drum cimitir Pădurea Neagră. 
 -Amenajare parcare Pădurea Neagră. 
 -Achiziţii lemn de foc pentru toate locaţiile aflate în subordinea Primariei Aleşd. 
 -Achiziţia lucrărilor de dezăpeziri şi supravegherea acestora pe perioada de iarnă. 
 -Activităţi de întreţinere a parcurilor şi spaţiilor verzi din oraş. 
 -Soluţionarea favorabilă a 49 cereri de loc de parcare la domiciliu. 
  
 Protecţia mediului 
 Pe linie de protecţia mediului în cursul anului 2016 sau desfăşurat următoarele 
activităti: 
 1) S-a coordonat din partea unităţii administrativ -teritoriale acţiunea RoREC România. 
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  2) S-a coordonat din partea primăriei campania de colectare DEEE organizată în 
colaborare cu Asociaţia Româna pentru Reciclare RoREC. 
 3) S-a coordonat din partea primăriei campania de colectare a uleiului alimentar uzat 
de la persoanele fizice organizată în colaborare cu  Asociaţia Societatea Carpatină 
Ardeleană '91 Oradea. 
 4) S-au întocmit raportări şi s-a redactat corespondenţă cu următoarele instituţii: 
APM Bihor, I.S.U Crişana, Administraţia Naţională ,,Apele Române”, Instituţia Prefectului 
,Consiliul Judeţean Bihor, Garda de Mediu, DSP Bihor, Ministerul Sănătăţii,Politia Alesd, S.C 
Remat Alesd. În total un număr de 125 documente. 
 Principalele activitati si acte intocmite privind situaţiile de urgenţă în anul 
calendaristic 2016 sunt:  
       1) S-a propus consiliului local structura organizatorică de protecţie civilă; 
       2) S-a condus  exerciţiile, aplicaţiile şi activităţile de pregătire privind protecţia civilă; 
       3) S-a urmărit şi controlat modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colective de către 
administratorul acestora; 
      4) S-a urmărit realizarea, întreţinerea şi funcţionarea legăturilor şi mijloacelor de 
înştiinţare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă; 
      5) S-a răspuns permanent de alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile 
de protecţie civilă; 
      6) S-a gestionat, depozitat, întreţinut şi conservat tehnica, aparatura şi materialele de 
protecţie civilă. 
      7) 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. 
      8) S-a acordat sprijin şi asistenţă tehnică  de specialitate centrelor operative pentru 
 situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor. 
      9) A fost elaborat Planul de analiză şi acoperire a riscurilor si s-a asigurat aplicarea 
acestuia;  
     10) S-au amenajat puncte de prim ajutor în zilele cu temperaturi caniculare, ca urmare a 
atenţionării COD PORTOCOLIU DE CANICULĂ;.  
     11) S-a efectuat controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul 
adunărilor sau al manifestărilor publice; 
     12) 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; 
     13) S-a efectuat verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi 
acordurile emise. 
     14) 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; 
     15) S-a întocmit analiza anuală privind dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva 
incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare; 
     16) S-au realizat prin mijloacele avute la dispoziţie, activităţile de informare şi educaţie 
antiincendiu a populaţiei; 
     17) S-au analizat şi soluţionat petiţii ale cetăţenilor în problema apărării împotriva 
incendiilor; protecţia mediului sau alte situaţii de urgenţă. 
     18) Alte activităţi prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii 
locale. 
  Pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă  
            1) S-au întocmit Instrucţiunile proprii privind instruirea în domeniul securităţii  şi 
sănătăţii în muncă . 
  2) S-a  întocmit Planul de prevenire şi protecţie sănătate şi securitatea muncii. 
  3) S-a efectuat instruirea şi testare SSM conform programului propriu de 
instruire şi s-a consemnat în fişele individuale de instruire. 
SALUBRITATE 

Indicator          Aleşd Pădurea          Aleşd Pădurea 
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Neagră Neagră 

           UM              UM          Valoare       Valoare 

Populaţie 
deservită 

     5792-
persoane 

264- persoane   

Apă distribuită  728649 mc/an 50514 mc/an           42569,16 lei 

Apă facturată 309322 mc/an 12670 mc/an         692036,06 lei 

Pierderi           36,23%          54,92%               37,44 % 

Deşeuri 
menajere de la 
populaţie 

                          1134 tone         272568,71 lei 

Deșeuri 
menajere de la 
agenţi 
economici 

                          1501 tone         417370,22 lei 

Deşeuri 
biodegradabile 

    

 
 
 
 
 
 
        PRIMAR, 
            TODOCA IOAN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentul raport a fost prezentat Consiliului local Aleşd în şedinţa din data de 30.03.2017 
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