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Nr. 2568 din 22.03.2018 

RAPORT 
privind starea economică, socială şi de mediu a 

Oraşului Aleşd în anul 2017 
 

            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 administrativă a oraşului Aleşd intră şi localităţile Pădurea Neagră, 
Peştiş şi Tinăud. 
         Populaţia oraşului Aleşd 
       Populaţia oraşului Aleşd, conform datelor statistice publicate de INS este de 10.066 
locuitori. În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 94 căsătorii şi decese 160. 
           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 29.357.460 

lei,  iar încasarile realizate în suma de 24.424.458,16 lei. 
Principale categorii de venituri realizate in anul 2017 sunt: 

-impozitul pe venit: 5.933.378 lei 
-impozite și taxe pe proprietate: 1.937.854 lei 
-sume defalcate din TVA: 13.079.469 lei 
-alte impozite și taxe pe bunuri si servicii: 794.958 lei 
-venituri din proprietate: 448.785 lei 
-venituri din prestări servicii: 294.358 lei 
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-taxe administrative: 1.319 lei 
-amenzi și diverse venituri: 621.148 lei 
-donații, sponsorizări: 188.162 lei 
-vânzarea unor bunuri: 11.836 lei 
-subvenții : 923.910  lei 

Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetului local au fost în sumă de  
30.190.960 lei, iar plățile efectuate în suma de  25.237.858,06 lei. 

Principale categorii de cheltuieli efectuate în anul 2017 sunt: 
-cheltuieli de personal: 13.506.265 lei 
-bunuri și servicii: 4.191.743 lei 
-dobânzi comisioane: 130.000 lei 
-transferuri între unități: 129.258 lei 
-alte transferuri: 105.133 lei 
-asistența socială: 769.759 lei 
-alte cheltuieli: 576.600 lei 
-cheltuieli de capital: 4.670.893 lei 
-rambursare credite interne: 1.230.000 lei 
-plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent:-71.793 

Veniturile bugetului local au fost realizate în procent de 84 %, iar cheltuielile în 
procent de 84% din prevederile finale. 

Obiectivele de investiții contractate prin Programul național de dezvoltare locala II 
în anul 2017: 
 1. Obiectivul „Extindere si modernizare rețele de apa și canal în Orașul Aleșd, 
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 7.481.399,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție 
UAT Orașul Aleșd 165.753, 00 lei inclusiv TVA. 

2. Obiectivul „Reabilitare si modernizare creșa cartier, Orașul Aleșd, județul 
Bihor”, cu o valoare totală de 168.000,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție UAT 
Orașul Aleșd 15.000,00 lei inclusiv TVA. 

3. Obiectivul “Construcție corp nou Liceul Teoretic Constantin Șerban Aleșd , 
județul Bihor", cu o valoare totala de 2.891.766,92 lei inclusiv TVA, din care contribuție 
UAT Orașul Aleșd 82.418.20,00 lei inclusiv TVA. 

4. Obiectivul „Reabilitare și modernizare gradinița cu program prelungit Aleșd, 
judetul Bihor”, cu o valoare totala de 2.175.000,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție 
UAT Orașul Aleșd 75.820,00 lei inclusiv TVA. 

5. Obiectivul „Reabilitare și Modernizare Gradinița cu program normal nr. 3 
Peștiș, Orașul Aleșd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 202.000,00 lei inclusiv TVA, 
din care contribuție UAT Orașul Aleșd 15.000,00 lei inclusiv TVA. 

6. Obiectivul „Reabilitare și Modernizare Gradinița cu program normal -Str 
Teiului, Orașul Aleșd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 200.000,00 lei inclusiv TVA, 
din care contribuție UAT Orașul Aleșd 15.000,00 lei inclusiv TVA. 

7. Obiectivul “Reabilitare și modernizare corp vechi Liceu Teoretic 
Ct.Șerban,Orașul Aleșd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 620.000,00 lei inclusiv 
TVA, din care contribuție UAT Orașul Aleșd 43.400,00 lei inclusiv TVA. 

8. Obiectivul „Reabilitare și modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman 
din Orașul Aleșd, județul Bihor”, cu o valoare totala de 900.000,00 lei inclusiv TVA, din 
care contribuție UAT Orașul Aleșd 65.000,00 lei inclusiv TVA 
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9 Obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.1, Orașul Aleșd, 
județul Bihor”, cu o valoare totală de 320.000,00 lei inclusiv TVA, din care contribuție 
UAT Orașul Aleșd 25.000,00 lei inclusiv TVA. 

10. Obiectivul „Reabilitare si modernizare Școala Primară Pădurea Neagră, 
Orașul Aleșd, județul Bihor”, cu o valoare totala de 450.000,00 lei inclusiv TVA, din care 
contribuție UAT Orașul Alesd 20.000,00 lei inclusiv TVA. 
 
2. Bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  
 (sursa E+F) 

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii  au fost in suma de 15.419.970 lei, iar încasările realizate în 
suma de 14.873.452,28 lei. 

Principale categorii de venituri realizate în anul 2017 sunt: 
-venituri din proprietate: 282.040 lei 
-venituri din prestari servicii: 10.211.769 lei 
-diverse venituri: 97.239 lei 
-donații, sponsorizări: 180.300 lei 
-subvenții : 4.088.983 lei 
  Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetului activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii  au fost în sumă de 16.019.240 lei, iar plățile efectuate în sumă 
de 14.918.299,81 lei. 

Principale categorii de cheltuieli efectuate în anul 2017 sunt: 
-cheltuieli de personal: 10.634.607 lei 
-bunuri si servicii: 3.996.700 lei 
-alte cheltuieli: 12.456 lei 
-cheltuieli de capital: 345.641 lei 
-plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent:-71.104 lei 

Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii au 
fost realizate în procent de 96 %, iar cheltuielile în procent de 93 % din prevederile finale. 
3.Bugetul creditelor interne (sursa C)  

În baza  contractului RQ14021749679515 / 05.08.2014 - încheiat cu CEC Bank Sa,  
în valoare de 7.128.160 lei, pentru cofinanțarea  proiectului “Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apa și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile si 
stațiilor de epurare a apelor uzate în localitațile cu o populație de până la 50.000 de 
locuitori”, în anul 2017 s-a întocmit bugetul creditelor interne, în suma de 4.085.360 lei, 
dar nu s-au făcut trageri deoarece s-a reziliat de către CNI, contractul cu firma care 
execută lucrările. 
4.Disponibilitați bancare 
Soldurile finale la 29.12.2017 au fost următoarele: 

 Banca Transilvania –depozit clasic 902.387,74 lei 
 Cec Bank –depozit la termen 412.469,83 lei 
           Cec Bank –cont curent  66.227,08 lei 

IMPOZITE ȘI TAXE 
Impozite și taxe 
În cursul anului fiscal 2017 Compartimentul de Impozite si Taxe a desfașurat o activitate 
pe principalele direcții de răspundere care sunt: impunerea impozitelor pentru persoanele 
fizice si juridice, verificarea impunerilor la cererea contribuabililor, activitatea de executare 
silită a persoanelor fizice și juridice, emiterea de certificate fiscale și adeverințe la cererea 
contribuabililor, auditarea activității de către Camera de Conturi Bihor în perioada mai-
iunie. 
Activitate curentă: 

 au fost emise cca 500 certificate fiscale privind debitele către bugetul local, 



 

4 
 

 au fost luate în evidență cca 1000 de mijloace de transport noi, 

 au fost create cca 80 roluri noi, 

 in anul 2017 au fost verificate impunerile la cca 325 persoane fizice  

 au fost eliberate un numar de 15.566  chitanțe; 

  au fost verificate cca 50 % din contractele de concesiune și chirie teren si clădiri 
întocmite de Compartimentul juridic  cu evidențele Compartimentului de Taxe si 
Impozite; 

 au fost verificate un numar de 65  societăți comerciale din punct de vedere al 
impunerii privind toate tipurile de debite, în urma verificării nefiind găsite diferențe; 

 în urma verificării societăților în lichidare sau în faliment, în baza  de date a ANAF 
nu au fost găsite societăți radiate din Registrul Comertului cu sediul în Aleșd și care 
mai sunt active în evidențele noastre; 

 au fost emise aproximativ 700 de Somații și Titluri Executorii, fiind recuperată o 
sumă de aproximativ 600.000 lei;  

 au fost emise 1.501 de facturi în relația cu clienții privind chiriile si concesiunile 
contractate de persoanele fizice si juridice; 

 au fost verificate toate societățile comerciale din punct de vedere al stabilirii corecte 
a impozitului pe clădiri ( este vorba de cota diferentiata de 1.2% pentru cele 
reevaluate în ultimii trei ani, cota de 5% pentru cele nereevaluate în ultimii trei ani ) 
și a fost modificată  impunerea acolo unde a fost cazul, fiind emise Deciziile de 
impunere aferente; 

 au fost preluate declarații pe propria răspundere pentru persoanele fizice care 
desfășoară activitate comercială la domiciliu iar pentru spațiul folosit în scop 
comercial nu se plătesc utilități pe firmă; 

 au fost impuse ca spații comerciale cu valoarea de impunere de 0,4%, din valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare sau din documentele de proveniență dacă 
acestea au fost dobândite în ultimii 5 ani, spațiile deținute de persoanele fizice în 
care se desfășoară activitatea comercială; 

 au fost verificate toate spațiile deținute de persoane fizice unde se desfășoară 
activitate comercială și aveau obligația de a le declara ca spațiu comercial; 

 au fost încasate un numar de cca 400 de amenzi de circulație emise de Poliție; 

 în cursul anului 2016 au fost stabilite și încasate diferențe de impozite- 32.779 lei; 

 au fost stabilite diferente de plată pentru persoanele fizice și juridice în valoare de 
cca 61209 lei, suma recuperată de la debitori; 

 pâna la finalul anului a fost încasată prin casierie și prin viramente bancare suma 
de 4.162.741 lei pentru debitele administrate de Compartimentul de taxe si 
impozite. 
PROIECTE DEPUSE 

Compartiment Implementare proiecte 
În anul 2017 au fost depuse spre finanțare următoarele proiecte: 

• În anul 2016 a fost depus pentru finanțare proiectul“CREŞTEREA CALITĂŢII 
VIEŢII URBANE – AMENAJARE  PARC ARENA SPORTIVĂ”Finantator: 
Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Programul 
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 
de investiții 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 față s-a încheiat contractul de execuție lucrări. 
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• În anul 2016 a fost depus pentru finanțare proiectul „CONSOLIDAREA ȘI 
REABILITAREA RUINELOR CETĂȚII ȘINTEU - PIATRA ȘOIMULUI”, 

Finanțator: Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural. 

În momentul de față proiectul se află în curs de evaluare. 

• În anul 2017 s-a depus spere finantare proiectul “Dezvoltarea capacitatii 
integrate de raspuns la situatii de urgentă transfrontaliere (Development of an 
integrated response capacity to cross-border emergency situations, acronim: 
DIRCCES)” prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, prioritatea PA 5, obiectivul 
specific 5/b, având ca partener Comuna Sinteu, judetul Bihor, și ca partener transfrontalier 
Autoguvernarea Locală a Oraşului Szarvas, Ungaria. Acţivităţile comune ale proiectului 
includ: activităţi de pregătire a proiectului, activităţi de management şi comunicare si 
activităţi de implementare (evenimente comune, achiziţii de echipamente). Proiectul are ca 
obiectiv general dotarea cu echipament specific pentru situații de urgență, risc și dezastre 
a Primariei orașului Aleșd și elaborarea unei strategii comune de acțiune în caz de 
evenimente nedorite. 

În momentul de față proiectul se afla în curs de evaluare. 

• În anul 2017 s-a depus spre finanțare proiectul “Makers – Centru integrat de 
educație pentru dezvoltarea unui oraș de profesioniști” Sursa de finanţare: 
Programul Interreg V-A România-Ungaria, al 3leaApel deschis, pentru propuneri de 
proiecte normale, Prioritatea de investiţii (Ip) deschisă: 8/b – Susţinerea creşterii eficiente 
a ocupării forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului endogen. Proiectul îşi propune 
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea potenţialului 
educaţional al zonei. Prin proiect se urmăreşte creşterea calităţii procesului educaţional 
astfel încât persoanele să dobândească competenţe cât mai adaptate cerinţelor pieţei 
forţei de muncă. Pentru atingerea obiectivului general al proiectului activităţile se vor axa 
pe două abordări: Reabilitarea şi dotarea atelierelor profesionale din unitatea şcolară 
pentru adaptarea acestora la cerinţele operatorilor economici şi astfel absolvenţii să 
deprindă abilităţi profesionale solictate de către aceştia, facilitând astfel ocuparea la locul 
de muncă şi 2. Acreditarea de cursuri de formare pentru adulţi şi organizarea de 
programe de calificare/recalificarea adulţilor pentru a creşte gradul de ocupare a acestora 
pe piaţa forţei de munca. Aspectul inovator al proiectului constă înachiziţia de 
echipamente de ultimă generaţie pentru ateliere de practică, implementarea conceptului 
de Hotel Şcoală pentru practica participanţilor la cursurile de  servicii hoteliere şi utilizarea 
aceleaşi infrastructuri pentru procesul educaţional tradiţional (liceal, profesional) cât şi 
pentru cel de formarea adulţilor. În paralel participanţii la proiect vor parcurge şi programe 
de formare pentru competenţe transversale, identificate ca fiind competenţe necesare 
pentru orice angajat. Pe lângă programele de formare, fiecare participant va  beneficia la 
un set de activităţi de consiliere şi orientare profesională.  

Prin proiect se dorește dotarea laboratoarelor din cadrul Colegiului Tehnic Al. 
Roman pentru următoarele tipuri de meserii: zidărie, dulgherie, finisor, tâmplărie, dotarea 
a 4 laboratoare de IT CAD proiectare, design digital, laborator digital limbi străine, 
mecatronică, automatizări, electronică. O parte din dotările necesare susţinerii unor astfel 
de meserii vor fi  amplasate în laboratoarele existente şi se va reabilita clădirea lipită de 
camera centralei termice în suprafaţă totală de 384 mp. A doua parte a proiectului se 
referă la reabilitarea, recompartimentarea şi dotarea parterului şi a et 1, din cadrul clădirii 
internatului şi transformarea acestuia într-un Hotel Școală. În cadrul acestui obiectiv se vor 
pregăti calificări de tipul: servicii hoteliere, ospătar, bucătar,  recepţioner, camerist, 
management şi marketing hotelier. 
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În momentul de față proiectul se află în curs de evaluare. 

• În anul 2017 s-a depus spre finanțare proiectul Porţi deschise pentru cultură 
şi tradiţii în Europa” (Open Doors for Culture and Tradition in Europe, acronim: 
ODCTEU). 

Surse de finanţare: UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională (Interreg V-A 
România-Ungaria), bugetul naţional, bugetul local. 
Obiectivele proiectului: Proiectul are ca obiectiv general susţinerea iniţiativelor de 
cooperare care aduc instituţiile mai aproape de comunităţi şi de oameni, de a construi 
cooperarea şi de a consolida relaţiile. Acţiunile proiectului se vor concretiza în iniţiative şi 
evenimente care promovează şi menţin diversitatea culturală şi tradiţiile comune – 
implicând societatea civilă locală (cultură, sport, tineret, agrement). 

 În momentul de față proiectul se afla în curs de evaluare. 

• În anul 2017 s-a depus spre finanțare proiectul ,,POD ADMINISTRATIV INTRE 
ORASELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERA ROMANO-MAGHIARA” (Administrative 
bridge between towns in the Romania - Hungary cross border region, acronim: 
ABBTROHU).  

Surse de finanţare: UE prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (Interreg V-A 
România-Ungaria), bugetul naţional, bugetul local. Proiectul are ca obiectiv general 
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale comune de a furniza servicii mai bune.  

 În momentul de fata proiectul se afla in curs de evaluare. 

• În anul 2017 s-a pregatit proiectul în vederea depunerii spre finanțare 
“Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici și Funcţionali ai Secţiei Exterioare De 
Pneumologie - Tbc, În Vederea Creşterii Eficienţei Energetice A Spitalului 
Oraşenesc Aleşd”.  
Surse de finanţare: Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axaprioritară 3 – 
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 
3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în 
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice. 
Investiţia este oportună, întrucât corpul C1 al secţiei de Pneumologie TBC nu beneficiează 
în prezent de măsuri de eficientizare la nivel energetic şi termic. Proiectul prevede 
implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurator; utilizarea de materiale 
ecologice, sustenabile, reciclabile, care nu întrețin arderea-vată bazaltică și utilizarea 
tehnologiilor pasive. Un alt beneficiar fi faptul că prin amenajarea faţa de lor în urma 
lucrărilor de termoizolare, ce cotribuie şi la estetizarea construcţiei. 

În momentul de față proiectul se află în curs de evaluare. 
CASA DE PESII 
Pentru anul 2017 situaţia privind oraşul Aleşd este următoarea: 

• Numărul total de pensionari la 31.12.2017; – 2.345; 

• Număr solicitări cazuri noi în anul 2017- 71 

• Recalculări de pensii – 287; 

• Număr cereri privind plata ajutorului de deces în anul 2017- 88 

• Număr total de beneficiari de legi speciale- 212; 

• Beneficiari de indemnizaţii de veterani de război – 13. 
REGISTRUL COMERȚULUI 
Pe raza oraşului Aleşd în 2017 au existat 1.190 agenţi economici cu sediul social, sediul 
social secundar sau punct de lucru, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

    Localitate Sediul social Nr. agenţi        
ec. sediu 
social 

Nr.agenți ec. 
sediu secundar  

1 ALEŞD 1063                            64 

2 PEŞTIŞ 29 5 
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3 TINĂUD 16 1 

4 PĂDUREA NEAGRĂ 9 3 

 

ORDINE PUBLICĂ 
Poliția orașului Aleșd 
Infracționalitatea sesizată în orașul Aleșd 

1. Infracțiuni sesizate în anul 2017 în orașul Aleșd 273 infracțiuni 
sesizate 

2. Infracțiuni comise în stradă 8 infracțiuni 

3. Infracțiuni constatate în flagrant de organele de poliție 65 infracțiuni 

4. Dosare penale cu autori cunoscuți înregistate la Poliția 
orașului Aleșd 

200 dosare penale 

5. Dosare penale cu autori necunoscuți înregistate la 
Poliția orașului Aleșd 

73 dosare penale  

6. Dosare penale soluționate în anul 2017 de Poliția 
orașului Aleșd 

270 dosare penale 

 
Infracționalitatea pe genuri 

1. Ucidere din culpă 3 fapte 

2. Loviri sau alte violențe 35 fapte 

3. Vătămare corporală din culpă 43 fapte 

4. Amenințare 6 fapte 

5. Viol 3 fapte 

6. Act sexual cu un  minor 2 fapte 

7. Violare de domiciliu 3 fapte 

8. Furturi 62 fapte 

9. Tâlhărie 1 faptă 

10. Înșelăciuni 8 fapte 

11. Distrugeri 11 fapte  

12. Abuz în serviciu 1 faptă 

13. Infracțiuni la regimul circulației  68 fapte 

14. Alte infracțiuni 27 fapte 

 
Contravenții aplicate în orașul Aleșd 

1. Sancțiuni aplicate la OUG 195/2002- regim rutier 5.404 sancțiuni 

2. Sancțiuni aplicate la Legea 12/1990, rep. 3 sancțiuni 

3. Sancțiuni aplicate la 61/1991, rep. 418 sancțiuni 

4. Sancțiuni aplicate la OUG 97/2005 22 sancțiuni 

5. Sancțiuni aplicate la Legea 171/2010 32 sancțiuni 

6. Sancțiuni aplicate la Legea 333/2003, rep 22 sancțiuni 

7. Sancțiuni aplicate la alte acte normative 51 sancțiuni 

8. Total sancțiuni/valoare 5.952 
sancțiuni/2.130.000 lei 

 
JANDARMERIA 

I. MISIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE: 
➢ La manifestaţii de protest (marşuri, pichetări, mitinguri, etc.): 2 misiuni cu 10 

jandarmi; 
➢ La manifestări cultural artistice, religioase, promoţionale,etc.: 31 misiuni cu 10 

jandarmi;  
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➢ Asigurarea măsurilor de ordine publică în zona centrelor de examen/evaluare: 
24 misiuni,  cu 46 jandarmi.  

REZULTATE obţinute:-   sancţiuni contravenţionale constatate: 2; 
-   valoare amenzi: 1 000 lei. 

II. MISIUNI DE MENŢINERE A ORDINII PUBLICE: 
➢ Misiuni executate în sistem integrat cu poliţia în mediul urban (oraşul Aleşd): 

250 misiuni cu 569 jandarmi; 
➢ Acţiuni punctuale executate în zone de interes operativ: 8 misiuni cu 21 

jandarmi. 
 REZULTATE obţinute:-   infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 3; 

-     autori infracţiuni: 2; 
-     avertismente scrise: 5; 

                                    -     sancţiuni contravenţionale constatate: 25; 
-     valoare amenzi: 12 000 lei. 
-     persoane conduse la sediul Poliţiei: 2. 

III. ACŢIUNI EXECUTATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUŢII: 
➢ Cu executorii judecătoreşti: 2 misiuni cu 9 jandarmi.   

REZULTATE obţinute:-   sancţiuni contravenţionale constatate: 2; 
-     valoare amenzi: 700 lei. 

➢ Cu organele silvice: 35 misiuni cu 71 jandarmi.  
REZULTATE obţinute:-   sancţiuni contravenţionale constatate: 3; 

-     valoare amenzi: 6 000 lei. 
-     valoare bunuri confiscate: 305 lei; 

 
➢ Cu organele piscicole: 22 misiuni cu 30 jandarmi.  

REZULTATE obţinute:-   sancţiuni contravenţionale constatate: 4; 
-     valoare amenzi: 1 500 lei. 
-     avertismente scrise: 1. 

➢ Acţiuni de punere în aplicare a unor mandate de aducere emise de instanţele de 
judecată: 6 acţiuni cu 11 jandarmi. 
          TOTAL MISIUNI  ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL 2017: 

➢ Misiuni executate:  383 misiuni ; 
➢ Efective folosite:  888 jandarmi; 
➢ Persoane sancţionate cu avertisment scris: 6;  
➢ Sancţiuni contravenţionale aplicate: 39; 
➢ Valoarea amenzilor aplicate: 27 200 lei ;  
➢ Infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 3; 
➢ Autori identificaţi în comun cu poliţia: 2;   
➢ Valoare bunuri confiscate: 420 lei; 
➢ Persoane conduse şi predate la poliţie pentru continuarea cercetărilor: 2; 

 
SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

În perioada analizată Serviciului de Evidență a Persoanelor Aleșd au desfașurat o 
gama largă de activități specifice muncii de evidență a persoanelor în conf. cu O.G. 
97/2005 privind evidența, domiciliul reședință și actele de identitate ale cetățenilor români 
a  Instrucțiunilor Direcției de Evidența a Persoanelor și Administrare a Bazei de date 
pentru Evidența Persoanelor București nr. 393517din 09.06.2006 privind reglementarea 
activităților cu caracter operativ desfășurate de serviciile publice comunitare de evidență a 
persoanelor și a modului de completare a cărții de identitate provizorii, a Normelor 
Metodologice 1375/2006 de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, 
domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români a Ordinelor 
Radiogramelor Îndrumarilor și Instrucțiunilor elaborate de M.A.I..si D.E.P.A.B.D. București 
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precum și a dispozițiilor elaborate de D.E.P.Bihor în colaborare cu Biroul Județean de 
Administrare a Bazei de Date pentru Evidența Persoanelor Bihor. 

În această perioadă s-au avut în vedere : 
-Activități de punere în legalitate cu acte de identitate în funcție de situațiile 

prezentate la ghișeu, ori în teren cu diferite ocazii.  
-Activități pe linia popularizării prevederilor legale specifice muncii de evidența a 

persoanelor.  
-S-a dus o muncă de colaborare susținută în realizarea sarcinilor pe linia evidenței 

persoanelor cu agenții de poliție de la cele 2 secții de Poliție Posturi de Poliție  arondate  și 
cu cei din cadrul Poliției orășenești în baza unui Plan de Măsuri încheiat între 
D.E.P.A.B.D-I.G.P.R.nr.1970237/95835/2010 nr.73155/10655/2004 și instrucțiunile 
393517/2006 cap.5 și Protocol de parteneriat nr.60/21.01.2017 și 62129/21.01.2017 
încheiat între Direcția de Evidența a Persoanelor Bihor, Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidența a Persoanelor Aleșd, Poliția or. Aleșd  și Inspectoratul Județean de Poliție 
Bihor pentru realizarea sarcinilor comune pe linie de evidență a persoanelor, stare civila, 
cărți de alegator și pentru clarificarea unor aspecte rezultate din activitățile cu caracter 
operativ desfășurate de Serviciile Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor precum 
și cu cei din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență și Eliberare a Pașapoartelor 
simple Bihor, a Biroului pentru Străini și Probleme Migrări Bihor sau a Biroului Județean 
de Administrare a Bazelor de Date pentru Evidența Persoanelor Bihor, instituție care 
administrează baza de date pentru evidența persoanelor Bihor care efectuează controale 
periodice tematice și metodologice împreună cu D.E.P. Bihor pentru respectarea legislației 
și metodologiei în vigoare. 

ACTIVITĂȚI DE PUNERE ÎN LEGALITATE  
În cursul acestui an au fost eliberate un nr.de 5.192 acte de identitate din care 

5.044 cărți de identitate și 148 cărți de identitate provizorii.  
Au fost eliberate un nr. de 49 cărți de identitate cu procură specială.  
Analizând volumul de muncă pe anul în curs, activitățile desfășurate în mod 

susținut pe linia punerii în legalitate am constatat că înregistrăm un numar de persoane 
nepuse in legalitate astfel: 
-la expirați din totalul de 4.010 persoane s-au realizat 3.880; 
-la minori din totalul de 602 s-au realizat 385; 
-la expirați anteriori am avut 2.034 din care majori-1.550 
                                                                     minori-   484 
din care  s-au realizat:                                  majori-1.011 
                                                                     minori-   401 

În perioada anului 2017 s-a finalizat acțiunea de verificare și punere în legalitate a 
persoanelor care au avut actele de identitate expirate în 2014-2015 fiind verificate peste 
430 de persoane.  

Studiind rapoartele prezentate de lucrătorii de la Secțiile de Poliție Tileagd, Borod  
și din cadrul Poliției orașului Aleșd s-au constatat urmatoarele justificări privind restanțele 
pe linia punerii în legalitate a persoanelor ale căror acte de identitate au valabilitate 
expirată sau a minorilor care au împlinit 14 ani și nu au fost în legalitate astfel toate 
persoanele înscrise în aceste liste au fost verificate în teren și lunar în baza de date 
automată, operându-se în S.N.I.E.P., toate motivele nepunerii în legalitate în macheta 
M.O.: 
1.plecati în străinătate -188. pers. 
2.plecați în alte localități din țară -16 pers. 
3.reținuți/arestați 6 pers. 
4.posibil decedați -4 pers. 
5.alte cazuri        -33 pers. 
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Au fost verificate în baza de date a Serviciului de Pașapoarte peste 299  de 
persoane în baza unor adrese scrise tabelare. 

În perioada analizată au fost luate în evidență un nr. de 550 persoane ca urmare a 
nașterii și 7 persoane ca urmare a  schimbării  domiciliului din străinătate.  
ACTIVITĂȚI DE SCHIMBARE A DOMICILIULUI ȘI STABILIRE A REȘEDINȚEI 

Ca urmare a fluctuației mari în rândul populației s-a desfașurat un volum mare de 
muncă, pe această linie efectuându-se 770 schimbări de domiciliu iar pe linia vizelor de 
reședință au fost acordate un nr.de 801 vize.  

Au fost fost verificate în baza de date automată și manuală un nr. de 1.770 de 
persoane din care: pentru  M.A.I. -1.250, alte ministere -480.                    

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE LINIE DE STARE CIVILĂ 
În cursul anului au fost rezolvate un nr. de 57 de lucrări astfel: 

11–schimbări de nume  
  1 -înregistrări tardive prin sentințe judecătorești cu expertiză  medicală  
45 -transcrieri acte de stare civilă procurate din străinatate. S-au clarificat prin verificări 66 
de minori din care 59 fără act de identitate, 7 fără  certificate de naștere. 
ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE GESTIONARE ȘI ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE  

Au fost efectuate un nr. de peste 10.000 de actualizări  în S.N.I.E.P. care  se trimit 
la B.J.A.B.D.Bihor împreună cu fotografiile efectuate în evidența automată, iar săptămânal 
sau ori de câte ori se impune se aduc cărțile de identitate, și corespondența ordinară 
pentru a se face mențiunile necesare în cererea de eliberare a actului de identitate și 
înmanarea lor personal  titularilor  pe baza de semnatură  conf. metodologiei.  

Zilnic se preiau imagini pentru cetățenii care se prezintă la ghișeu în vederea 
obținerii cărții de identitate, a vizelor de reședință sau a cărții de identitate provizorie. 

În cursul anului s-a implementat  aplicația  S.N.I.E.P. care presupune o noua 
metodologie de actualizare a R.N.E.P.   

ACTIVITATEA DE SECRETARIAT, TRANSPORT ȘI ARHIVAREA 
DOCUMENTELOR 
         Pentru personalul detașat activitatea de resurse umane, secretariat și financiar se 
desfașoară separat, ceea ce impune un volum mare de muncă  pe această linie.  

Această activitate se desfașoară conf. Ordinelor și Dispozițiilor în vigoare, baza de 
date conține o populație activă de peste 56.000 de persoane iar serviciul este deservit de 
5 persoane.  

Transportul documentelor se face cu poșta militară, poșta civilă, personal ori cu 
sprijinul  politiștilor.  

PREGĂTIREA DE SPECIALITATE 
Această activitate se desfașoară zilnic și individual conform planului aprobat de 

D.E.P.Bihor, urmărindu-se însușirea, cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare 
transmise de  forurile superioare de specialitate.  
          În cursul anului au fost efectuate mai multe pregătiri de specialitate în colaborare cu 
specialiștii din cadrul D.E.P. Bihor la care au participat toți lucrătorii, activitate desfășurată 
la  Hotel Poenița din stațiunea Băile Felix  și ședințe a D.E.P.Bihor.  

În anul 2017 au fost efectuate evaluări a activității de către D.E.P. și B.J.A.B.D. 
Bihor in luna martie și septembrie, activitate urmată de o Notă de Constatare cu 
principalele concluzii rezultate în urma activității de sprijin și îndrumare metodologică pe 
linie de evidență a persoanelor pe care am adus-o la cunoștința conducerii instituției. 

STARE CIVILĂ 
      S-au întocmit un număr total de 199 acte de stare civilă în dublu exemplar, după cum 
urmează: 
Acte de naştere – 16, din care: 

- 15 acte transcrise, naşteri produse în străinătate; 
- 1 adopţie. 
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Acte de căsătorie – 69, din care: 
- 5 acte transcrise, căsătorii incheiate în străinătate. 

Acte de deces – 114, din care: 
- 6 acte transcrise, decese produse în străinătate. 
Pentru actele de stare civilă înregistrate în străinătate, a fost întocmită 

documentaţia privind transcrierea acestora în registrele de stare civilă româneşti şi trimisă 
pentru aprobare, respectiv avizare, Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanei, 
respectiv Direcţia pentru Evidenţa Persoanei Bihor, Serviciul de Stare Civilă. 

CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ 
S-au eliberat un număr de 431 certificate de stare civilă – la întocmirea actelor, la 

solicitarea persoanelor particulare sau a primăriilor, după cum urmează: 
- certificate de naştere  – 214 
- certificate de căsătorie -    94 
- certificate de deces -  160 
- 10 extrase multilingve, toate de naştere. 
MENŢIUNI 

S-au întocmit 1.742 mențiuni, din care: 
- 376 comunicări de menţiuni de la alte primării; 
- 257 întocmite pe plan local; 
- 324 trimise la alte primării; 
- 116 trimise la SPCLEP; 
- 669 operate pe marginea actelor din arhiva proprie. 

S-au eliberat 114 adeverinţe de înhumare, s-au completat şi trimis la Direcţia 
Judeţeană de Statistică Bihor 217 buletine statistice privind naşterea, căsătoria, decesul, 
divorţul. 

Au fost expediate din 10 în 10 zile, pe bază de borderou, actele de identitate ale 
decedaţilor şi comunicările de naştere şi modificările privind statutul civil al persoanelor 
sunt 14 ani şi al persoanelor în a căror strare civilă au intervenit modificări, la SPCLEP, 
tabelul cu persoanele decedate la CAS Bihor precum şi Livretele Militare ale decedaţilor 
până la 50 ani la Centrul Militar. 

Au fost întocmite şi expediate la cererea Instanţelor Judecătoreşti, a Birourilor 
notariale, Poliţie, SPCLEP, primării, CNARNN, un numar de 58 extrase pentru uzul 
organelor de stat şi 7 dovezi – anexa 9. 
Au fost eliberate 59 Livrete de familie. 
 

STAREA SOCIALĂ 
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

Compartimentul de asistență socială și autoritate tutelară 
AUTORITATE TUTELARĂ 
În ceea ce priveşte, autoritatea tutelară, protecţia copilului şi drepturile persoanelor cu 
handicap, în anul 2017 s-au efectuat un număr de: 386 anchete sociale după cum 
urmează: 

• Anchete plasament/institutionalizati – 59 

• Anchete solicitate de judecatorii pentru divort   29 

• Anchete reatestare asistent maternal  3 

• Anchete mame minore  14 

• Anchete delegare autoritate tutelara  4 

• Anchete pentru curatelă  1 

• Anchete pentru bursa si rechizite scolare  22 

• Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap copii  24 

• Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap adulti  99  

• Fise de monitorizare minori cu handicap   4 
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• Plan de servicii + dispozitii plan de servicii  14+1 

• Anchete pentru a lua masa la cantina sociala 7 

• Anchete şi dispoziţii pentru ajutor financiar de urgenţă sau ajutor de deces 17 

• Anchete pentru rovignetă  5 

• Factori de mediu   7 

• Adrese către DGASPC sau alte fundaţii pe linie de autoritate tuitelară 68 

• Anchete internare centru medico-social 2 
       Pe parcursul anului 2017 s-au monitorizat copiii 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 14 copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate s-a 
efectuat evaluarea inițială (fișa de observație și fișa de identificare a riscurilor), plan de 
servicii + dispoziție de aprobare a planului de servicii. 
       Pe tot parcursul anului 2017 s-au monitorizat 4 copii sub tutelă și s-a efectuat un 
Raport de monitorizare trimestrial. 

PRESTAŢIILE SOCIALE:  
- s-au întocmit 89 dosare de indemnizaţie creştere copil până la  2 ani sau 3 ani în cazul 

copiilor cu handicap 
- 42 dosare stimulent de inserție, pentru mamele care s-au întors în câmpul muncii 
- 61 dosare de alocaţie de stat pentru copii 

În baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, au fost 
înregistrate în anul 2017 un nr. de 40 dosare noi ajungându-se astfel la un numar de 405 
dosare. Dintre acestea fiind active lunar un numar de aproximativ 120 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 2017 
aproximativ un nr. de 480 anchete sociale, 480 cereri cu declaraţie pe proprie răspundere 
și un număr de 146 dispoziţii pentru ASF (dispoziţii de aprobare, reluare, modificare si 
încetare cuantum, etc). 

În anul 2017 s-au înregistrat un numar de 16 dosare pentru stimulent educațional 
în baza Legii 248/2015. Pentru aceștia s-a întocmit dispoziții de aprobare, modificare sau 
încetare (dupa caz). 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
    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 2017 s-au 
soluţionat un număr de 25 cereri noi, având  la sfârşitul anului 2017 un număr de 649 
dosare, din care active aproximativ un număr de 82 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 comunicare a fiecărui titular a 
dispoziţiilor privind orice modificare, suspendare sau încetare a ajutorului. 
     În anul 2017 s-au acordat ajutoare sociale în baza Legii 416/2001 în valoare totală 
de 285.247 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 380 anchete sociale. 
          Pe parcursul anului 2017 s-au eliberat un număr de 65 adeverinţe atât pentru 
persoanele beneficiare de venit minim garantat cât şi pe linie de autoritate tutelară. 
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           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 38 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 vederea aplicării prevederilor O.U.G. 5/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare s-au întocmit un număr de 82 dosare pentru ajutorul de încălzirea locuinţei 
cu lemne şi cărbuni pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat stabilit în 
baza Legii 416/2001 a venitului minim garantat cu modificările şi completările ulterioare 
Pentru acestea s-au întocmit statele de plată, situaţiile centralizatoare lunare şi rapoartele 
statistice lunare. 
 În anul 2017 au fost efectuate de către Compartimentul de asistenţă socială 
un numar total de 1319 anchete sociale: 386 pe linie de autoritate tutelara, 480 
pentru ASF si 460 pentru VMG. 
       În anul 2017 Compartimentul de asistenţă socială a redactat un total de 350 
dispoziții ale primarului dupa cum urmeaza: 121 dispoztiţii VMG, 170 dispoziții ASF, 2 
dipoziții pentru copii cu parinți plecați în străinatate, 23 dispoziții pentru stimulent 
educațional,  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 2017 s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea 
instituţiilor statului având ca obiect diverse raportări sau situaţii. 
 A fost întocmit Planul anual de acţiune privind dezvoltarea serviciilor sociale.  

Au fost întocmite Strategii privind îmbunătăţirea situaţiei familiilor de romi pe 
perioadă scurtă medie şi lungă.  
  În cursul anului 2017 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 2017, compartimentul de asistenţă socială a fost implicat şi este 
în continuare în proiectul „Un viitor mai bun” care a fot finanţat prin FRDS, pentru 
comunitatea de romi prin Centrul de zi din cadrul Centrului multifuncţional. 
 Compartimentul de asistenţă socială s-a ocupat de buna desfăşurare a activităţilor 
curente din cadrul Centrului de zi a Centrului multifuncţional din Cartierul 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 2017 campanii de informare cu privire la: 
- Prevenirea trichinelozei  4 acţiuni la care au participat 8 beneficiari 
- Sănătatea fără tutun       5 acţiuni                                20 beneficiari 
- Consumului de alcool     7 acţiuni                                20 beneficiari 
- Campaniiile de vaccinare a copiilor din comunitatea romă  51 acţiuni din care anunţaţi 

552 şi vaccinaţi 339 
- Campanii de prevenire IACRS – Gripă 16 acţiuni           173 beneficiari 
- Camapanii de igienizare corectă             7 acţinui          245  beneficiari    
- HIV -  2  acţiuni                                                                  13 beneficiari 
- Toxiinfecţie alimentară  8 acţiuni                                        33 beneficiari 
- Rujeolă   12 acţiuni                                                             84 beneficiari 
- Caniculă   17 acţiuni                                                         137 beneficiari 
- Trichineloză  4 acţiuni                                                        18 beneficiari 
- Nou născuţi   28 
- Gravide 51 din care 12 minore                      
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           Compartimentul de asistenţă socilă a fost implicat în anul 2017 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 

 Manifestări dedicate Sărbătorilor de iarnă. Crăciun şi Revelion 

 9 excursii cu persoanele vârstnice la diverse locaţii (Grădina Botanică Jibou, 
Mănăstirea Nicula, Salina Turda, Castelul Corvineştilor-Hunedoara, Cetatea 
Alba Iulia, Mănăstirea Sfintei Cruci, Mănăstirea Dumbrava, Cimitirul vesel 
Săpânţa, etc). 

  Centrul de zi pentru persoane vârstnice oferă servicii sociale persoanelor  
vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi. În prezent sunt înscrişi un număr de 705 
pensionari, frecvenţa zilnică la centru fiind de 35-60 persoane. 
              În cadrul centrului de zi şi-au desfasurat 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                           238   persoane/an 
                  -Kinetoterapie                        15-20 persoane/zi 
                  -Hidrokinetoterapie                10-15 persoane/zi 
                  -Intretinere fizică                   25-30 persoane/zi 
                  -Consiliere psihologică            1-2/lună 
                  -Bazin cu apa termală            20-30 persoane/zi 
                  -Jacuzzi                                  10-20 persoane/saptamană 
                  -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 
                  -Activităţi de integrare /reintegrare socială -5-15 persoane/zi 
                  -Excursii organizate pentru membrii fideli ai centrului la Mănastirea             
                    Nicula,Peştera Cristalelor,Grădina botanică Jibou,Salina Turda, 
                    Săpânţa  -56 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 masa de Paşte, masa de Crăciun , 
                    masă la Pestis km 4, oferite de Primăria Aleşd la care au participat 
                    100-120 persoane/ eveniment. 
              Personalul din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi-a               
desfăşurat activitatea conform fișei postului, a Regulamentului de ordine               
interioară a Centrului de zi şi a Regulamentului de organizare și funcţionare a SPAS 
Aleşd. 

Centrul Multifuncțional Obor, Aleșd 
Centrul Multifuncțional Obor este o instituție care funcționează din anul 2010, la 

inițiativa Primăriei orașului Aleșd, în parteneriat cu Fundația Ruhama și Grupul de Inițiativă 
Local. Centrul are ca și obiectiv ajutorarea familiilor de etnie romă, dar mai ales prevenirea 
abandonului școlar în rândul copiilor acestora. 
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Scopul principal al Centrului este acela de a oferi servicii de tipul after-school 
pentru copiii proveniți din familii de etnie romă, din cartierul Obor, Aleșd. Majoritatea 
acestor familii sunt disfuncționale (monoparentale, cu mulți copii, cu resurse materiale și 
financiare modeste, cu posibilități reduse de a-și ajuta copiii la lecții). Pe lângă crearea 
unor condiții favorabile pregătirii temelor pentru a doua zi, ne-am străduit să oferim elevilor 
acceptați în program un climat afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a 
personalități lor. 
Activități și servicii oferite în cadrul Centrului: 

• Activități educaționale, sprijin educațional în efectuarea temelor de casă, referate, 
lucrări, urmărindu-se îmbunătăţirea performanţelor şcolare; 

• Activitaţi recreative și de socializare, jocuri, discuții de grup, scenete, serbări etc. 

• Orientare școlară și consiliere; 

• Asistență psihologică individuală și de grup pentru copil și familia acestuia; 

• Asistență socială– vizite la domiciliu, urmărirea rezultatelor școlare pentru fiecare copil, 
verificarea situației socio-familiale prin efectuarea anchetelor sociale, sprijin oferit 
familiilor pentru depăşirea unor situaţii dificile; 

• Asigurarea servirii mesei de prânz la Cantina Socială Aleșd– constând în felul I, felul II  
Beneficiarii pentru Centrul de zi: 
- Copii școlari în clasele I – II cu performanțe școlare scăzute; 
- Copii care provin din familii cu probleme sociale grave ( familii cu relații tensionate, 
părinți dependenții de alcool etc.) 
- Copii școlari în clasele I- II care se găsesc în risc de abandon școlar. 
Sunt ocupate 5 posturi contractuale dupa cum urmează: 

- 1 Asistent social, normă întreagă 
- 1 Psiholog ½ norma 
- Educator – 2 persoane, ½ normă 
-  1 Îngrijitor copii – normă 
Activităţi şi acţiuni complementare  desfăşurate pe parcursul anului 2017: 

Ianuarie    - 24 ianuarie – Mica Unire – discuții cu copiii pe marginea subiectului, fișe de 
lucru, planșe de colorat 
Februarie  - vacanță intersemestrială 

                       - teme de vacanță 
                       - organizarea unei întalniri cu asistentul medical și mediatorul sanitar 
(efectuare unui triaj, prevenirea îmbolnăvirii cu virusul gripal, igiena corectă a 
mâinilor) 
                       - manifestări preventive organizate de organele de poliție din cadrul 
Poliției orașului Aleșd 

 Martie   - confecţionare mărţişoare/felicitări de Ziua Mamei; 
   - Serbare 8 Martie – La multi ani, mamă! 
   - Sunt un mic poet – Ziua Mondială a Poeziei – concurs poezie; 
                          -  vizită la biblioteca orășeneasca „ Octavian Goga” 

Aprilie   - pregătirea decoraţiunilor de Paşte;  
   - serbare de Paşti; 
                          -  excursie la gradina Zoologică Oradea; 
   - Ziua Romilor;  

Mai   – Ziua muncii am sarbătorit-o prin jocurii (roluri de meserii) Cum să avem un 
comportament civilizat la locul de muncă 

   - Ziua Internaţională a Familiei – Eu şi familia mea – întâlnire cu 
părinții, programe pentru părinți pe anumite teme 

                                 - ieșire la parcul de la Tinăud, respectiv parcul din Aleșd 
Iunie               - sărbătorirea zilei de 1 Iunie prin organizarea următoarelor activități: 
desene pe asfalt, jocuri, dansuri și premierea celor mai talentați copii; 
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   - serbare de 1 Iunie; 
                           -voluntariat, educație religioasă; 

Iulie    - perioada de concediu pentru personalul angajat; 
August   - campanie de informare a comunității privind serviciile sociale oferite;   

                  - selectarea unei noi grupe de copii (24);  
                  - pregătire școlară având ca și material didactic, caiete speciale de vacanță. 

Septembrie    - Începerea anului școlar 2017-2018, acceptarea în program a copiilor; 
selectați. 

                      - ședința cu părinții; 
                           - Ziua Internaţională a alfabetizării; 
   - acţiune privind prevenirea și identificarea cazurilor de abuz asupra 
copiilor din cartierul Obor; 

Octombrie  – desfășurarea unei activități privind igiena orală, prezentată de către 
medicul dentist, voluntar în cadrul Centrului.  

   - acţiune – dezvoltarea creativităţii de Halloween. 
Noiembrie     - Ziua Drepturilor Copilului- întâlnire cu părinții. 
Decembrie  - 1 Decembrie, Marea Unire; 

   - s-a mers cu colindul la Primărie, Poștă și supermarket Penny; 
   - serbare de Crăciun; 

Lunar – sărbătorirea copiilor născuţi în luna respectivă; 
Zilnic – activități recreative și de socializare pentru beneficiarii din centru;  

Și în anul 2017, Centrul și-a propus să  își continue activitatea din acest motiv în 
prima jumatate a anului s-a lucrat la dosarul de licențiere al centrului, obținându-se licența  
pentru următorii 3 ani. 

Pentru îmbunătățirea rezultatelor, am intensificat colaborarea cu părinții și 
învățătorii lor. Cu toate acestea, uneori e foarte greu să-i motivăm pentru învățătură. 
Majoritatea copiilor întâmpină dificultăți la citit, scris dar și la socotit, prin urmare e nevoie 
de muncă intensivă cu ei, iar implicarea unor voluntari ar fi binevenită. 

Pe lângă sprijin pedagogic copiii înscriși la Centru, au beneficiat și de consiliere 
individuală și de grup, realizată de personalul calificat. De consiliere individuală au 
beneficiat copiii cu probleme de comportament, handicapuri emoținonale, copiii cu un 
singur părinte, dar și cei care au întâmpinat dificultăți de învățare.  

În ce privește Centrul de zi, avem o experiență de 7 ani în programe educative, în 
tot acest timp au trecut prin centru peste 250 de copii din comunitate. 
       Pentru anul 2018, se  dorește în continuare  corectarea comportamentului copiilor, 
creșterea motivației lor pentru învățătură și lectură, formarea de noi convingeri în ce 
privește importanța educației pentru un viitor mai bun. 

Creșa de cartier a orașului Aleșd 
         Pe parcursul anului 2017, 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 educație timpurie un 
număr de aproximativ 25 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 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 
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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 au fost refuzaţi copii la înscriere dacă nu au îndeplinit cerințele din 
regulamentul de ordine interioară. În anul mai sus menţionat în creșă nu au existat înscrişi 
copiii cu probleme medicale: dizabilităţi loco-motorii sau boli cronice. 
   Cantina Sociala Alesd cu sediul in strada Ciocarliei nr.4 este constituita în baza 
Legii 208/1997, ca unitate publică de asistență socială și funcționează în baza H.C.L 
nr.102 din 31.10.2005 în subordinea Primariei orașului Aleșd. 
   Cantina Sociala Aleșd și-a început activitatea în data de 15 nov.2005. 
  1.OBIECTIVUL  DE ACTIVITATE 
    Cantina Socială Aleșd prestează servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate 
in situații economico-sociale deosebite prin pregatirea și asigurarea hranei (prânz) în limita 
alocației de 7 lei/zi persoană, hrana distribuindu-se o dată pe zi. 
    Pentru dezvoltarea strategiei  se are în vedere drepturile fundamentale ale 
beneficiarilor: 
 -dreptul de a beneficia de servicii sociale 
 -dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluderii sociale 
 2.SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2017     
      Din bugetul aprobat a rezultat un an de austeritate în privința investițiilor.  

Serviciile prestate de Cantina Sociala Aleșd sunt: 
 -pregatirea și servirea unei mese, zilnic/persoana, prânzul în limita alocației de hrană 
prevazută de reglementările legale. 
   Servirea hranei la Cantina Sociala Aleșd conform legii 208/97 se acordă pe bază de 
cerere și acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. 
   Dreptul de a beneficia de hrană la Cantina Socială  înceteaza în momentul în care 
nu se mai îndeplinesc condițiile prevăzute de leg.208/97.  

Activitățile desfășurate în 2017 au fost : 
1.Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare                                       
- efectuarea  deratizării la nivelul blocului alimentar şi a celorlalte spaţii din instituţie; 
- supravegherea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare şi amenajare;  
- asigurarea de  vidanj a  căminului de separaţie şi a celorlalte cămine din curtea instituţiei; 
- asigurarea legăturii permanente cu medicul de medicina muncii şi asigurarea condiţiilor 
pentru efectuarea controlului medical a întregului  personal în luna decembrie 2017 
precum şi cel periodic pentru personalul din blocul alimentar; 
- asigurarea produselor igienice. 
2.Îmbunătăţirea funcţionării bucătăriei  
- reorganizarea echipei de bucătari şi stabilirea unui mod de lucru mai eficient prin 
stabilirea de atribuţii la  toate fazele procesului de pregătire şi servire a hranei;   
- întocmirea meniului săptămânal care cuprinde meniul pe fiecare zi a săptămânii, a notei 
de comandă şi realizarea calculului necesar privind cantităţile de alimente ţinând cont de 
meniu şi de numărul de beneficiari; 
- identificarea de noi reţete în vederea diversificării meniului;      
- s-au stabilit meniuri tradiţionale româneşti cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Crăciun. 
3.Asigurarea de lucrări şi produse de întreţinere 
- executarea de reparaţii şi revizii la aparatura din bucătărie (roboţi), instalaţia de aer 
condiţionat; 
- amenajarea şi întreţinerea spatiilor verzi aferente. 
4.Activitatea  Managerială a Directorului 
  S-a obținut licența de funcționare a  cantinei pe o perioada de 5 ani. 



 

18 
 

   S-a organizat activitate de promovare a imaginii instituţiei, pe lângă activităţile 
curente de conducere: prin elaborarea de pliante în vederea cunoaşterii activităţii sociale a 
cantinei, s-a stat de vorba cu cetățenii, s-a informat populația prin mass media. 
          În anul 2017 numărul abonaților a variat între 100 -120, printre aceștia se numără și 
copii de la Step by Step la care se mai adaugă și 24 de  copii de la Centrul de zi Obor. 
Menționez faptul că numărul de abonați variază în funcție de cererile noi, de sistări sau de 
întreruperi. Abonaţii și asistații  cantinei servesc  zilnic mâncare gătită, între orele 11:30-
14:30. De asemenea, am organizat nunți și alte evenimente. Suntem într-o relație stransă 
de colaborare cu Centrul de zi pentru persoane vârstnice, organizand mese, seri de colinzi 
etc. Conducerea instituției a urmat un curs de instruire a Managmentului Serviciilor 
Sociale si de Asistență Socială.  
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2018 
   Ținând cont că ne desfășurăm activitatea cu un buget auster, dat fiind condițiile 
economice în țară ne propunem în 2018 și alte surse de finanțare pentru a putea dezvolta 
activitatea. 
   Se dorește modernizarea spațiului intrării în cantină, reparație exterior clădire, 
modernizare sala mese . 
   Deoarece exigențele au crescut și ca să ne putem adapta cerințelor actuale cel mai 
mare obiectiv ar fi modernizarea sălii pentru a crește numărul de evenimente botezuri, 
nunți și alte evenimente speciale. 
 DISPENSAR  ȘCOLAR  ALEȘD  
      În anul 2017 activitatea compartimentului s-a desfașurat în cadrul Programului 
Național de Evaluare și Promovare a Sănătătii și Educația pentru Sănătate.   

Obiectivele cabinetului medical şcolar sunt: 
- supravegherea stării de sănătate a copiilor și tinerilor; 
- acordarea de servicii medicale individuale şi la nivelul colectivităţilor; 
- asigurarea unor servicii de asistenţă medicală preventivă şi curativă; 
 În cursul anului 2017 s-au desfășurat următoarele activități: 
  1. Evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor din colectivități prin examenul 
medical de bilanț: 
      Obiectivele specifice ale acestei activități sunt stabilirea dinamicii și tendințelor 
morbidității și evaluarea nivelului de dezvoltare fizica a copiilor și adolescenților pentru 
identificarea tulburărilor de creștere și nutriție. Au fost examinați, în cadrul examenelor 
medicale de bilanț a stării de sănătate, 696 copii și tinerii din colectivitățile din orașul Aleșd 
respectiv școlile și grădinițele din Peștiș, Tinăud și Pădurea Neagră depistându-se un nr. 
de 265 copii bolnavi. 
  Rată a prevalenței de 10,98%, (cu referire la totalul populației școlare) este în 
scădere față de anul anterior. 
  Rata prevalenței în funcție de sex este asemănătoare, ea fiind de 10,53% la fete și 
de 10,45% pentru băieti. 
  Ponderea primelor acuze de boli cronice după examinările de bilanț la cls I, IV, VIII, 
XII și anul III profesională și grupele mici din grădinițe: 
  - vicii de refracție 194 cazuri; 
  - tulburări de comportament și adaptare școlară 40 cazuri;  
  - obezitate de cauza neendocrină 40 cazuri; 
  - boli respiratorii 12 cazuri. 
  2. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică  
     S-a efectuat în orașul Aleșd pentru 696 copii și tineri, prescolari, elevii din clasele a-
I,IV,VIII,XII-a.  
    Au fost diagnosticați cu dezvoltare fizică armonică 656 față de 729 în anul 
precedent, iar dizarmonici au fost 40 față de 29 în anul precedent. Se constată o creștere 
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destul de mare a subiecților cu plus de greutate și lipsa subiecților cu minus de greutate în 
tendința ultimilor ani. 
  3. Evaluarea morbidității cronice prin dispensarizarea colectivitătii: 
       Scopul sintezei este cunoașterea prevalenței bolilor cronice în colectivitatile de copii 
si adolescenți. Au fost evaluați 2.412 copii și tineri, punându-se în evidență o rată a 
prevalenței de 25,87% (624 bolnavi cronic), în creștere cu aproximativ 10% față de anul 
2016. Pe primele locuri se situeaza :  

- Boli respiratorii 
- Viciile de refractie. 
-    Boli ale aparatului locomotor 
- Afecțiuni de natura chirurgicala 
- Boli metabolice și de nutriție 
- Boli cronice ale SNC 
- Boli senzoriale 

  4. Supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin 
efectuarea triajului epidemiologic dupa vacanțe: 
       Scopul activității este de a se depista bolile acute, contagioase, înainte de intrarea 
antepreșcolarilor, prescolarilor și elevilor în colectivități, pentru păstrarea stării de sănătate 
a colectivităților.  
      S-au efectuat 10.320 examinari ale stării de sănătate dupa cele 5 vacanțe școlare, 
înregistrându-se un nr. de 155 bolilor contagioase.  
      Morbiditatea înregistrată este asemănătoare, ca ierarhie a cauzelor de boală, cu 
cea înregistrată în anul anterior. Ponderea bolilor contagioase înregistrate este 
următoarea : pe primul loc se situează pediculoza, urmate de angine, alte boli 
contagioase, micoze. Copii bolnavi au fost izolați la domiciliu și tratati, intrarea în 
colectivitate fiind condiționată de vindecare. 
  5. Evaluarea conformării la normele de igienă și sănătate publică a unităților din 
subordine. 
        În 2017 evaluarea conformării la normele de igiena în colectivitățile de copii și tineri 
s-a facut prin: cele 17 controale efectuate în spațiul de învățământ, în cantinele de la cele 
2 grădinițe și Cantina Socială. În controalele efectuate la cele 2 chioșcuri care deservesc 
direct elevii școlilor arondate, acestea soldându-se cu 2 sesizări în vederea adaptării 
produselor oferite spre consum elevilor cu legislația în vigoare respectiv ord.1563/2008.   
  6. Monitorizarea alimentatiei copiilor și tinerilor din colectivități:     
        Activitatea are ca obiectiv principal monitorizarea alimentației din colectivități în 
stansă relație cu evoluția dezvoltării fizice a copiilor, având în vedere creșterea 
îngrijorătoare a numărului copiilor școlari cu obezitate neendocrină. 
       S-au efectuat 12 acțiuni: 
- anchete alimentare, în cantinele din gradinițe, 10 zile consecutiv pentru controlul 
echilibrului principiilor alimentare și al valorii calorice; 
-  controale ale alimentației în cantinele grădinițelor din colectivități; 
-  controale ale desfașurării programului cornul și laptele.  
     Este necesară întărirea controlului obiectivelor care comercializeaza alimente pe 
teritoriul colectivităților de copii și luarea de măsuri de către organele abilitate, precum si 
implicarea conducerilor colectivităților de copii în respectarea Legii 123/2008, cu 
posibilitatea rezilierii contractelor cu cei care recidivează în nerespectarea legii.  
Reiterez ideea din ani trecuți în vederea creșteri numarului de lecții de educație alimentară 
efectuate în colectivități de către personalul medico-sanitar cât și de către cel didactic, atât 
pentru elevi cât și pentru părinți. 
  7. Monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sănătate     
      Obiectivul principal al sintezei naționale este monitorizarea şi corectarea 
comportamentelor cu risc pentru sănătate, definitorii stilului de viaţă cu risc: fumat, 
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consum de alcool-droguri, comportament alimentar cu risc, agresivitate-autoagresivitate, 
sedentarism, comportament sexual cu risc – în unităţile de învăţământ şi recreere. Sunt 
necesare îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi, prin 
promovarea unui stil de viaţă sănătos și reducerea morbidităţii şi a problemelor sociale 
secundare comportamentelor cu risc pentru sănătate. 
      În cursul anului 2017 s-au efectuat un nr. de aproximativ 64 ore pentru educație 
sănătoasă, care au abordat diverse teme cum ar fi: „Mișcare și sănătate”, „Cum să 
mâncăm sănătos”, „Corpul uman , „Vitaminele”, „Dințișorii”, „Cum să ne spălăm pe mâini”, 
„Igena personală”. 

Intervenție pentru o alimentație sănătoasă și activitate fizică în școli, program 
derulat sub conducerea D.S.P. Bihor ”Alege un stil de viată sănătos”. Educație sexuală. 
Igena personală raportată la grupul din care facem parte. 
  8. Activităţile referitoare la asistenţa medicală curativă desfăşurată în cabinet : 
    Acordarea la nevoie a primului ajutor preşcolarilor și elevilor din unităţile de 
învăţământ arondate Disp. Șc. Respectiv: CT “Al.Roman”, LT “C-tin Șerban”, GPP Holcim, 
GPN Aleșd, GPP Aleșd. 
     Examinarea, tratarea şi supravegherea medicală a elevilor bolnavi. 
     Acordarea de consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi prescolarilor din unităţile 
de învăţământ arondate, trimițându-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 2017 au fost în număr total de  3.060 consultații. 
 Din care : 1680  DS. C-tin Şerban Aleşd, 1157 DS. CT Al.Roman, 147  DS. Grădiniţe. 
   Vizarea adeverinţelor medicale privind absenteismul elevilor, acestea au fost în 
total de 1.539: 175  DS. C-tin Şerban, 521 DS. Al.Roman, 163 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. 
 Participarea personalului la diversele competiții sportive organizate de cele doua 
unități mari de învățământ în vederea asigurării asistenței medicale. Acestea s-au 
desfășurat atât în cadrul școlilor cât și la Arena sportivă din Aleșd. 
Fundația Casa Copilului și Tineretului „Kajanto Maria”  
             Fundația Casa Copilului și Tineretului „Kajanto Maria”, centru de plasament de tip 
rezidențial are ca misiune asigurarea accesului copiilor/tinerilor care beneficiază, în 
condițiile legii de protecție specială pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 
educație și pregătire în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale. 
             În anul 2017 un număr de 22 de copii au fost beneficiarii serviciului social. În acest 
an s-au desfășurat următoarele activități: în ianuarie a fost obținută reacreditarea 
serviciului, îndeplinind standardele de calitate cerute de lege. 
Integrare socio-profesională: 
            În anul 2017 un tânăr a părăsit instituția, s-a angajat la o firmă în Oradea și a 
devenit capabil să se întrețină singur. Alți doi tineri au terminat liceul, unul a început să 
urmeze curs de mecanic auto. O tânără s-a angajat dar a rămas în continuare la Fundație, 
dorind să-și continue studiile. 
Activități recreative: 
           În vacanța de vară toții copii au participat în tabere unde au întâlnit copii din alte 
comunități proveniți din familii. A fost organizat din nou programul „Vacanța în familie”. 
Fiecare copil și-a petrecut o parte, cel puțin o săptămână, din vacanță la o familie(alta 
decât cea naturală). A fost organizat acest program împreună cu diferite comunități 
creștine. 

Acordare de asistență copiilor aflați în dificultate: 
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           Au fost asigurate tuturor celor aflați în plasament condiții similare cu cele ale 
mediului familial asigurând posibilitatea de a frecventa școala cea mai adecvată, de a 
dezvolta talentele existente și de a acumula noi capacități pe măsura preferințelor. 
FUNDAȚIA „COPIII DRAGOSTEI„ 

Fundația „Copiii Dragostei” Aleșd asigură copiilor și tinerilor aflați în plasament 
pentru o perioadă determinată de timp, accesul la găzduire, îngrijire și educație, sprijin 
emoțional, dezvoltarea deprinderilor de viață, independente în vederea integrării în familie 
și socio-profesional. În cadrul fundației copii au acces la educație, toți fiind înscriși la o 
formă de învățământ(grădiniță, școala generală și liceu) din Aleșd, respectiv Școala 
Specială Tileagd. Sănătatea le este monitorizată prin medicul de familie și medicii 
specialiști după caz. Pe parcursul anului 2017 au fost doi copii care au fost integrați în 
familie, o fată și un băiat, rămânând în momentul de față un număr de 22 copii. Fundația 
sprijină și încurajează menținerea legăturii copiilor cu familia, o parte fiind sunați și căutați 
de membrii familiei. O parte dintre copii fundației participă la activități școlare și 
extrașcolare. Un băiat este legitimat la clubul de footbal cu echipa „Crișul Aleșd” seniori, 
unde are meciuri și antrenamente săptămânal iar două fete joacă footbal cu echipa școlii 
pe parcursul anului trecut în cantonament și la meciuri în Harghita, Cluj, Satu-Mare și 
Pădurea- Negră(cantonament), întreceri unde au obținut locul III. Există un băiat care 
manifestă un interes crescut pentru religie și biserică participând în fiecare duminică la 
slujbe alături de preot la Biserica Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul din Aleșd. Anul trecut copii 
au participat la toate excursiile organizate de școală și fundație. Pentru anul 2018 fundația 
își propune să desfășoare în continuare activitățile care le fac plăcere ciopiilor, tabere, 
excursii, sprijin pentru obținerea de rezuoltate mai bune la învățătură și educație, 
încheierea de protocoale de colaborare cu alte ONG-uri și autorități locale: Primăria Aleșd, 
Consiliul local Aleșd, DGASPC Bihor și Consiliul județean Bihor.  
SĂNĂTATE 
SPITALUL ORAȘENESC ALEȘD 

Spitalul din orașul Aleșd este o unitate sanitară cu personalitate juridică, proprietate 
de stat În funcţie de criteriul teritorial este spital orăşenesc, iar în funcţie de specificul 
patologic este spital general, conform OMS nr. 323/2011, privind aprobarea metodologiei 
și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competențe, 
Spitalul orășenesc Aleșd este unitate sanitară de categoria a IV-a. 

Spitalul furnizeaza servicii medicale, in urmatoarele cladiri distincte: 
- Corpul principal de clădire – situat în str. 1 Decembrie, nr. 3 
- Ambulatoriul de specialitate integrat - situat în str. Piata Unirii, nr. 16 
- Secția Exterioară Pneumologie-TBC - situat în str. Karoly Richter, nr. 2 
- Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)-situat în 

str.Ciocârliei nr.4. 
În anul 2017, Spitalul Orășenesc Aleșd și-a desfașurat activitatea în baza structurii 

aprobate, conform Dispoziției cu nr. 238 din data de 07.07.2016, după cum urmează: 
- Secția 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 
-  Secția exterioară pneumologie-TBC                     47 paturi 
din care: 
- Pneumologie cronici                                                     25 paturi 
- Pneumologie TBC                                           17 paturi 
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- Pneumologie acută                                                         5 paturi  
- Compartiment obstetrică – ginecologie 
(nasteri precipitate)                                       8 paturi 
din care 
- Neonatologie                    2 paturi 
- Compartiment pediatrie                                                17 paturi 
- Camera de gardă 
TOTAL135 paturi 
-  Insoțitori                                                                         2 paturi 
- Spitalizare de zi                                       10 paturi 
❖ Bloc operator 
❖ UTS 
❖ Laborator analize medicale 
❖ Laborator radiologie și imagistică medicală 
❖ Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 
❖ Farmacie 
❖ Dispensar TBC 
Ambulatoriu integrat cu cabinete în specialitățile : 
❖ Chirurgie generală 
❖ Ortopedie și traumatologie 
❖ ORL 
❖ Medicină internă 
❖ Neurologie 
❖ Oftalmologie 
❖ Dermato venerologie 
❖ Psihiatrie 
❖ Pediatrie 
❖ Obstetrică ginecologie  
❖ Cabinet pneumologie 
❖ Cabinet psihologie 
❖ Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament) 
❖ Aparat funcțional 
Laboratoarele deservesc atît secțiile cu paturi cît și ambulatoriul integrat. 
În baza structurii menționate au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMS 

nr. 1224/2010 – privind Normativele de personal din sectorul sanitar-  și supuse spre 
aprobare Consiliului Local Aleșd, Statul de funcții și Organigrama Spitalului Orășenesc 
Aleșd.  

În cadrul spitalului  și-au  desfașurat activitatea un numar de  188 persoane, din 
care: 

❖ Medici                                              22 
❖ Medici rezidenti                        2 
❖ Alt personal sanitar superior              3 
❖ Asistenți medicali                             82 
❖ Personal auxiliar sanitar                  49  
❖ Personal TESA , muncitori              30 
În anul 2017 s-a urmărit dezvoltarea profesională continuă a întregului personal, 

prin participarea acestora la cursuri de pregatire pe diferite teme. Urmărim dezvoltarea 
profesională continuă a întregului personal și prin prisma necesităților existente . 

De specificat că internările în cadrul Spitalului  Orașenesc Aleșd se efectuează prin 
bilete de trimitere de la medicul de familie, prin ambulatoriul de specialitate integrat și prin 
camera de gardă a spitalului.  
 Unitatea are organizate două linii de gardă : 
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I. Specialități medicale   
II. Specialități  chirurgicale.  
 Fiecare linie de gardă are un registru pentru rapoartele de gardă unde sunt 
consemnate toate consultaţiile şi internările efectuate prin gardă, precum şi toate 
evenimentele deosebite petrecute în unitate. 
 Numarul de consultații în Camera de Garda în anul 2017 este 18.277 (aproximativ 
50 consultatii pe zi) , numărul fiind în creștere comparativ cu anul 2016. 

Activitatea medicală în cadrul Spitalului Orășenesc Aleșd, este coordonată de 
directorul medical iar la finele anului 2017, indicatorii principali ai activităţii, se prezintă 
astfel: ICM  realizat  1,1501 contractat 1,1630. 

Tarif pe caz ponderat 1.475. 
Durata medie de spitalizare 8,00 (8,80 in 2016) 

Nr. cazuri DRG realizate 3686 (3747 in 2016) 
Nr. cazuri Spitalizare de zi realizate 5462 (3755 in 2016) 
Nr. total de consultatii efectuate în Ambulator 20593 (19519 in 2016) 
Nr. mediu de consultații efectuate în Ambulatoriu /medic 1144,05 (1219,93 in 2016) 
Nr. intervenţii chirurgicale 230/746 cazuri (239/750 in 2016) 
Nr. analize de laborator 115208 (87593 in 2016) 
Nr. proceduri radiologice  13191 (10942 in 2016) 

Analiza comparativă a indicatorilor medicali scoate în relief câteva constante cum 
ar fi : TCP se păstrează la  nivelul anului 2016, DMS a scăzut, ceea se presupune o mai 
bună gestionare a propiilor resurse în condițiile păstrării relative a complexității cazurilor 
tratate. 

Există o adresabilitate mai ridicată comparativ cu anul 2016, lucru realizat  prin 
creșterea numărului de cazuri tratate în ambulator precum și prin creșterea numărului de 
cazuri in spitalizarea de zi. 

În condițiile unei populații destul de îmbătrânite numărul de proceduri radiologice a 
crescut. 

Din punct de vedere economic prin prisma veniturilor și plătilor efectuate situația se 
prezintă astfel :  
Structura veniturilor: 
Pentru anul 2017 resursele financiare în cadrul spitalului sunt : 
Contracte cu CAS Bihor în valoare de                     13 551 548 lei. 
Venituri proprii în valoare de                                         170 366 lei. 
Alte venituri                                                                  456 713 lei 
Subvenţii de la bugetul local învaloare de                     20 000 lei. 
Donaţii şi sponsorizări în valoare de                              50 600 lei 

TOTAL VENITURI :14 349 227 LEI 
Total venituri in 2016                     10 972 709 lei        ( +1,3 %)  

Structura plătilor: 
  Plăţile efectuate în anul 2017 sunt în valoare totala de 14 287 079 lei din care:  

 Cheltuieli de personal10 490 527 lei  din care: 
Plați salariale în bani                                          8 111 248 lei 
Tichete de masa                                                    516 020 lei 
Contribuții aferente salariilor                               1 863 258 lei 

 Bunuri si servicii                                                  3 583 578 lei 

 Medicamente și materiale sanitare                        909 051 lei 

 Hrana                                                                     246 206 lei 

 Obiecte de inventar                                                  29 126 lei   

 Reparații curente                                                      86 353 lei  

 Bursa                                                                        12 456 lei      

 Alte cheltuieli                                                          200 518 lei       
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Diferența dintre veniturile realizate și plățile efectuate reprezintă un excedent în sumă 
de 62.148 lei. 

Din punct de vedere al veniturilor există o creștere a acestora comparativ cu anul 
2016 creștere bazată în principal pe : 
- Creșterea veniturilor contractate cu CAS (+1,4 %) 
- Creșterea veniturilor propii ( + 1,6%), alte venituri (+2%) 
- Donații și Sponsorizari ( +1,26%) 

La capitolul cheltuieli se remarcă o pondere crescută a cheltuielilor cu personalul 
din total cheltuieli( 73%) în condițiile în care restul cheltuielilor și-au păstrat în mare 
măsură ponderea deținută în 2016. 

Această creștere poate fi explicată prin faptul că în prima jumatate a anului au fost 
scoase la concurs mai multe posturi de asistenți medicali, îngrijitori, infirmieri, brancardieri. 
Dacă până atunci toate aceste posturi erau acoperite de contracte de prestari servicii s-a 
dorit evitarea pe cât posibil colaborarea prin astfel de contracte, datorită unei eficiențe 
reduse, a unor condiții de salarizare diferențiate față de cei cu contract de munca și 
datorită existenței unei carențe legislative. 

A fost un bun test de verificare a cunoștințelor pentru toți care au participat 
realizându-se în acest fel o mai bună colaborare și o relație contractuală bazată pe Codul 
Muncii și pe legislația în vigoare dorindu-se ca o astfel de măsură să ducă la o creștere a 
actului medical prin prisma personalului implicat. 

Având în vedere faptul că în anul 2017 unitatea noastră a intrat în procesul de 
reacreditare Ciclul II, în vederea realizarii obiectivelor pe care ni le-am propus, în decursul 
anului  s-au desfăşurat o serie de acţiuni pentru îmbunătătirea calității serviciilor medicale 
și siguranței pacientului : 

 Instruirea întregului personal cu privire la dezvoltarea şi menţinerea conformităţii 
sistemului de management al calităţii în cadrul instituţiei cu cerinţele standardelor 
SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015. 

 Implementarea standardelor de acreditare conform OMS nr.446/2017, 
Monitorizarea permanentă a activităţii spitalului pentru conformarea cu cerinţele 
ANMCS pentru reacreditare. 

 Revizuirea registrului de riscuri. 

 Efectuarea de demersuri pentru obţinerea / reactualizarea avizelor şi autorizaţiilor 
necesare în desfăşurarea activităţii spitalului. 

 Elaborarea/revizuirea/finalizarea implementării documentelor specifice Sistemului 
de Management Intern în conformitate cu cerinţele OSSG nr.400/2015 şi OSSG nr. 
200/2016. 

 Elaborarea/revizuirea / modificare codificare a procedurilor/protocoalelor medicale. 
Monitorizarea implementării şi aplicării lor. 

 Evaluarea gradului de satisfacţie a pacientului, analiza propunerilor de îmbunătăţire 
a activităţii medicale şi nonmedicale rezultate în urma prelucrării chestionarelor, 
aplicarea de măsuri de îmbunătăţire. 

 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului medical şi nemedical prin 
participarea la instruiri interne, conferinţe şi cursuri de pregătire profesională 
externe. Asigurarea de resurse bugetare pentru pregătirea profesională continuă a 
personalului. 

 Evaluarea profesională personalului medical și nonmedical; 

 Reducerea până la eliminare a IAAM asociate actelor invazive 

 Controlul răspândirii bacteriilor multirezistente și emergența fenomenelor 
infecțioase  cu potențial epidemic. 

 Întărirea prevenirii transmiterii încrucişate a microorganismelor. 

 Implicarea organizaţiei la toate nivelurile în politica de prevenire a IAAM şi 
gestiunea riscului infecţios. 



 

25 
 

 Monitorizarea permanentă a evenimentelor adverse apărute (adverse / santinela / 
”near-miss”) şi raportarea lor către ANMCS. 

 Creşterea gradului de siguranţă a pacientului împotriva vătămărilor corporale prin 
îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti. 

 Achiziţionarea de aparatură şi echipamente medicale specifice. 

 Îmbunătăţirea dotărilor secţiilor cu mobilier şi cazarmament. 

 Extinderea sistemului de supraveghere video la secţia exterioară de Pneumologie. 

 Reparaţia centralei termice, achiziţionarea a 2 cazane pe combustibil solid. 

 Reamenajarea şi dotarea spaţiului destinat spitalizării de zi. 

 Defalcarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, compartimente. 

 Identificarea surselor pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, demersuri 
pentru obţinerea de donaţii şi sponsorizări. 

 Implementarea unui sistem de comunicare internă de tip intranet. 

 Decorarea (pictarea) holului compartimentului de pediatrie.  

 Actualizarea Planului de Prevenire şi Protecţie a SSM. 

 Promovarea serviciilor medicale prin actualizarea site-ului spitalului şi a informaţiilor 
postate. 
În ceea ce privește capitolul Investiții –Mașini, echipamente și mijloace de transport 

au fost achizitionate următoarele aparate medicale : 
❖ Stație post procesare și stocare                                20.000,00 lei 
❖ Masa ginecologica                                                     10.000,00 lei  
❖ Aparate aer condiționat                                              13.000,00 lei  
❖ Cazane încălzire                                                        56.000,00 lei 
❖ Artroscop                                                                    77.000,00 lei  
❖ Calandru                                                                     33.000,00 lei  
❖ Mașina spălat                                                              10.000,00 lei  
❖ Sistem acces poartă ( bariera)                                      4.000,00 lei  
❖ Elevator                                                                         5.000,00 lei  
❖ Calculator                                                                      3.000,00 lei  
❖ Reparație capitală arhiva                                             45.000,00 lei   
❖ Reparație capitală farmacie + spitalizare de zi              7.000,00 lei   

                                                                    TOTAL : 283.000,00 lei 
Investițiile aferente anului 2017 au avut la baza necesități existente, verificate al 

caror scop final să fie creșterea calității actului medical și a serviciilor hoteliere oferite 
pacienților noștri. 

A fost achiziționată o stație de procesare care face legatura între cabinetul de 
radiologie și imagistică ( situat la parter ) și cabinetul de ortopedie ( etajul I), scopul ei fiind 
transmiterea on line și în timp util a imaginii și a informațiilor fără a necesita în permanență 
prezența medicului ortoped în cadrul cabinetului de radiologie și imagistică. 

În cursul anului în cadrul cabinetului  de radiologie și imagistică a venit un nou 
medic , in persoana Dr.Crecan Marcela a cărui perioada de rezidența s-a încheiat ( până 
în acest an fiind medic rezident al spitalului ). Ținând cont de o adresabilitate ridicată și de 
existența a 2 medici a fost de asemenea modificat ( extins)  programul de lucru a acestora 
dorindu-se în acest sens a veni în întâmpinarea celor care au nevoie de astfel de servicii 
și care nu se pot prezenta în cabinet în prima parte a zilei. 

Au fost achiziționate 2 cazane de încălzire pe combustibil solid ( lemne) pentru a 
acoperi și necesitatea asigurării unei temperaturi adecvate pe timp de iarnă.  

A fost autorizată o nouă arhivă în cadrul spitalului conform legislației în vigoare în 
condițiile în care anul acesta am avut și vizita celor de la Arhivele naționale și în condițiile 
în care acest lucru se impunea având în vedere vechea arhivă a spitalului.  
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A fost finalizată Spitalizarea de zi conform cerințelor impuse, în acest moment 
aceasta funcționând și având un rol esențial în degrevarea camerei de urgențe și în 
reducerea timpilor de așteptare pentru pacienții care necesită o astfel de spitalizare. 

Elevatorul achiziționat a fost o cerința impusă și de către ANMCS în vederea venirii 
în ajutorul pacienților imobilizați la pat și care necesită intervenții care nu pot fi asigurate 
doar prin personalul medical. El deservește toate secțiile, compartimentele în funcție de 
necesitate. 

Artroscopul achiziționat și datorită bunei colaborări cu Holcim SA care au susținut o 
parte din valoarea acestei achiziții se adresează în special compartimentului ortopedie, el 
asigurând intervenții minim invazive la nivelul articulațiilor, tendoanelor, mușchilor etc. 
Speram să fie de real folos și să conducă la o creștere a calității serviciilor oferite . 

De asemenea, pe lângă cele menționate au mai fost luate măsuri ce țin de accesul 
pacienților în cadrul spitalului, de organizare, de asigurare a continuitatii activității iar la o 
serie de compartimente s-au impus o serie de reparații cum ar fi :  compartiment pediatrie 
( reparații saloane, hol  + pictare hol ), secția interne ( reparații hol, saloane + zugravire) , 
secția obstretică ginecologie ( reparație+ zugrăvire), secția paleatie ( reparație+ zugravire) 
,camera de urgență ( reparație+ zugravire) ,bloc operator ( reparație + zugravire), 
dispensar PNF. 

În categoria obiectelor de inventar achiziționate menționăm doar achiziția de 
noptiere și înlocuirea parțială a acestora în funcție de gradul de uzură( sectia interne, 
compartiment paleative) . 

Anul 2017 Spitalul a intrat în ciclul II de acreditare, vizita efectivă în cadrul spitalului 
a comisiei de acreditare a avut loc în luna decembrie. Raportul de acreditare întocmit la 
sfârșitul perioadei de vizită ne face să credem că vom depăși punctajul necesar acreditării 
spitalului. Menționez ca până  la această dată nu am primit evaluarea finală  a ANMCS-u-
lui. 

Ca și o concluzie, la cele spuse până aici consider că atât timp cât pacientul va fi în 
centrul atenției noastre vom avea o evoluție pozitivă iar creșterea gradului de credibilitatea 
în fața pacientului nostru,  lucru la care aspiram îl putem realiza prin personal competent 
și servicii de calitate. 
 Menționăm în același timp că am încheiat anul fără a avea angajamente 
nerespectate, neexistând datorii către furnizori. 
 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ 

Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman” este o unitate de învăţământ care se 
adresează copiilor preșcolari, din ciclul primar, gimnazial și liceal din zona Aleşd și 
localitățile apropiate care doresc sǎ urmeze nivelul preșcolar la Grădinița cu program 
prelungit HOLCIM, primar alternativa educațională Step by step, profile sau  specializǎri 
prin filierele teoreticǎ sau tehnologicǎ, nivel liceal și Clubul Sportiv Școlar nr.5. 

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;  

• școală profesională de 3 ani cu  specializările  mecanic auto, electrician exploatare 
joasă tensiune, electronist echipamente și aparate,ospătar chelner în unitățile de 
alimentație publică, comerciant vânzător, lucrător hotelier . 
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      În şcoala noastrǎ se promoveazǎ egalitatea şanselor, dialogul, spiritul de echipǎ, 
iniţiativa, originalitatea. Dorim ca elevii noştri sǎ dobândeascǎ cunoștințe 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  -1.017 elevi. 

I.ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
Având în vedere complexitatea naturii activității manageriale se pot evidenția 

activități specifice relevante  din perioada 01.09.2017 – 01.03.2018 . 
În acest sens,  se pot evidenția următoarele puncte tari: 

- 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 în cadrul 
organizaţiei, dar şi cu partenerii externi, Primăria orașului Aleșd, Consiliul local, 
Jandarmeria și Poliția de proximitate, Bisericile ortodoxe, Biblioteca orășenească și 
agenții economici din zonă, Holcim România, Helios.S.A.Aștileu, S.C.Lara, 
Blucontainer S.A Aleșd, Peny Marchet, Ronedania S.A. Agenția Finanțelor publice 
Aleșd. 

- a fost obținută autorizația sanitară de funcționare a liceului, care a inclus și sală de 
sport, clădirea ateliere, clădirea nouă dar și Grădinița cu Program Prelungit Holcim; 

- poziționarea într-o zonă favorabilă pentru accesul elevilor din oraș dar și din zonele 
limitrofe având un număr ridicat de elevi înmatriculaţi (1017)- deplasarea elevilor 
fiind susținută de Primăria orașului Aleșd pentru un număr de 86 elevi din 
localitățile care aparțin de Unitatea Teritorială Aleșd. 

- s-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat, conform repartiției 
computerizate realizate la nivelul I.S.J.Bihor nu s-au organizat concursuri la nivel 
de unitate școlară. 

-  s-a asigurat integrarea în colectivul didactic și sprijinirea cadrelor didactice aflate în 
primul an de activitate în liceul nostru; acestora li s-au distribuit sarcini concrete, 
atât pe linie curriculară, cât și responsabilități concrete cu caracter extracurricular, 
fiind îndrumate și consiliate la nivel de comisii metodice. 

-  prin organizarea serviciului pe școală, s-a urmărit monitorizarea permanentă a 
ținutei și disciplinei elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor, interzicerea 
accesului în liceu a persoanelor străine, astfel s-a realizat întărirea gradului de 
siguranță a elevilor și a cadrelor didactice, având angajată firmă de pază cu un post 
în clădirea principală și clădirea nouă, curte și spațiul perimetral unității școlare. 

- s-a realizat și a fost monitorizată activitatea de planificare a activității didactice, au 
avut loc întâlniri în cadrul comisiei de curriculum prin respectarea planului 
operațional al comisiei aprobat în CP/19.09.2017 și CA/16.10.2017 și a analizat 
următoarele aspecte: 

• Monitorizarea parcurgerii notării ritmice și de calitate a conținutului 
învățării ; 

• Monitorizarea progresului școlar din perspectiva prestației didactice; 

• Respectarea graficului desfășurării tezelor pentru semestrul I; 

• Asigurarea unui învățământ incluziv. 
În urma analizei s-a constat că este necesar să se lucreze remedial deoarece sunt 

elevi care prezintă dificultăți în consolidarea anumitor cunoștințe (disciplinele: matematică, 
limba română, istorie, geografie). Monitorizarea elevilor rămași cu situația școlară 
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neîncheiată a fost realizată de o comisie numită prin decizia nr.18/13.02.2018. care a 
reușit să depisteze elevii cu risc de abandon, motivându-i, discutând cu părinții acestora 
pentru a frecventa cursurile unității școlare. 

- s-a instituit o mai mare rigoare în aplicarea procedurilor legale și a prevederilor din 
Regulamentul de Funcționare a Învățământului Preuniversitar, cât și a prevederilor 
din Regulamentul de ordine interioară și statutul elevului astfel s-au aplicat 
sancțiuni elevilor care au promovat violența, au acumulat absențe nemotivate, sau 
au avut o atitudine sfidătoare la adresa cadrului didactic, didactic auxiliar și față de 
școală în general. 

- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor legii 1/2011, 
OMEN 5079/2016, cu obiective și ținte precise, termene și surse bugetare pentru 
realizare, implementare  fiind permanent monitorizate pentru îndeplinirea lor. 

-  echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare 
prin atragerea de fonduri extrabugetare de la agenții economici zonali, cu Primăria 
orașului Aleșd, dar și derularea unui proiect Erasmus + unde cadrele didactice au 
participat ca voluntari astfel plata salariilor rămânând ca sursă extrabugetară,  în jur 
de 6 000 lei.  Primăria a susținut finanțarea lucrărilor de reparații a sălii de sport în 
valoare de 10 000 lei, înlocuirea unui cazan pentru încălzirea centrală, deoarece a 
fost deteriorat, cu unul nou de 350 KW, montat și autorizat lucrare în valoare de 40 
000 lei. Suplimentarea bugetului prin rectificarea bugetară pentru repararea și 
igienizarea clădirilor unității pentru a începe anul școlar în foarte bune condiții 
pentru a crea elevilor și cadrelor didactice starea de bine. 

-  au fost încheiate protocoale de colaborare cu Poliția Aleșd și Jandarmeria Aleșd, 
pentru combaterea infracționalității în rândul minorilor dar și prevenirea violenței în 
cadrul liceului cât și în afara acestuia. 

- la sfârsitul semestrului I au fost expediate prin poștă  scrisori de înstiințare adresate 
părinților ai căror copii au rămas corigenți sau situații școlare de neincheiate, 
respectiv elevi cu nota scăzută la purtare pentru a realiza o foarte bună comunicare 
dar și a informa părinții despre situația școlară a elevului. 

     -  pe parcursul semestrului I s-au efectuat mai multe lucrări de reabilitare și dotare 
dintre care amintesc câteva reprezentative: dotarea cu mochetă la grădinița cu program 
prelungit Holcim și clasa  pregatitoare – 4.000 lei, dotarea cu 30 scaune pentru clasa 
pregătitoare 4.705 lei. 
  Reparații sala de sport pentru pereții exteriori și acoperiș 10.000 lei, refacerea 
gardului protecție din plasă sudată 2.450 lei, reparații instalații sanitare și termice – GPP  
Holcim și instalația de la centrala termică pentru obținerea autorizației ISCIR a cazanelor 
2.200 lei. 

Pompe pentru toate clădirea principală 2.000 lei, repararea instalației de 
monitorizare video, înlocuirea echipamentelor defecte 2300 lei. Repararea instalației 
electrice interioare          – bucătărie la Grădinița cu Program Prelungit 1000 lei. Toate 
aceste reparații s-au realizat cu angajații unității școlare astfel nu am achiziționat servicii 
pentru aceste situații. S-au mai achiziționat masă lemnoasă 40.000, reautorizare fochiști 
700 lei, cheltuieli acreditare nivel gimnazial 7600 lei, arhivare documente pentru anul 2017 
-3000 lei. Pentru toate aceste sume s-au realizat plăți din bugetul unității școlare și din 
rectificări bugetare date de Primăria Orașului Aleșd. 
Activitatea de monitorizare și control s-a realizat conform graficului aprobat în ședința 
CP/19.09.2017 și CA/20.09.2017, cu respectarea activităților de monitorizare a prezenței 
cadrelor didactice, didactic-auxiliar, monitorizarea activității structurii GPP Holcim și Clubul 
Școlar Sportiv nr.5. Există un grafic de asistențe la ore realizat împreună cu șefii de  
catedră, nr.6239/31.10.2017, unde s-au urmărit obiective privind eficientizarea activității 
de predare-învățare-evaluare, plan de îmbunătățire a activității didactice, stabilirea 
gradului de atingere a criteriilor de performanță prevăzute în fișa de evaluare a cadrelor 
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didactice; fișa de asistență elaborată și aprobată de comisia de curriculum în data de 
30.10.2017, fișe de asistențe la ore ale directorului- 24 de fișe de asistențe, îndrumarea 
prin întâlniri ale comisiilor metodice a cadrelor didactice debutante (Limba germana- 
discipline tehnice- învățători). 
     La nivelul comisiei de asigurare a calității  există 18 fișe de asistență la ore, 
efectuate de membrii comisiei, s-au derulat întâlniri pentru actualizarea- elaborarea 
procedurilor la nivelul unității școlare, apoi la monitorizarea implementării corecte a 
acestora(burse profesionale, bani de liceu, cornu și laptele, elevii cu CES, transportul 
elevilor cu microbuzul școlar,monitorizarea absențelor, notarea ritmică). Sistemul de 
Control Intern Managerial a fost implementat prin decizia nr.151/21.09.2017 prin numirea  
grupului de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea pentru anul școlar 
2017-2018. Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial cuprinde program 
cu obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării 
acestuia. Raportul asupra sistemului de control,  a fost realizat (înregistrat cu 
nr.855/31.01.2018) transmis către Primăria Orașului Aleșd în care s-a prezentat situația 
centralizatoare anuală privind stadiul implementării la data de 31.12.2017 pentru cele 16 
Standarde pe departamente. 
 Politicile Comisiei de Asigurare a Călității au fost diseminate în consiliile profesorale 
şi şedinţe de catedră şi au fost puse în practică prin realizarea de parteneriate viabile cu 
agenţii economici, cu şcoli, cu universităţi, cu  reprezentanţi ai comunităţii  locale, pentru 
diseminarea exemplelor de bună practică dar și derularea unor proiecte internaționale 
ERASMUS+, dar și alte activități care au condus la creșterea calității actului educațional. 

- s-au amenajat holurile, spațiile școlare, avizier, săli de clasă cu imagini, proiecte 
desfășurate de elevii școlii noastre, în perioada derulării programului „Școala Altfel’’. 

- școala 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- elevi, părinți, agenți 
economici. 

- chiar de la începutul anului școlar a existat preocuparea pentru pregătirea 
examenului de Bacalaureat 2018,  s-a realizat un plan de pregătire a examenului , 
cu grafic de pregătiri realizate de cadrele didactice, cataloage de prezență ale 
elevilor, transmise părinților la ședințele cu părinții, organizarea simularilor naționale 
și a examenului de Bacalaureat care vor avea loc în perioada 05.03-18.03.2018. 

- începând cu semestrul I al acestui an școlar a fost implementat Catalogul on -line, 
proiect pilot al ISJ Bihor și Ministerul Educației Naționale în care se introduc 
periodic notele și absențele elevilor, iar părinții primesc în mod gratuit SMS-uri cu 
situația școlară a elevilor, reducând astfel numărul absențelor dar și a elevilor 
corigenți fiind o mai bună monitorizarea a părinților privind activitatea școlară a 
elevilor. 

Ca puncte slabe se pot menționa următoarele aspecte:  

• Regulamentul de organizare și funcționare a unității școlare  nu a fost promovat 
la toate clasele, elevii necunoscând sancțiunile pe care le pot atrage pentru 
încălcarea lui. 

• s-au constatat deficiențe în notarea ritmică a elevilor, având multe activități 
extracurriculare desfășurate  în sem.I.( Școala Altfel, Ziua Educației, Întâlnirea 
între generații, lansarea de proiecte, activități- concursuri sportive). 

• unii profesori diriginți nu s-au încadrat în termenele fixate de secretariat și 
director, de consilierul educativ în predarea situațiilor solicitate. 

• sursa de finanțare este insuficientă pentru a derula întreținerea și repararea unor 
clădiri mai vechi( ateliere, clădirea principal și GPP Holcim), pentru menținerea 
lor la paramaetrii normali de funcționare, dar și dotarea permanentă cu 
echipamente IT de ultimă generație. 
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Oferta educațională și performanțele educaționale au fost evaluate pe baza 
indicatorilor de performanță stabiliți prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de 
dezvoltare realizate în urma diferitelor forme de inspecție. De asemenea, au fost elaborate 
şi propuneri privind modificarea curriculum-ului național şi al dezvoltărilor regionale şi 
locale. 

În conformitate cu principiile managementului educațional cadrele didactice și 
părinții au fost consultați în luarea actului decizional, în liceul nostru având loc periodic 
întâlniri între Consiliul profesoral, Conducerea școlii si Consiliul Reprezentativ  al Părinților 
– Asociația de Părinți, în vederea stabilirii acțiunilor prioritare, asigurându-se în acest mod 
transparența. Acest lucru s-a realizat prin: sedințe cu părinții, consiliul elevilor, activități 
sportive, acțiuni culturale, încheierea unui parteneriat  (contract de educație)părinți-scoală. 

La nivelul unității școlare s-a asigurat cadrul instituțional pentru participarea 
personalului la procesul decizional prin consultarea lor si cuprinderea lor în colectivele si 
organele de conducere existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administrație si 
Consiliul Profesoral. 
  Există Centru Acreditat ECDL în parteneriat cu ECDL România- la nivel de unitate 
școlară unde se derulează programe de eliberare a certificatului European de conducere a 
calculatorului – certificat recunoscut la nivel European. Anul acesta au obținut acest 
atestat 89 de elevi ai claselor a XI – a și a XII-a , astfel elevii claselor a XII-a nu au mai 
susținut la examenul de bacalaureat competențele digitale fiind echivalent acest certificat. 
Inspecțiile tematice din partea ISJ Bihor a fost realizată în data de 17.11.2017 s-a 
desfășurat inspecția tematică „Întocmirea documentelor școlare a comisiilor metodice a 
comisiilor pe domenii, monitorizare a Curriculumului de dezvoltare școlară”, unde nu s-au 
propus măsuri  și recomandări deoarece au fost toate documentele întocmite la zi și 
riguros. În perioada 17-18.11.2017 unitatea școlară a fost evaluată de comisia ARACIP 
București pentru procesul de acreditare nivel gimnazial. Au fost asigurate standardele de 
funcționare ale unității de învățământ,  astfel obținând acreditarea la nivel de gimnaziu. Au 
fost întocmite, inițiate și finalizate, pe platforma digitală ARACIP, Raportul de autoevaluare 
externă unde s-au propus măsuri de îmbunătățire și monitorizare a activităților din cadrul 
comisiei  de asigurare a călității fiind monitorizată prin note de control, luate măsuri și 
urmărite pentru implementarea lor. La nivel de instituție s-a realizat constituirea comisiilor 
și catedrelor, pregatirea unității școlare pentru sezonul rece.  
II. RESURSE UMANE 
           La nivelul colegiului există 82 cadre didactice din care: 8 cadre didactice pentru 
nivel preșcolar, 10 cadre didactice pentru ciclul  primar, 64 cadre didactice pentru nivelul 
gimnazial si liceal. 
III.DISTRIBUȚIA 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 
precedent, și o creștere a procentului de promovabilitate față de anul precedent. 
           Distribuția celor 1017 elevi înscriși în anul școlar 2017-2018 este: 

• 103 elevi la G.P.P.Holcim în 4 grupe 

• 100 elevi ciclul primar Alternativa STEP BY STEP 

• 100 elevi nivel gimnazial 

• 574 elevi nivel liceal din care 289 elevi filiera teoretică, iar 285 filiera tehnologică 

• 139 elevi - Școala Profesională de 3 ani 
Promovabilitatea elevilor la sfârșitul semestrului I, an școlar 2017/2018 

• Promovabilitate învățământ primar: 100% a rămas constantă față de anul trecut; 

• Promovabilitate învățământ gimnazial: 96.59% a crescut cu 3,45% față de anul 
trecut (93,14% ) 
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• Promovabilitate învățământ liceal : 93,43% a crescut cu 8,53% față de anul trecut 
(84,90%) 

• Promovabilitate învățământ profesional : 86.70% a crescut cu 13,06 % față de anul 
trecut ( 73,64%) 

IV.PREMIILE OBŢINUTE LA CONCURSURILE ŞCOLARE  SEM.I  AN  ŞCOLAR 2017-
2018 

 

Concursul/olimpiada Premiul Elevii Clasa Profesor 

Noi umblam sa colindam  
III 

Grup elevi clasa a XII-a 
C 
 
 

XII C Irimescu 
Livia                                                                                                                       
Gheban 
Andrei 
 

Olimpiada de Religie, faza 
judeteana 

II  Blaga Ariana X B Irimescu 
Livia                                                                                                                       
Gheban 
Andrei 

 
prof. Vasile Valeria, Oros Irina 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  Profesor 

Festivalul județean de Teatru 
pentru liceeni ,,Actori pentru 
o ziˮ, Tinca, 4 iunie 2017 

Premiul III - Rol 
principal feminin 
Premiul III - Rol 
secundar feminin 

Bacău Mălina 
 
Luka Daiana 
 

XI C Cadleț Ana 
Băican Șarlota 

Concursul de Creație literară 
,,Scriitor pentru o ziˮ, ediția a 
IX-a, 2016-2017, (decembrie - 
mai) CAER, poziția 758, Liceul 
Pedagogic ,,Regele Ferdinandˮ 
– Sighetu Marmației 

Premiul III Achim Iulia VII Băican Șarlota 

Concurs de desene pe tema 
mediului Holcim Aleșd 

Premiul I Căplescu Valeriu VI Cadleț Ana 
 

Concursul județean “2050: 
Unde” -  Consiliul Județean al 
Elevilor – Bihor,  mai, 2017 

Locul I 
 
 
Locul II 
 
Locul II 
 
Locul III 

Pop-Groza Alexandra 
Ioana 
 
Domocoș Daiana Iulia 
 
Merț Iulia 
 
Simuț Lavinia Maria 

X C 
 
 

X B 
 

IX A 
 

X C 

Cuciula Monica 

 
Simpozionul internațional – 
„Educație fără frontiere! – 
Zâmbet de copil.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
Locul I 
 
Locul II 
 
Locul III 
 
Mențiune I 
 
Mențiune II 
 
Mențiune III 
 
Mențiune III 

 
Domocoș Daiana Iulia 
 
Rus Georgiana Larisa 
 
Lup Maria Nicoleta 
 
Pop-Groza Alexandra 
Ioana 
Blaj Sefora 
 
Radui Tania 
 
Drițan Narcisa 

 
XB 

 
XC 

 
XC 

 
XC 

 
XC 

 
XC 

 
XC 

 
Cuciula Monica 
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NUMELE SI 
PRENUMELE CLASA  OLIMPIADĂ LOC OBȚINUT 

Brandaș Marius XII F 

Faza județeană – Electronică 
Faza Județeană - 
Electrotehnică LOC I  

Szilagy Krisztian  XI F   

 

• prof.- Bulzan Ileana 

• prof. Moisin Monica 
 

 

• prof. Szabo Robert 
 

Concursul/olimpiada Etapa 
Participare 

/premiul 
Elevii Clasa 

Concurs de matematica Adolf Haimovici Județeană  Mențiune  
PANTIȘ SIMUȚ 
CĂLIN ANDREI 

12 B 

Concurs de matematica Adolf Haimovici Județeană  Mențiune  TANC DANIEL 12 B 

Concurs de matematica Adolf Haimovici Judeteana  Mentiune  BULZAN MĂDĂLINA 12 B 

Concurs de matematica Adolf Haimovici Naționala  Participare   
PANTIȘ SIMUȚ 
CĂLIN ANDREI 

12 B 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  

Concurs de matematică Adolf 
Haimovici-județeană 

Mențiune Leț Larisa XI B 

Concurs de matematică Adolf 
Haimovici-județeană 

Participare Pișek Ana XI B 

Olimpiada de matematică-județeană Participare Alhaj Ramy V 

Olimpiada de matematică-județeană Participare Bohuș Andreea VII 

Olimpiada de matematică-județeană Participare Merț Iulia IX A 

Olimpiada de matematică-județeană Participare Cioara Călin IX A 

Olimpiada de matematică-sector Participare/Calificare Alhaj Ramy 
Sabău Mihai 
Dordea Roxana 
Gligan Ștefan 
Rus Iasmina 
Bohuș Andrada 

V 

Olimpiada de matematică-sector Participare/calificare Bohuș Andreea 
Ivan Leț Raluca 

VII 

Olimpiada de matematică-sector Participare/calificare Merț Iulia 
Cioara Călin 
Katona Natalia 
Olaru Ramona 

IX A 

Concurs de matematică Adolf 
Haimovici-sector 

Participare/ calificare Leț Larisa 
Pișek Ana 

XI B 

Concurs de matematică Adolf 
Haimovici-sector 

Participare Dejeu Paula 
Bulzan Bianca 
Morong Klaudia 
Zanfir Elisa 

XII D 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  
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• prof. Strugar Laura 

 

• Prof.Szabo Osvath Eva Gabriella 

OTI – faza zonală Calificare la județ Chirodea Moise 
Marius 

IX A 

OTI – faza zonală Participare  Demian Claudiu IX A 

OTI – faza zonală Participare  Secara Vlad IX A 

OTI – faza zonală Participare  Pop Beniamin 
Natanael 

IX A 

OTI – faza zonală Participare  Szabo Raul Enrique IX A 

OTI – faza județeană Participare  Chirodea Moise 
Marius 

IX A 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  

Faza locala Concurs Adolf Haimovici Da/fara Stemberger Bianca X-B 

Faza locala Concurs Adolf Haimovici Da/fara Botici Cristina 
Pisec Anca 
Mondec Ionel 

IX D 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Premiul II Ciobanu Dan IX B 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Premiul III Blaga Ariana IX B 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Mențiune Iaroș Adrian X B 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Participare  Seica Georgiana VII 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Participare  Gheorghiaș Raul IX B 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Participare Coste Andrea IX B 

Olimpiada de Biologie, faza 
județeană 

Participare Mocan Ruben X B 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Ștef Raul X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Madar Răzvan X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Merț Sebastian X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Fetea Andreea X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Chirilă Irina X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Bogdan Adrian X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Noje Paul X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul I Pavel Andreea X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul II Todoș Efraim X A 

Științe ...Științe, concurs 
interjudețean 

Premiul III Peneac Malvin X A 

Ecofotografia anului, concurs național Participare Huh Călina, Popa 
Andreea, Leț Larisa 

XI B 
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• prof. Joldea  Melania 

• prof. Bradea Iulia 

Concursul „Zone Umede”, etapa 
județeană 

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

Turcuş Adrian  XI B 

Concursul „Un măr pe zi o viaţă 
sănătoasă”, etapa zonală 

Premiul II Boticiu Natasha 
Ungur Paula 

VIII 

Concursul Participare/premiul  Elevii  Clasa  

Concursul Internațional -Formidabilii I Boticiu Natașa VIII 

II Dios Raul 
Pop Răzvan 

VIII 
V 

III Iaroș Andreea 
Luca George 
Cadleț 
Sebastian 

V 
V 
VII 

Mențiune Bradea Luca 
Motoșan 
Patricia 
Pașcalău Alin 
Tunduc Bianca 

VII 
VII 
V 
V 

Concursul Național de artă fotografică-Trasee 
în alb-negru și color 

III Toie Valentin 
Leț Cristian 

XI A 

participare Motoșan 
Patricia 

VII 

Concursul Regional -Visător prin Univers III Mateaș Ștefania XII B 

participare Iozsa Gabriel XII B 

Simpozion Internațional- Fereastră către stele II Bercea 
Alexandru 

XI A 

Concursul Regional-Fenomene atmosferice 
și evoluția vremii pe glob 

III Motoșan 
Patricia 

VII 

mențiune Pușcaș Paula XI A 

Simpozion Internațional- Educație fără 
frontiere!, activități aplicative -Zâmbet de 
copil 

I 
I 

Motoșan 
Patricia 
Bradea Luca 

VII 
VII 

Concurs interdisciplinat-Știința te învață! 
 
 

I Dios Raul 
Lucuța Ștefan 

VIII 
VII 
 

II Bohuș Andreea  
Boticiu Natasha 

VII 
VIII 

III Takacs Tamas 
Patrik 
Leț Florina 
Motoșan 
Patricia 
Szabo Kevin 
Iacob Cezara 
Ungur 
Alexandra 

VIII 
VII 
VII 
VIII 
VII 
VIII 

Zone umede, protectie impotriva dezastrelor 
naturale 

Categoria desen – 
premiul I 

Puşcaş Paula XI A 
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• prof. Venter Varvara 

 

• prof. Venter Dorina  

Concursuri sportive 
Participarea la olimpiade/concursuri educative şcolare: acțiuni de voluntariat 

Prof. Moisin Sebastian: - Locul I, sector, tenis de masă   băieți în cadrul ONSS 
- Locul I, sector, șah pe echipe în cadrul Olimpiadei 

Gimnaziilor 
- Locul I,II,III, sector șah băieți liceu 
- Locul II, sector șah fete,liceu 
- Locul I, sector, tenis de masă fete, liceu 
- Locul III, sector, fotbal băieți liceu, ONSS 
- Locul III, sector, fotbal gimnaziu băieți,OG 
- Locul I, județ, tenis de masă fete, liceu-LELE IULIA 

XIB 
- Mențiune I, județ, tenis de masă, băieți liceu, 

IABLONCIC IAN XIID 
                              Judea Marius – Locul I, sector, handbal băieți liceu,ONSS 
                              Pipa Cristian  - Locul I, sector, handbal gimnaziu fete,OG 
                              Costolaș Cristina- Participarea elevilor la Festivalul National de Arte pentru 
Liceeni  
Grădinița cu Program Prelungit - HOLCIM 

- Concursul Național ,, Toamna un cântec în 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 național “Colind de Crăciun”, Editia a VI-a, decembrie 2016, CAER 2016/1224, 
 Piatra Neamț 
V.PROIECTE ȘI PROGRAME DERULATE 

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului (dacă 
s-a proiectat la 

început de an școlar) 
la nivelul unităţii de 

învățământ 
 

Activitatea desfăşurată (în cadrul 
proiectului)/Activitățile extrașcolare 

desfășurate 

Data şi locul Participanţi, invitaţi Instrumente de evaluare 
(procese-verbale, 

fotografii, materiale audio-
video) 

1.  Viitorul tău 
contează 
(editia a 3 –a) 

Pregătirea proiectului  
Documentarea 

Septembrie 
2017 

Vasile Valeria 
Joldea Melania 
Szabo Eva 
Szabo Robert 
Băican Șarlota 

Acord de parteneriat 
școală  - BCR 

Concursul/olimpiada Participare/premiul  Elevii  Clasa  

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Problema lacurilor – 
premiul II 
Paduri tropicale umede 
– premiul II 

Bogdan Adrian 
Noja Paul 

XA 

Concursul Participare/ premiul Elevii Clasa 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria desen – 
premiul I 

Bica Georgiana XI B 

Concursul Participare/ premiul Elevii Clasa 

Zone umede, protectie impotriva 
dezastrelor naturale 

Categoria desen – 
premiul menţiune 

Mateaş Ştefania XII B 
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Cadleț Ana 
Sabău Anamaria 
Angajaţi BCR 

1.  Viitorul tău 
contează 
(editia a 3 –a) 

Procurarea gratuită a unor 
materiale didactice  

Decembrie 2017 Vasile Valeria 
Joldea Melania 
Szabo Eva  
Szabo Robert 
Băican Șarlota 
Cadleț Ana 
Sabău Anamaria 
Angajaţi BCR 
110 elevi 

Proces verbal, 
contract de 
sponsorizare BCR 

2.  - Ziua Internațională a 
Educației ,,Pagini din cultura 
orădeană”   

5.10.2017 
Cetatea Oradiei, 
Casa Darvas 
Sinagoga Oradea  

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana 
Prof. Marian 
Mădălina 
Prof. Gheban 
Andrei 
Ghid turistic 
Oradea  
Pușcaș Daniel  

Conform planificării, 
fotografii, înregistrări 
video 

3.  -       Prevenirea fenomenului 
traficului de persoane 

16.10.2017  
C.T.„Al. 
Roman‟Aleșd 

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana 
Strugar Cristian  
Cls a VII-a,  
a VIII-a 

Proces- verbal 
 

4.  Campania 
națională 
„Săptămâna 
fructelor și a 
legumelor‟   

Donație legume și fructe către 
Fundaţia Casa Copilului și 
Tineretului ,,Kajanto Mariaˮ, 
Aleșd 
 

23.10.2017 
C.T.„Al. 
Roman‟ 

Băican Șarlota 
Cadleț Ana 
Pop Gabriela  
Dios Carmen 
Luca Georgeta   
Marian Mădălina 
Sabău Anamaria 
Szabo Osvath 
Eva  

Fotografii, Proces-
verbal de predare-
primire, Nr. 6659  
 

5.  - 
 
 
 

Zilele Şcolii:  
 
Întâlnirea dintre generații 
 
Cunoaște-te pe tine însuți! 
 
A fi cu coloană vertebrală! 
 
Educație juridică 
 
Inițiere în jurnalism   
 
O vizită la stomatolog 
 
Lecția de actorie 
 
Tradiții culinare 
 

20-24.11 2017 
C.T.„Al. 
Roman‟ 
 
Teatrul „Regina 
Maria‟, Oradea 
 
Alcadent Dental 
Health SRL 
Oradea 
Lotus Oradea   

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Marian 
Mădălina 
Foști elevi 
Psih. Bobiș 
Andreea 
Membru VeDem 
Just Ardelean 
Cristian 
Fizioterapeut 
Lencar Ioana 
Jurnalist Nicolae 
Răcuciu 
Prof. Hodișan 
Dragoș 
Tehnician dentar 
Cioban Laura 
Părinte Atomei 
Eva 

Procese-verbale, 
foto-grafii, articol în 
presa locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Dăruieşte bucurie de Crăciun!  21.12.2017 
C.T.”Al. 
Roman” 

Prof. Cadleţ Ana 
Prof. Bocşa 
Luminiţa 
Prof. Irimescu 

Poze, înregistrări 
video 
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Livia 
Prof. Sabău 
Anamaria 
Prof. Dios 
Carmen 
Prof. Bradea 
Laura 

2.  - Cultura națională - oglinda 
sufletului românesc  

22.01.2018 Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Marian 
Mădălina 
Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Costolaş 
Cristina 
Prof. Cuciula 
Monica 
Prof. Gheban 
Andrei 

Proiectul activității, 
fotografii, materiale 
audio-video, articol 
în presa locală 

3.  - Concursul Național Cultural-
Artistic ,,Unirea: libertate și 
unitate”  

februarie 2018 Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Hopidea 
Ramona 
Prof. Marian 
Mădălina 
Prof. Dios 
Carmen 
Prof. Irimescu 
Livia 
Elevi din clasele 
VI, VIII, IX C, X 
C, XI A, XII C 
Parohie 

Lucrările elevilor 
participanţi, diplome, 
poze 

4.  5 octombrie - 
Ziua educației 

Deplasare tematică la Oradea 
cu vizite la Muzeul Militar, 
Muzeul Țării Crișurilor și 
vizionare de film la Cinema 
Palace Oradea. 

5.10.2017, 
Oradea 

120 de elevi și 
cadre didactice 
de la C.T. ”Al. 
Roman” (prof. 
organizator, 
Sabău Anamaria) 

Planul deplasării 
Fotografii  

1.  Excursie în 
Polonia 

Vizitarea unor obiective 
turistice din Cracovia și 
împrejurimi, inclusiv Muzeul 
Național Auschwitz – 
Birkenau. 
 

03 – 05. 
11.2017, Polonia – 
Cracovia 
 

47 de elevi și 
cadre didactice 
de la C.T. ”Al. 
Roman” (prof. 
organizator, 
Sabău Anamaria) 

Dosarul excursiei 
Fotografii  

2.  ”Să știi mai 
multe, să fii mai 
bun!” 

”Fun and gaming” 
 ”Bravo, ai stil!”  
”O zi altfel!” 
Carieră de success 
”Master Chef” 
Voluntariat 
”Curat … nu doar la suflet!” 
 

20 – 24.11.2017 
Aleșd 

Clasa a IX-a C și 
cadre didactice 
de la C.T. ”Al. 
Roman” (prof. 
organizator, 
Sabău Anamaria) 

Procese verbale 
Fotografii 
Raportul de activități 
din săptămâna 
”Școala altfel” 

3.  ”Reading is fun!” Târg de cărți în limba engleză 
- organizat în colaborare cu 
editura Usborne, Anglia.  
 

27 – 28.11..2017 
Aleșd 

 (prof. 
organizator, 
Sabău Anamaria) 

Proces verbal 
Fotografii 
 

4.  “Dăruieşte 
bucurie de 
Crăciun 2017” 

Program artistic desfășurat în 
preajma sărbătorii de Crăciun 
– scenete, colinde, urări de 
sărbători. 

21.12.2017 
Aleșd 

Elevi și cadre 
didactice de la 
C.T. ”Al. Roman” 
(coordonat de 

Planul activității 
Fotografii 
Materiale audio – 
video 
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 prof. Bocșa 
Luminița în 
colaborare cu 
mai multe cadre 
didactice din aria 
Limbă și 
comunicare) 

5.  Viitorul tău 
contează (ediția a 
III-a) 

Seminar interdisciplinar cu 
tema „Dezvoltarea economiei 
influenţată de relieful unei 
zone geografice” 

1.02.2018 
C.T. ”Al. Roman” 
Aleșd 

Elevi și cadre 
didactice din C.T. 
”Al. Roman” 
(membru în 
echipa de proiect, 
Sabău Anamaria) 

Materiale vizuale  

6.  Proiect Ziua 
Porților Deschise 
–ISU Aleșd  

Vizită la ISU Aleșd 13.09.2017 70 copii 
6  cadre didactice 

Fotografii, discuții. 

7.  Proiect Ziua 
Educației 

Vizită la Biblioteca 
Orășenească ,,Octavian 
Goga”, Aleșd 

05.10.2017 17 elevi 
2 cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
prezentare PPT, 
compuneri. 

8.  Proiect Excursie 
de studiu 

Filarmonica de Stat Oradea 
(Lecție deschisă) și Vizită la 
Cetatea Oradea 

20.10.2017 100 copii 
10  cadre 
didactice 

Fotografii, discuții, 
compuneri. 

9.  Proiect Educativ Parteneriat cu Biblioteca 
Orășenească ,,Octavian 
Goga”, Aleșd pentru anii 
școlari 2017-2020 

10.11.2017 17 elevi 
2 cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
prezentare PPT, 
realizarea unor 
portofolii. 

1.  Proiect Excursie 
de studiu 

Vizită la Stația Meteo Oradea 
și la Muzeul Iluziilor Oradea 

14.11.2017 100 copii 
10  cadre 
didactice 

Fotografii, discuții, 
compuneri. 

2.  Proiect de 
activitate cu 
grupa mare de la 
GPP Holcim 
Aleșd 

Turnarea și pictarea formelor 
de gips cu ocazia Sărbătorilor 
de iarnă 

20.12.2017 50 elevi 
4 cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
colinde, turul galeriei 

3.  Proiect Ziua 
Porților Deschise 
–ISU Aleșd 

Vizită la ISU Aleșd 13.09.2017 30 copii 
2  cadre didactice 

Fotografii, discuții. 

4.  Proiect Ziua 
Educației 

Vizită la Clinica veterinară 
,,Anifarm”, Aleșd 

05.10.2017 30 elevi 
2 cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
prezentare PPT, 
compuneri. 

5.  Proiect Excursie 
de studiu 

Filarmonica de Stat Oradea 
(Lecție concert ,,Petrică și 
lupul”) și Vizită la Cetatea 
Oradea 

20.10.2017 30 copii 
2  cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
compuneri. 

6.  Proiect Excursie 
de studiu 

Vizită la Stația Meteo Oradea 
și la Muzeul Iluziilor Oradea 

14.11.2017 30 copii 
2  cadre didactice 

Fotografii, discuții, 
compuneri. 

7.  - Ziua Internațională a 
Educației ,,Pagini din cultura 
orădeană”  al cărei program a 
cuprins vizitarea următoarelor 
obiective turistice orădene:   
Cetatea Oradiei, Casa Darvas 
și Sinagoga. 

5.10.2017 
C.T.„Al. 
Roman‟ 

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana 
Ghid turistic 
Oradea  
Pușcaș Daniel  

Conform planificării, 
fo-tografii 

8.  -       Prevenirea fenomenului 
traficului de persoane 

16.10.2017  
C.T.„Al. 
Roman‟Aleșd 

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana 
Strugar Cristian  
Cls a VII-a, a VIII-
a 

Proces- verbal 
 

9.  Campania 
națională 
„Săptămâna 

Donație legume și fructe către 
Fundaţia Casa Copilului și 
Tineretului ,,Kajanto Mariaˮ, 

23 noiembrie 2017 
C.T.„Al. 
Roman‟ 

Băican Șarlota 
Cadleț Ana 
Pop Gabriela  

Fotografii, Proces-
verbal de predare-
primire, Nr. 6659  
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fructelor și a 
legumelor‟   

Aleșd 
 

Dios Carmen 
Luca Georgeta   
Marian Mădălina 
Sabău Anamaria 
Szabo Osvath 
Eva  

 

10.  - 
 
 
 

Zilele Şcolii:  
 
Întâlnirea dintre generații 
 
Cunoaște-te pe tine însuți! 
 
A fi cu coloană vertebrală! 
 
Educație juridică 
 
Inițiere în jurnalism   
 
O vizită la stomatolog 
 
Lecția de actorie 
 
Tradiții culinare 

20-24.11 2017 
C.T.„Al. 
Roman‟ 
Teatrul „Regina 
Maria‟, Oradea 
Alcadent Dental 
Health SRL 
Oradea 
Lotus Oradea   

Prof. Băican 
Șarlota 
Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Marian 
Mădălina 
Foști elevi 
Psih. Bobiș 
Andreea 
Jurist Ardelean 
Cristian 
Fizioterapeut 
Lencar Ioana 
Jurnalist Nicolae 
Răcuciu 
Prof. Hodișan 
Dragoș 
Tehnician dentar 
Cioban Laura 
Părinți 

Procese-verbale, 
foto-grafii, articol în 
presa locală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  - Excursie ,,Târgul de Crăciun”  15-17 decembrie 
2017 Viena 

Prof. Băican 
Șarlota 
elevi din clasele a 
VII-a, a VIII-a, X 
C, XII B 

Portofoliul excursiei 
Fotografii 

2.  - Cultura națională - oglinda 
sufletului românesc  

22.01.2018 Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Marian 
Mădălina 
Prof. Băican 
Șarlota 

Proiectul activității, 
fotografii, materiale 
audio-video, articol 
în presa locală 

3.  - Concursul Național Cultural-
Artistic ,,Unirea: libertate și 
unitate”  

februarie 2018 Prof. Cadleț Ana-
Mihaela  
Prof. Băican 
Șarlota 
Elevi din clasele 
VI, VIII, 
 X C 
Parohie 

Eseuri, poezii, 
diplome 

4.  Concurs județean 
de 
desene/abilități 
practice 
,,Universul 
copilariei" Ediția a 
V-a 
 
 
 
 
 
Expoziție cu 
tematica 
Crăciunului la 
librăria Scriptum 
în Oradea 

Realizarea de desene și 
picturi pornind de la tema 
,,Universul Copilăriei" și 
stabilirea de relații de 
colaborare între instituții 
școlare din localitate și din 
județ 
 
Lucrările au fost expuse în 
librărie și au apărut in revista 
Felinarul  
Promovarea obiceiurilor de 
Crăciun  
Bucuria și entuziasmul copiilor 
odată cu venirea anotimpului 
Iarna, cât și dezvoltarea 
creativității 

6.11.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.12.2017 

Colegiul Tehnic 
Alexandru 
Roman și Liceul 
Teoretic 
„Constantin 
Serban" 
 
 
 
 
Colegiul Tehnic 
Alexandru 
Roman și Librăria 
Scriptum din 
Oradea 

Desene ale elevilor 
în tehnici diferite: 
mixtă, creioane 
colorate. 
tempera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desene realizate de 
elevi 

1.  Proiect excursi Filarmonica de stat Oradea ( 20.10.2017 100 copii  Fotografii , dicuții , 
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de studiu  Lecție deschisa ) și Vizită la 
Cetatea Oradea  

10 cadre 
didactice  

compuneri . 

2.  Proiect excursii 
de studiu 

Vizită la Stația Meteo Oradea 
și Muzeul Iluziilor Oradea   

14.11. 2017 100 copii  
10 cadre 
didactice 

Fotografii , dicuții , 
compuneri. 

3.  Balul Bobocilor Activitate cultural – artistică “ 
Balul Bobocilor 2017” 

23.11.2017 Responsabil dir. 
Vasile Valeria 
Coordonatori 
Dir. adj. Joldea 
Melania 
Consilier 
educativSzabo 
Eva 
Elevi organizatori 
clasa XIC 
Elevi participanți 
250 
Cadre didactice 
participante 25 
Artiști 

Fotografii, 
înregistrări video, 
diplome 

4.  Obiceiuri și 
tradiții: Vizionare 
film „Oktoberfest“ 

Prezentări multimedia 
“Oktoberfest” 
Completare chestionare 
„Oktoberfest“ 

23.112017 10 elevi din clasa 
 a IX-a B 

Fotografii 
Film didactic 
Chestionare 

5.  Prezentarea -
orașul meu 
preferat german 
 

Prezentare de postere privind 
orașul preferat 

19.01.2018 Clasa a VIII-a Fotografii 
Pliante 
Postere 

V.1.ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ 

(Calendarul activităţilor educative judeţene) 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/ 
Localitatea 
(denumirea) 

Titlul 
proiectului  

 

Poziția 
nr./pagina/ 
domeniul 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 

cadrul 
proiectului 

Nr. elevi 
partici-
panţi 

Nr. 
Premii I 

Nr. 
Premii 

II 

Nr. 
Premii 

III 

Nr. 
Mențiuni/pr

emii 
speciale 

1 Școala 
Gimnazială 
,,Avram 

Ianc
u’’ 

Satu Mare 

,,Toamna 
aurie” 

Cultural – 
artistic, 

literatură 

Popa Diana 
Copos Ioana 

Creații plastice 6 În curs 
de 

jurizare 

   

 
V.2.ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL* (Proiecte şi 
programe educative desfăşurate în parteneriat cu diverse ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii etc.) din 
următoarele categorii de activitate:Voluntariat (altele decat SNAC), Educație Globală, intervenţie şi 
prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, a consumului 
de droguri, programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea 
sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 
programe pentru educația părinţilor şi pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate. 

 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de 
învățământ/ 
Localitatea 
(denumirea) 

Denumirea 
proiectului 

 

Tipul 
activităţii 

proiectului 

Activitatea 
principală 

Data și locul 

Cadru 
didactic 

coordonator
/ Participant 

Nr. Elevi 
participanţ

i 

Invitați/parteneri  
(ex: ONG, Poliție, 
asociație, părinți 

etc) 

1.  Colegiul Tehnic 
“Alexandru Roman” 

Școli 
prietenoase 
cu natura 

Ecologic Amplasare de 
căsuțe pentru 
păsări în 
curtea școlii 

Szabo 
Osvath Eva 
Gabriella – 
coordonator 
la nivelul 
școlii 

25 Asociația de 
părinți Pro – 
didactium 

2.  Școala Specială 
,,Rază de Soare” 

Eco Fantezii 
de Crăciun 

Concurs 
Internațional 
de creație 

Confecționare
a de eco 
decorațiuni  de 
Crăciun 

Copos Ioana 
Popa Diana 

8 1.Predskolska 
Ustanova ,,Nasi 
Biseri” , Kanjiza- 
SERBIA 
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24.11.2017 2.Școala 
Generală ,,Lucian 
Magdu” , Batania 
- UNGARIA 

3.  Școala Gimnazială, 
nr. 1 Chijic 

,,Învață-mă 
să dăruiesc” 

Educație 
civica, 

voluntariat, 
proiect 
caritabil 

Creații artistice 
(felicitări și 

icoane) 
10.12.2017 

Copos Ioana 
Popa Diana 

7 1.Parohia 
Ortodoxă 
Română 
Bucuroaia 
2.CCD Bihor 
3.Parohia 
Ortodoxă 
Română Copăcel 
4. Parohia 
Ortodoxă 
Română Chijic 
5. Alte 18 Școli 
partenere 

4.  Fundaţia pentru 
Ştiinţe şi 
Arte 
Paralela 45 
(FSAP) în 
parteneriat 
cu Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 
(MECTS), 
cu 
aprobarea 
nr. 419/ 
13.06.2016. 

COMPER Concurs 
Național de  

Limba și 
literatura 
română 

19.01.218 Copos Ioana 
Popa Diana 

17 Societatea de 
Ştiinţe 
Matematice din 
România (SSMR), 
Uniunea 
Scriitorilor din 
România (USR). 

V.1.ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ 
(Calendarul activităţilor educative judeţene) 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învățământ/ 
Localitatea 
(denumirea) 

Titlul 
proiectului  

 

Poziția 
nr./pagina/ 
domeniul 

Cadru 
didactic 

coordonator/ 
Participant 

Activitatea 
desfăşurată în 

cadrul 
proiectului 

Nr. elevi 
partici-
panţi 

Nr. 
Premii I 

Nr. 
Premii 

II 

Nr. 
Premii 

III 

Nr. 
Mențiuni/pr

emii 
speciale 

1 Școala 
Gimnazială 
,,Avram 

Ianc
u’’ 

Satu Mare 

,,Toamna 
aurie” 

Cultural – 
artistic, 

literatură 

Popa Diana 
Copos Ioana 

Creații plastice 6 În curs 
de 

jurizare 

   

 
V.2.ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL* (Proiecte şi 
programe educative desfăşurate în parteneriat cu diverse ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii etc.) din 
următoarele categorii de activitate:Voluntariat (altele decat SNAC), Educație Globală, intervenţie şi 
prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, a consumului 
de droguri, programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea 
sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; 
programe pentru educația părinţilor şi pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate. 

 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de 
învățământ/ 
Localitatea 
(denumirea) 

Denumirea 
proiectului 

 

Tipul 
activităţii 

proiectului 

Activitatea 
principală 

Data și locul 

Cadru 
didactic 

coordonator
/ Participant 

Nr. Elevi 
participanţ

i 

Invitați/parteneri  
(ex: ONG, Poliție, 
asociație, părinți 

etc) 

5.  Colegiul Tehnic 
“Alexandru Roman” 

Școli 
prietenoase 
cu natura 

Ecologic Amplasare de 
căsuțe pentru 
păsări în 
curtea școlii 

Szabo 
Osvath Eva 
Gabriella – 
coordonator 
la nivelul 
școlii 

25 Asociația de 
părinți Pro – 
didactium 

6.  Școala Specială Eco Fantezii Concurs Confecționare Copos Ioana 8 1.Predskolska 
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,,Rază de Soare” de Crăciun Internațional 
de creație 

a de eco 
decorațiuni  de 
Crăciun 
24.11.2017 

Popa Diana Ustanova ,,Nasi 
Biseri” , Kanjiza- 
SERBIA 
2.Școala 
Generală ,,Lucian 
Magdu” , Batania 
- UNGARIA 

7.  Școala Gimnazială, 
nr. 1 Chijic 

,,Învață-mă 
să dăruiesc” 

Educație 
civica, 

voluntariat, 
proiect 
caritabil 

Creații artistice 
(felicitări și 

icoane) 
10.12.2017 

Copos Ioana 
Popa Diana 

7 1.Parohia 
Ortodoxă 
Română 
Bucuroaia 
2.CCD Bihor 
3.Parohia 
Ortodoxă 
Română Copăcel 
4. Parohia 
Ortodoxă 
Română Chijic 
5. Alte 18 Școli 
partenere 

8.  Fundaţia pentru 
Ştiinţe şi 
Arte 
Paralela 45 
(FSAP) în 
parteneriat 
cu Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale 
(MECTS), 
cu 
aprobarea 
nr. 419/ 
13.06.2016. 

COMPER Concurs 
Național de  

Limba și 
literatura 
română 

19.01.218 Copos Ioana 
Popa Diana 

17 Societatea de 
Ştiinţe 
Matematice din 
România (SSMR), 
Uniunea 
Scriitorilor din 
România (USR). 

9.  Colegiul 
Tehnic”Alexandru 
Roman” 

Weekend-ul 
prelungit al 
liceenilor la 
Universitatea 
Babes-Bolyai 
din Cluj 
Napoca 

Orientare 
școlară și 
profesională 

 
Workshop-uri 
22-24. 09. 
2017 
UBB Cluj-
Napoca 

Venter 
Dorina 

3 Universitatea 
Babes-Bolyai din 
Cluj Napoca 

10.  Colegiul 
Tehnic”Alexandru 
Roman” 

Târgul 
Universitățilo
r RIUF -
Timișoara 

Prezentarea 
Universitățilo
r  

10 Oct.2017 Venter 
Dorina 

45 elevi Universități din 
România, Europa 
și SUA 

11.  Colegiul 
Tehnic”Alexandru 
Roman” 

Ziua porților 
deschise-
Universitatea 
Tehnică din 
Cluj-Napoca 

Consiliere 
profesională 

Prezentarea  
UTCN 23 
noi.2017 

Venter 
Dorina 

50 elevi Universitatea 
Tehnică din Cluj-
Napoca 

12.  Colegiul 
Tehnic”Alexandru 
Roman” 

Atelierele 
Holcim 

Programe de 
dezvoltare 
personală 
 
 Instruire 
practica la 
agentul 
economic 
 

Dotarea 
atelierelor și 
laboratoarelor 
scoala 
Mai 2014-  
până în 
prezent 

Moti Tatiana 
Vasile 
Valeria  
Oros Irina 
Joldea 
Melania 

Elevi din 
clasele IX-
XII 
invățământ 
tehnologic, 
profil 
tehnic(dom
eniile 
mecanic si 
electric) 

S.C. Holcim S.A. 
Școala de valori 
București 

 
V.3.ASISTENŢE EFECTUATE LA ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 

Nr.   Titlul/Tema activităţii Cadrul Unitatea de învăţământ  Clasa  Data Observaţii 
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crt. didactic 
asistat 

în care funcţionează asistenţei 

1.  Autocunoaștere la elevi prin 
intermediul colegilor 

Bradea Iulia Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

IXF 10.10.2017  

2.  Sănătatea persoanei și a 
mediului: igiena personală 

Ciucurescu 
Iuliana 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

V 18.10.2017  

3.  Viitorul meu dorit, viitorul meu 
posibil 

Lelea 
Gabriela 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

XIID 19.10.2017  

4.  Îmbunătățirea calității vieții  
elevilor prin activități sportive 

Moisin 
Sebastian 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

X C 9.11.2017  

5.  Prietenia și rețelele de 
socializare. Dă-mi un like!ˮ  

Băican 
Șarlota 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

VIII 17.11.2017 - 

6.  Internetul – informație sau 
stress? 

Szabo Osvath 
Ioan Robert  

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

XI A 09.12.2017  

7.  Sănătatea – o comoară Cuciula 
Monica 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

XIC 12.12.2017  

8.  Marketing personal Szabo Osvath 
Eva Gabriella 

Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

XIIB 14.12.2017  

9.  Violența verbală și 
autocontrolul 

Cadleț Ana Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

VII 19.01.2018  

10.  Prevenirea exploatării prin 
muncă a copiilor 

Moisin Monica Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

X A 21.01.2018  

11.  Planificarea carierei Strugar Laura Colegiul Tehnic 
„Alexandru Roman” 

XIE 25.01.2018  

V.4 .Proiecte și parteneriate 
➢ Parteneriat cu instituțiile locale (Primăria, Poliția, cultele religioase, comitetul 

reprezentativ al părinților, Asociația de părinți „Prodidactium Alexandru Roman”) 
➢ Parteneriate încheiate cu agenții economici cu care colaborăm în vederea desfășurării 

practicii pentru învatământul  tehnic și professional, 
➢ Parteneriate cu alte unități școlare  
Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul’’ Oradea 
Colegiul Tehnic  „Traian Vuia’’ Oradea 
Școala Profesională Cristești, Iaşi 

➢ Parteneriatul cu Agenția Județeană de Mediu 
➢ Parteneriat cu Agenția Antidrog Oradea 

➢ Proiectul local „Viitorul tău contează” Banca Comercială Română. 
➢ Program internaţional Ecoschool 
➢ Proiect naţional „Școli prietenoase cu natura” 
➢ Proiectul de educaţie comunitară „Din suflet pentru sufletˮ (Activitatea de 

donare/colectare); 
➢ Proiectul ERASMUS + „Drum deschis către o formare profesională de succes’’ 
2017-1-RO01-KA102-03678 -Proiect finanțat de Comisia Europeană prima  
mobilitate Cypru – Paphos perioada 09.03.2018 – 23.03.2018 și a doua mobilitate în Porto 
din Portugalia în perioada 24 octombrie – 09 noiembrie 2018. ( valoarea proiectului 
109.000 Euro); 

➢ Proiectul ROSE (România Secondary Education Project)având ca obiectiv, 
reducerea ratei de abandon școlar ,creșterea ratei de 
absolvire șiîmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat ,proiect 
finanțat pe o perioadă de 4 ani ,având o valoare de 100 000 Euro. 

V.5.Activități educative deosebite 
➢ Școala Altfel  20-24 noiembrie 2017 
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➢ ,,45 de ani de existență’’- Întălniri între generații 
➢ Letʼ s do it, România! 
➢ Ești cool ...și dacă ești educat 
➢ Ziua internațională a educației-5 oct.2017 
➢ Târg de oferte RIUF (Romanian International University Fair) –Timișoara unde au avut loc 

prezentarea ofertelor naționale dar și internaționale a pachetelor oferite de 
UniversitățiInternaționale pentru absolvenții claselor a XII-a. 

➢ Educație economică - realități și provocări 
➢ O faptă bună pentru umanitate (donare de sânge) 
➢ Ziua tuturor românilor- 1 decembrie 2017 
➢ Excursie Piatra Neamț, Oradea, Arieseni, Cluj Napoca, Turda 
➢ Porția de sănătate 
➢ Activități de voluntariat 
➢ Festival de colinde ,,Noi umblăm a colindaˮ 
➢ Trădiții și obiceiuri de Crăciun 
➢ „Eminescu în durată eternă’’-15 ianuarie 2018. 
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; 
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 prin aplicații proiecte europene; 

• Asigurarea unei ambianţe plăcute şi climat de confort fizic şi psihic pentru 
creșterea stării de bine a elevului dar și cadrului didactic. 

Comunitate  

• Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, comunitatea locală, alte 
instituţii de învăţământ la nivel regional, național și internațional; 

• Consultarea beneficiarilor indirecţi de educaţie în procesul decizional şi în 
rezolvarea problemelor unității școlare; 

• Extinderea colaborării cu alte şcoli din judeţ/ţară și internaționale; 
• 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. 
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LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN ȘERBAN” 
Liceul Teoretic „Constantin Șerban” este unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică  și  are arondate mai multe structuri pentru nivelurile prepreșcolar și primar. 
În acest an școlar sunt înscriși în unitatea noastră 1.413 de preşcolari şi elevi 

repartizaţi pe niveluri de învăţământ astfel:  

• Număr  de preșcolari- 184  în 10 grupe 

• Numărde  elevi în învățământul primar- 572 în 27 clase 

• Număr  de elevi în învățământul gimnazial- 481 în 20 clase 

• Număr de elevi în învățământul liceal- 176 în 8 clase 
Structura personalului unităţii este următoarea: 

Didactic 
Didactic auxiliar Nedidactic 

Educatoare  Învăţători Profesori 

13 27 44 8 18 

 
Personalul didactic din unitate s-a perfecţionat în primul rând prin obţinerea 

gradelor didactice. Din acest punct de vedere peste 64% din personalul didactic deţine cel 
mai înalt grad şi anume gradul didactic I, fapt ce rezultă din distribuţia de mai jos: 
  

Funcție 
didactică 

Total Debutant Definitivat Gradul II Gradul I 

Educatoare 13 - 2 6 5 

Învățători 27 2 1 5 19 

Profesori 44 2 8 5 30 

 
La olimpiadele școlare, etapele județene și naționale, elevii participanți au obținut 

următoarele rezultate:  
Învățământ primar: 

 
Învățământ gimnazial: 

Disciplina Etapa Premiul 
Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Profesor 

Limba și 
literatura 
română 

Județeană 

III VENTER ANDREEA-
MARIA 

a IV-a D Ioniță Amalia 
Mădălina 

III ARDELEAN 
ALEXANDRA-
THEODORA  

a IV-a D Ioniță Amalia 
Mădălina 

III PANEA ANDRADA-
PARASCHEVA 

a IV-a D Ioniță Amalia 
Mădălina 

Mențiune POPA ANDRADA a IV-a C 
Ardelean 

Marina Ana 

Mențiune IUHAS  TEODORA a IV-aB Simionas 
Narcisa 

Matematică  

Județeană III SIMIONAȘ 
BOGDAN-ANDREI 

a IV-a D Ioniță Amalia 
Mădălina 

Județeană Mențiune VENTER ANDREEA-
MARIA 

a IV-a D Ioniță Amalia 
Mădălina 

Județeană Mențiune ZODIERIU  
GEORGIA 

a IV-a B Simionas 
Narcisa 

Disciplina Etapa Premiul 
Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Profesor 

Limba judeteana Mentiune MADAR LARISA VII D Iaz Anca 
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Învățământ liceal: 

 

engleza 
 

 MARIA 

Mentiune 
VANCEA SERBAN 
STEFAN 

VII D 
Iaz Anca 

Mentiune 
BARTOS ALEX 
EMANUEL 

VIII D 
Iaz Anca 

Mentiune 
GABRIAN MIHNEA 
ANDREI 

VIII D 
Iaz Anca 

Chimie judeţeană Menţiune 
HIDIŞ EUSEBIU 
VLAD 

VIII A 
Barabaş 
Carmen 

Biologie  
Mențiune MADAR BIANCA VII D Micula Monica 

Mențiune SZELEI MATEI VII D Micula Monica 

Istorie  
Mențiune 

MORONG KAMELIA 
ANTONIA 

VIII C Silaghi 
Antonia 

Geografie județeană Mențiune GAIDOȘ DARINA VIII  Hanga Simona 

Religie 
Ortodoxă 

județeană 

III IONIȚĂ BIANCA VII D Lele Felicia 

Mențiune 
MARIAN 
RUXANDRA 

VI D 
Lele Felicia 

Disciplina Etapa Premiul 
Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Profesor 

Limba și 
literatura 
română 

județeană Mențiune CĂILEANU 
ANDRADA XI A 

Copăceanu 
Marinela 

Limba 
engleză 

 
II 

VENTER DANIELA 
IX B 

Irimita 
Ramona 

Limba 
franceză 

județeană 
II 

HERBIL RAHELA 
IX A 

Achim Monica 

Biologie 

județeană 
 

I 
SIMIONAŞ ANDREI 
FLORIN 

X B Cazan Anca 

I 
LUCACIU GRETA 
CARINA 

XI B Cazan Anca 

Menţiune 
CÂRSTOIU 
ANDREEA MARIA 

XI B Cazan Anca 

Menţiune 
VENTER 
ALEXANDRA 
MIRELA 

XI B Cazan Anca 

Mențiune IAZ ANIA MEDEEA IX B Micula Monica 

Mențiune ILE LORENA IX B Micula Monica 

Naţională 
Mentiune SIMIONAŞ ANDREI 

FLORIN 
X B Cazan Anca 

Naţională 
Premiul 
special 

LUCACIU GRETA 
CARINA 

XI B Cazan Anca 

Istorie 
județeană 

II CĂILEANU 
ANDRADA 

XI A 
Silaghi 
Antonia 

Geografie 

județeană       I IACOB GEORGE 
X A 

Gabrian 
Viorela 

Națională Mențiune IACOB GEORGE 
X A 

Gabrian 
Viorela 
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În anul 2017 a absolvit prima generație de liceu, generație care a obținut rezultate 
deosebite la examenul de bacalaureat: promovabilitate-90%; cu medii peste 8 - 63%  ; cu 
medii peste 9 - 30%; 

Disciplina de examen Note peste 8 Note peste 9 Nota 10 

Limba română 61 % 34% 1 elev 

Istorie  47% 34% 5 elevi 

Matematică 63% 16%  

Biologie  83% 78% 1 elev 

Geografie  70% 30%  

Chimie   25%  

 
La evaluarea naţională, examen organizat pentru absolvenții claselor a VIII-a, la 

limba română, limba maternă şi matematică au participat un număr de 89 elevi, din care 
70% au obţinut medii peste 5, doar 7 elevi au obţinut medii peste 9. 

Un număr de 25 de elevi de gimnaziu au obținut certificate de tip CAMBRIDGE şi 
un număr de 23 de elevi de liceu au obținut certificate ECDL. 

În ceea ce privește activitatea educativă școlară și extrașcolară, menționăm 
următoarele: 

- au fost încheiate două proiecte Erasmus 
- a fost inițiat un nou proiect Erasmus – “Youth art – for social change” 
- au fost derulate mai multe proiecte educative 
- elevii au fost implicați în trei campanii umanitare care au avut ca scop ajutorarea 

unor elevi dun școală: 
o Alerg pentru colega mea! (s-a achiziționat o baterie pentru căruciorul 

electric al unei eleve din școală) 
o Donează, ajutorul tău contează! Împreună vom fi mai puternici!(în urma 

activităților din această campanie au fost donați peste  23 000 de lei 
familiei unei fetițe de la grădiniță) 

o Bucuria de a dărui (s-au realizat 26 de pachete de alimente pentru 
familiile  unor elevi din școală) 

Biblioteca ”Octavian Goga” Aleșd 
   ”Așa cum nu uităm niciodată să ne învelim trupul înaintea fiecărei ieșiri din casă, 
tot așa ar trebui să fim cu băgare de seamă și să îmbrăcăm atât mintea cât și sufletul. Și 
nu există haină mai frumoasă și mai sinceră decât cartea. Căci ea are puterea să învăluie 
și să dezvăluie.  
 Misiunea și viziunea bibliotecii:  
       Achiziționarea, organizarea și asigurarea accesului la o mare varietate de 
informații, materiale și servicii care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale, de 
informare, de cercetare sau de petrecere a timpului liber ale cetățenilor din comunitatea 
respectivă. 
Scopuri 
1. Asigurarea unei colecții de referintă adecvată susținerii programelor de 
învățământ  locale; 
2. Crearea și menținerea unor servicii de bibliotecă corespunzătoare nevoilor locale;  
3. Asigurarea accesului la colecțiile bibliotecii și la serviciile sale de referință sau la alte 
servicii 
4.  Folosirea inovativă a noilor tehnologii; 
5. Intensificarea activității de eliminare din colecțiile bibliotecii a lucrărilor nereprezentative, 
uzate moral sau fizic; Biblioteca trebuie să ofere un spațiu atractiv pentru utilizatori   
6 . Informatizarea activității prin implementarea unor sisteme integrate de bibliotecă 

Pentru realizarea acestor precepte în primul rând am achiziționat : 
- 273  volume de carte în valoare de 7.765 lei; 
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- Se remarcă  faptul că datorită modului greoi de achiziție prin  sistemul SEAP 
numărul volumelor este la jumătate față de numărul volumelor achiziționate în 
anul 2016; 

- S-au achiziționat 15 titluri de publicații periodice puse la dispoziția utilizatorilor 
de la Sala de lectură; 

- La secția Sălii de lectură este pusă la dispoziția publicului Legislația României și 
Monitorul oficial , partea întâi , fiind consultate de circa 325 utilizatori; 

- La secția Sălii de lectură există o rețea de patru calculatoare conectate la 
Internet gratuit prin proiectul” Biblionet – Lumea în biblioteca mea”, pentru 
accesarea de informații, referate și informații pentru elevi, informații din 
domeniul sănătății , piața muncii , e.t.c. 

- Numărul vizitelor pe Internet au fost de 3199  și s-au accesat circa 6811 
informații; 

- În anul 2017 am înscris 1715 cititori; 
- Am împrumutat 36 212 volume de carte la o frecvență de  28 628 utilizatori; 
- Pe toată perioada anului 2017  s-a efectuat achiziție și prelucrare de carte fiind 

oferite în timp util cititorilor; 
- Pe toată perioada anului s-a insistat la recuperarea cărților de la cititorii întârziați 

pentru redarea lor în circuit, mai ales bibliografiile școlare; 
- S-a continuat aranjarea și sistematizarea fișelor cu descrierea cărților în 

Cataloagele alfabetic, topografic, pe titluri de carte; 
- Colectivul bibliotecii a postat pe blogul cu adresa bibliotecaalesd.blogspot.com 

toate acțiunile realizate în cursul anului; 
- Biblioteca noastră este ” Centru de consiliere biblioteconomică ” și a organizat 

întâlniri trimestriale cu bibliotecarii din zona Aleșd , sub îndrumarea doamnei 
Delia Pantea, bibliotecar metodist la Biblioteca ” Gh. Șincai” și a doamnei 
Director Ligia Mirișan; 

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

- În acest an acțiunile au început în luna  aprilie cu : 
- Expoziție de etnografie și folclor ”Gospodăria țărănească – Costumul popular 

românesc, taina sufletului femeii ”- în sala de conferințe  a Bibliotecii” Octavian 
Goga”  

- În cadrul manifestării intitulată  ” Memoria locului ”  a fost comemorat  Ovidiu 
Drimba sub genericul    ” Familia Drimba – istorii regăsite . In memoriam Ovidiu 
Drimba ”  eminent om de cultură , savant universal. 

- Momentul comemorativ a avut loc în prezența familiei și a numeroși oameni de 
cultură și preoți care l-au cunoscut  pe eminentul om de cultură care a contribuit 
alături de familia sa la promovarea și apărarea culturii și religiei ortodoxe , a 
identității noastre naționale; 

- Avem o relație foarte bună de parteneriat cu Liceul teoretic ” Constantin Șerban 
” , Colegiul tehnic ” Alexandru Roman ” ,G.P.P. Holcim și alte instituții ale 
orașului nostru; 

-  Avem un Protocol de parteneriat cu ” Clubul copiilor și elevilor ” Aleșd și G.P.P  
Holcim Aleșd care  prin proiectele lor își propun cultivarea la copiii preșcolari a 
dragostei pentru lectură și frumusețea limbii române; 

- Dintre acțiunile cu un mare impact la public evidențiem întâlnirea cu Simona Le 
Roy, antropolog, scriitor, expert în educație parentală sub genericul ”Lumea 
minunată a mătușilor”; 

- O altă acțiune de succes a fost,” Bunătăți de la bunica ” – cu moderator aceași 
Simona Le Roy - cu prezentare și degustare de bucate tradiționale și prezentare 
de carte și momente artistice; 
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- Fiecare început de an școlar și nu  numai aduce în biblioteca noastră clase 
întregi de elevi pe care îi inițiem în tainele cărții , îi îndemnăm alături de 
doamnele învățătoare să citească, să studieze, să folosească fondul foarte 
bogat de carte pe care biblioteca îl are și îl dezvoltă în fiecare an cu ajutorul 
financiar al Primăriei Aleșd; 

- Colectivul bibliotecii noastre se implică în toate acțiunile culturale și educative 
care au loc la nivel de oraș și județ și oferă locație pentru diferite activități 
culturale; 

- La rubrica culturală a știrilor” Aleșdonline.ro” susținem 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 noștri din școli și alte instituții , de asemenea 
trebuie să exploatăm la maximum potențialul serviciului ”Biblionet – lumea în 
biblioteca mea ” care oferă Internet gratuit utilizatorilor noștri; 

- O necesitate este creșterea numărului de cititori și mai ales transformarea lor în 
utilizatori fideli; 

- O altă problemă este recuperarea tot mai dificilă a restanțierilor necesitând 
deplasări la domiciliu și nenumărate înștiințări; 

- De asemenea considerăm că  există loc de mai bine în transformarea spațiului  
bibliotecii în loc de interferență a activităților cultural- educative cu cele de 
divertisment și timp liber , ceea ce ne propunem pe viitor.   

 
STAREA DE MEDIU 
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ 
 Principalele activitati si acte intocmite privind situaţiile de urgenţă în anul 
calendaristic 2017 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. 
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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 protecţia mediului în cursul anului 2017 sau desfăşurat 
următoarele activităti: 
19) Coordonare din partea unităţii administrativ -teritoriale a acţiunii RoREC România. 
20) Coordonare din partea primăriei campania de colectare DEEE organizată în 
colaborare cu Asociaţia Româna pentru Reciclare RoREC. 
21) Coordonare din partea primăriei acampaniei de colectare a uleiului alimentar uzat de 
la persoanele fizice organizată în colaborare cu  Asociaţia Societatea Carpatină Ardeleană 
'91 Oradea. 
22) S-au întocmit raportări următoarelor 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.  
 Pe linie de Securitate şi Sănătate în Muncă  
23) S-au întocmit documentele proprii privind instruirea în domeniul securităţii  şi sănătăţii 
în muncă. 
24) S-a  întocmit Planul de prevenire şi protecţie, sănătate şi securitatea muncii. 
25) S-a efectuat instruirea şi testarea SSM conform programului propriu de instruire şi s-a 
consemnat în fişele individuale de instruire. 
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