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Nr. 3867 din 11.03.2021(Raportul a fost prezentat în ședința consiliului local din 18.03.2021) 
 

RAPORT 
privind starea economică, socială şi de mediu a 

Oraşului Aleşd în anul 2020 
 

            În conformitate cu prevederile art. 155, alin. 3, lit.a, privind OUG 57/2019, privind 
Codul Administrativ, 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 2020 au fost înregistrate un număr de 46  căsătorii şi 141 decese . 
            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 in suma de 35.554.910 lei,  
iar incasarile realizate in suma de 22.245.654,78 lei. 

Principale categorii de venituri realizate in anul 2020 sunt: 
-impozitul pe venit: 6.751.317,75 lei 
-sume repartizate de catre CJ Bihor: 768.996,76 lei 
-impozite si taxe pe proprietate:  2.288.695,59 lei 
- sume defalcate din TVA: 6.577.000 lei 
-alte impozite si taxe pe bunuri si servicii: 1.138.698,98 lei 
-venituri din proprietate: 385.302,29 lei 
-venituri din prestari servicii si alte activitati: 135.408,08 lei 
-amenzi si penalitati: 270.793,80 lei 
-donatii, sponsorizari: 134.959,20lei 



 

2 
 

-vanzarea unor bunuri: 36.190,05. lei 
-subventii de la bugetul de stat: 2.372.805,45  lei 
-sume primite de UE: 1.385.486,83 lei 

Prevederile finale aferente cheltuielilor bugetului local au fost in suma de 38.208.910, 
iar platile efectuate in suma de  23.784.471,42 lei. 

Principale   categorii de cheltuieli efectuate in anul 2020 sunt: 
-cheltuieli de personal: 6.555.877 lei 
-bunuri si servicii: 4.350.665,42 lei 
-dobanzi comisioane: 132.000 lei 
-transferuri : 441.000 lei 
-asistenta sociala: 1.122.394 lei 
-alte cheltuieli: 549.623 lei 
-fonduri externe nerambursabile: 2.106.129 lei 
-cheltuieli de capital: 8.147.481 lei 
-ramburasare credite interne: 400.000 lei 
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:-20.698 lei 

Obiectivele de investitii derulate prin Programul national de dezvoltare locala  in anul 
2020: 
1. Obiectivul „Extindere si modernizare retele de apa si canal in Orasul Alesd, judetul 
Bihor”, cu o valoare totala de 7.499.415 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Orasul 
Alesd 199.415 lei inclusiv TVA. 
2. Obiectivul “Constructie corp nou Liceul Teoretic Constantin Serban Alesd , judetul 
Bihor", cu o valoare totala de 3.476.171 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Orasul 
Alesd 666.822,28 lei inclusiv TVA. 
3. Obiectivul „Reabilitare si modernizare gradinita cu program prelungit Alesd, judetul 
Bihor”, cu o valoare totala de 2.448.632,13 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Orasul 
Alesd 512.689,36 lei inclusiv TVA. 
4. Obiectivul “Reabilitare si modernizare corp vechi Liceu Teoretic Ct.Serban,Orasul 
Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 600.224,90 lei inclusiv TVA, din care 
contributie UAT Orasul Alesd 38.600 lei inclusiv TVA. 
5. Obiectivul „Reabilitare si modernizare corp vechi Colegiul Tehnic Al.Roman din 
Orasul Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 893.614,15 lei inclusiv TVA, din care 
contributie UAT Orasul Alesd 64.320 lei inclusiv TVA. 
6. Obiectivul „Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.1,Orasul Alesd, judetul 
Bihor”, cu o valoare totala de 286.077,45 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Orasul 
Alesd 22.093 lei inclusiv TVA. 
7. Obiectivul „ Reabilitare si modernizare Scoala Primara Padurea Neagra, Orasul 
Alesd, judetul Bihor”, cu o valoare totala de 442.377,62 lei inclusiv TVA, din care 
contributie UAT Orasul Alesd 17.984 lei inclusiv TVA. 
8. Obiectivul “Reabilitare si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare ape 
uzate in localitatea Padurea Neagra, Orasul Alesd, jud. Bihor” cu o valoare totala de 
5.514.335,27 lei inclusiv TVA, din care contributie UAT Orasul Alesd 467.538,80 lei inclusiv 
TVA. 
2. Bugetul instituiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii (sursa E+F) 

Prevederile finale aferente veniturilor bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii  au fost in suma de 23.470.300 lei , iar 
incasarile realizate in suma de 21.474.616,78 lei. 

Principale categorii de venituri realizate in anul 2020 sunt: 
-venituri din proprietate: 314.140,98 lei 
-taxe invatamant: 11.325 lei 
-venituri din prestari servicii: 9.897.292 lei 
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-diverse venituri: 71.307,80 lei 
-donatii, sponsorizari: 65.200 lei 
-subventii : 11.115.351 lei 
  Prevederile finale aferente cheltuielilor  bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii  au fost in suma de 23.957.750 lei, iar platile 
efectuate in suma de  21.226.715,22 lei. 

Principale   categorii de cheltuieli efectuate in anul 2020 sunt: 
-cheltuieli de personal: 17.790.641 lei 
-bunuri si servicii: 3.150.579,22 lei 
-alte cheltuieli: 181.493 lei 
-cheltuieli de capital: 203.889 lei 
-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent:-99.887 lei 

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

valoare de 7.128.160 lei, pentru cofinantarea  proiectului “Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statilor de tratare a apei potabile si statiilor 
de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori”,  in anul 
2020 s-a intocmit bugetul creditelor interne, in valoare de 4.085.360 lei , din care s-a efectuat 
o singura tragere in suma de 2.988.817 lei. Suma respectiva s-a virat catre Ministerul 
Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. 

4.Disponibilitati bancare    
       Soldurile finale la 31.12.2020 au fost urmatoarele: 

 Banca Transilvania –depozit clasic 923.785,92 lei 
 Cec Bank –depozit la termen 421.623,28  lei 

           Cec Bank –cont curent  137.348,43 lei 
   
IMPLEMENTARE PROIECTE  

În anul 2020 au fost implementate/sau in curs de implementare urmatoarele proiecte 
cu finantare europeana: 
 

1. Proiect - “Îmbunătăţirea Parametrilor Tehnici Si Funcţionali Ai Secţiei Exterioare De 
Pneumologie - Tbc, În Vederea Creşterii Eficienţei Energetice A Spitalului Oraşenesc 
Aleşd”,depus spre finantare in cadrul 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, inclusive în 
clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice, a fost evaluat, s-a 
semnat contractul de finantare, a fost incheiat contractul de realizare a proiectului tehnic. In 
luna decembrie 2018, proiectul a fostdepus spre avizare autoritatilor competente(APM, ISU 
Crisana, Directia de cultura) 

Pentru atingerea obiectivului s-au propus lucrări de izolare a faţadei, înlocuire a 
tâmplariei, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, modernizarea instalaţiei de 
distribuţie a agentului termic, modernizarea instalaţiilor cu scopul de a asigura calitatea 
aerului interior prin ventilare natural sau hibridă, modernizarea instalaţiilor electrice, etc. 
Toate aceste lucrări sunt menite să sporească eficienţa energetic şi reducerea emisiilor de 
CO2 a corpului de cladire afferent setiei de pneumologie TBC. 

ValoareaTotala a proiectului4,269,696.06 lei. 
Valoarea contributiei orasului Alesd: 127,236.94 lei 
In data de 04.09.2018 a fost semnat contractul de finantare numarul 3083. 

In cursul anului 2020 a fostfinalizata procedura de achizitie si s-a semnat contractul de 
lucrari nr.1500/15.05.2020. Ofertantul castigator este Asocierea Flachim Construct 
SRL(lider), SC Crisis Construct(Asociat) si SC Frasinul SRL (Asociat). 
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S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor in data de 15.06.2020, ca pana la data 
prezentei s-au realizat urmatoarele: realizare a 12 foraje la mare dimensiune pentru a asigura 
necesarul termic al pompelor de caldura, a fost inlocuit acoperisul pe intreaga cladire, inclusiv 
invelitoarea ceramica, a fost realizat termosistemul cu vata bazaltica de 20 cm pe exterior, s-
au finalizat lucrarile de inlocuire a sistemului electric, au fost inlocuite integral ferestrele si 
usile de acces. 

In cursul anului 2020, a fost realizata si incasata o cerere de rambursare in valoare 
totala de 1.064.102,87 lei. 
 

2. Proiect-POD ADMINISTRATIV INTRE ORASELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERA 
ROMANO-MAGHIARA” a fost depus in cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria 
2014 – 2020, Axa prioritara 6, Promovarea cooperării transfrontaliere între instituţii şi 
cetăţeni, obiectivul specific 11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a 
cooperării între cetăţeni şi instituţii. 
In anul 2018 a fost semnat contractul de  finanatare. 
Localizarea proiectului: Orasul Alesd, judetul Bihor (pentruparteneri: Orasul Marghita, 
Comuna Sinteu,  judetul Bihor  si Orasul Berettyoujfalu si Orasul Szarvas, Ungaria) 
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii instituţionale comune de a furniza 
servicii mai bune.  
Rezultatele estimate la finalizarea proiectului:  
- dotarea institutiei cu echipamente IT si soft-urispecifice administratiei publice; 
- elaborarea unor documente comune cu partenerii de proiect; 
- schimbul de experienta pe diferite domenii cu partenerii de proiect; 
- imbunatatirea paginii web a institutiei; 
- derularea unei campanii de informare a populatiei privind serviciile administratiei publice 
locale. 
OrasuluiAlesd ii revinesuma de 72500 de euro, si o contributie proprie de 1450 de euro. 
Proiectul s-a finalizat odata cu organizarea conferintei finale din data de 21 februarie 2020 
3.Proiect - CREŞTEREA ACCESIBILITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE AMBULATORII DIN 
ORAŞUL ALEŞD 
Proiectul a fost depus sprefinantare in cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-
2020, Axa prioritară Axa Prioritară 8 - ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, 
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile 
sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
prestate de comunitati.” 
Obiectivul specific 8.1 ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor 
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate”. 

Obiectivul general al relocării activităţilor Ambulatoriului il constituie îmbunătăţirea 
nivelului de sănătate a populaţiei orasului Alesd prin asigurarea de servicii medicale 
complexe în regim ambulatoriu care intră în categoria serviciilor esenţiale pentru populaţie. 

Astfel prin implementarea unui proiect de reabilitare si dotare a clădirii existente pe 
strada Bobalna, nr. 23-25, s-ar simplifica accesibilitatea populatiei/a pacientilor in 
Ambulatoriu şi s-ar infrumuseţa zona în care aceasta clădire se află.  

Dat fiind dimensiunile clădirii fostei “Bănci Agricole”, prin reabilitare, dotare si 
recompartimentare se lărgeşte gama serviciilor medicale şi se ridică nivelul calitativ al 
acestora, se decongestionează a ctivitatea în camera de garda şi se reduce numărul de 
internări, multe din cazurile internate,  putand fi rezolvate în Ambulator. 
Scopulunuiastfel de proiect: 

- lărgirea gamei serviciilor medicale prin crearea de servicii medicale noi. 
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-ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin modernizarea si dotarea 
ambulatoriului Spitalului Orăsenesc Aleşd 

-  scaderea numarului de pacientire directionati prin dotarea cu aparatura medicala 
noua inexistenta in prezent in sistemul medical bugetar in oraş, precum si reorganizarea 
ambulatoriului.  

-  scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a dotarii si 
instrumentare la standarde europene 

-valorificarea unei clădiri dezafectate,  respectiv crearea unei functionalitati al acestei 
clădiri. 

- infrumuseţarea zonei din strada Bobalna 
- descongestionarea traficului din zona centrala a oraşului Aleşd(Ambulatoriul existent) 

şi crearea unor locuri de parcare suficiente pentru pacienţi, ambulanţe si cadre medicale  pe 
amplsamentul viitoarei clădirii. 

Valoarea totala a proiectului este de 10,695,645.30 lei, din care contributie proprie a 
Orasului Alesd 213,912.95 lei. 

In decursul anului 2019, proiectul a fost evaluat si a trecut de toate fazele de evaluare in 
Programul Operational Regional. 
4.Proiect - Dezvoltarea capacitatii integrate de raspuns la situatii de urgenta 
transfrontaliere (Development of an integrated response capacity to cross-border 
emergency situations,  acronim: DIRCCES)- ROHU48 

Parteneriat: Orasul Alesd, judetul Bihor (pentru parteneri: Comuna Sinteu, judetul Bihor 
si Orasul Szarvas, Ungaria) 
Proiectul are ca obiectiv general dotarea cu echipament specific pentru situatii de 
urgenta, risc si dezastre a Primariei orasului Alesd si elaborarea unei strategii comune 
de actiune in caz de evenimente nedorite.  
Pentru orasul Alesd, sunt prevazute urmatoarele dotari: 
1 buc Tractor cu lamă și sărăriță 
1 buc Buldoexcavator 
1 buc Generator 150KW  
2 buc Motopompă profesională 
30 buc Saltele,100 buc Pături,4 buc Corturi pentru 100 de persoane 
1 buc Automobil 4X4 pentru intervenții 
2 buc Generator 10 KW 
5 buc Drujbe 
2 buc Dig gonflabil de 50m 
Etc.... 

In data de 06.08.2019, proiectul a fost declarat selectat la finantare iar in momentul de fata se 
afla in implementare. 
In cursul anului 2020, au fost realizate proceduri de achizitii pentru urmatoarele dotari: 

 Saltele 30 buc, cizme cauciuc 30, echipament ploaie 30 buc, căști protecție 30 buc, 
mănuși protecție 100 buc, lanterne profesionale 10 buc, reflectoare 5 buc, rolă cablu 
electric 5 buc x 100 m, cablu remorcare 10 buc x 10 m, drujbe 5 buc, rolă bandă 
reflectorizantă 1000 m, frânghie cățărare 300 m, bastoane reflectorizante 15 buc, scari 
glisante de 3 dimensiuni diferite: 6 m, 10 m, 16 m 

 Generator 150KW  
 Autoturism  4x4 car pentru interventii 
 Buldoexcavator 
 Tractor cu lama frontla si sararita 
 Remorca tractor 

Proiectul se afla in implementare pana la data de 30 iunie 2021 
5.Proiect - Porţi deschise pentru cultură şitradiţii în Europa” - ROHU198 
Parteneriat : Lider OrasulAlesd, judetul Bihor Autoguvernarea Locala a Oraşului Kaba 
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 Echipamente pentru organizare: 10 Casute de lemn, mingi, mese, ping-pong, statie 
sonorizare,  table sah, etc.. 

 Comunicare (articole presa, emisiune TV, roll-up banner, pliante, documentatie foto, 
alte materiale promotionale: sepci, rucsacuri, pixuri, umbrele, plase bumbac, etc....)  

 Evenimente comune si documente comune (organizare evenimente comune la nivel 
de oras – Zilele Alesdului, inclusiv translator, interpret 

Valoarea totală a cererii de finantare = 76,000 euro 
Contribuţia proprie a OrasuluiAlesd = 820 euro 
In data de 07.05.2019, proiectul a fost declarat selectat la finantare. 
In anul 2020, având în vedere situația internațională determinată de pandemia SarsCov-2 
(COVID-19) declarată la data de 11.03.2020 de cătreOrganizația Mondială a Sănătății 
și normele legale stabilite în Ungaria, respectiv Decizia Guvernului Maghiar nr. 40 din 
11.03.2020 privind declararea stării de pericol și alte norme legale incidente, ținând cont de 
prevederile Contractului de finanțare nr. 82910 din 19.06.2019, art. 7, pc. A, parafgraful 16, s-
a solicitat suspendarea proiectului începând cu data de 09.05.2020, pe o perioadă de 3 luni, 
până la data de 08.08.2020. 
La data de 30.09.2020, a avut loc conferinta online de inchidere a proiectului. 
6.Proiect -Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a 
județuluiBihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 
intervențiilor medicale în situații de urgență ROHU449 
»Program de finanțare: Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 AP 4: 
Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii PI 9/a: Investiţii în infrastructura medicală și 
socială, care contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 
îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile instituționale 
la cele comunitare.  
» Beneficiar/Parteneri de proiect/Parteneriasociați:  
LP Județul Bihor – ConsiliulJudețean Bihor  
– Partener lider PP2 Autoguvernarea Locală Berettyóújfalu 
– Partener de proiect PP3 Municipiul Oradea  
- Partener de proiect PP4 MunicipiulMarghita 
- Partener de proiect PP5 MunicipiulSalonta 
- Partener de proiect PP6 OrașulAleșd 
- Partener de proiect  PP7 MunicipiulBeiuș 
- Partener de proiect PP8 Universitatea din Oradea, Facultatea de MedicinășiFarmacie AP 
Serviciul Județean Salvaspeo Bihor, reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani 
Bihor  
– Partener asociat AP Spitalul Gróf Tisza István 
– Partener asociat AP ISU Crișana Județul Bihor  
– Partener asociat 
-Perioada de implementare: 01.08.2019 – 31.07.2022  
»Valoare totală: Bugetul total al proiectuluipentrufaza de implementareeste de: 9 717 383,06 
Euro, din care 7 987 250,81 Euro de la FEDR (Fondul European de DezvoltareRegională).  
Bugetul FA defalcat pe parteneri:  
 

Nr. crt. Numelepartenerului Total (euro 

1 ConsiliulJudețean Bihor 1.468.790,00 

2 AutoguvernareaLocalăBerettyóújfalu 2.880.376,00 

3 Municipiul Oradea 4.777.314,98 

4 MunicipiulMarghita 268.320,00 

5 MunicipiulSalonta 271.668,00 

6 OrașulAleșd 268.320,00 
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7 MunicipiulBeiuș 274.400,00 

8 Universitatea din Oradea, Facultatea de 
MedicinășiFarmacie 

1.508.194,08 

TOTAL  9.717.383,06                                              

 
Pe fondul pandemiei COVID 19, proiectul a fost suspendat pana la data de 01.09.2020, 
urmand ca dupa aceasta data sa inceapa activitatea de achizitie a echipamentelor medicale 
pentru fiecare partener. 
7. Proiect- WIFI4EU 
Internet Gratuit in 10 zone din OrasulAlesd 
Valoarea totală a cererii de finantare = 15.000 EURO 
Contribuţia proprie a OrasuluiAlesd = 0 EURO 
Proiectul a fost declarat selectat la finantareiar in anul 2020 a avut loc instalarea punctelor de 
conectare wifi si a retelelor necesare. 
Locatiile in care au fost instalate punctele wifi: 

1 Parcare strand 

2 Cartier spate strand  

3 Aleea campus 

4 Parcare centru Policlinica 

5 Autogara strand 

6 Parc cinema 

7 Parc lalelelor 

8 Parc CT Serban 

9 Pestis Biserica de lemn 

10 Str AdyEndreintersectie cu Plopilor 
 

 
momentul de fata se afla in implementare. 
 
8.“Abordare integrata pentru revitalizarea si dezvoltarea orasului Alesd 
                Obiectivul 1:Cantina sociala din cartier Soimul, orasul Alesd 
                Obiectivul 2:Spatiu multisport in orasul Alesd 
                Obiectivul 3:Centru de zi pentru copiii de etnie roma din orasul Alesd 
                Obiectivul 4 : Sharedspace – design urban strada Cartier Soimul” 

 
 

• Centru de zi pentru copii Obor. Este un centru de zi infiintat pe un proiect cu 
finantare FRDS, amplasat in comunitatea Obor, in cadrul caruia invata dupa 
orele de curs un numar de 24 de elevi de etnie roma. Noi dorim prin proiect sa 
reabilitam, si sa dotam centru astfel incat sa putem extinde serviciile sociale 
pentru inca 24 de elevi. 

• Cantina sociala, situata pe amplasamentul Colegiului Tehnic Al.Roman, care si 
in momentul de fata asigura o masa calda pentru copii care invata in centrul de 
zi Obor, se doreste a fi reabilitata, dotata,  si modernizata. Lucrarile propuse, 
cuprind eficientizare energetica, inlocuirea sistemului de incalzire pe lemne, cu 
altul utilizand pompe de cladura, panouri solare pentru asigurarea necesarului 
de apa calda, dotarea bucatariei si a salii de mese. 

• In acelasi amplasament(cu cantina sociala), exista un teren(intrecorpurile C11, 
C13 SI C9 din planul de amplasament, pe care am dorim sa construim un spatiu 
multisport de aproximativ 31mx18m acoperit,  avand structura metalica. Structura de 
rezistenţă a construcţiei se realizează din cadre zăbrelite(arce cu zăbrele) realizate din 
ţevi de oţel OL37. Cadrul se realizează din mai multe bucăţi pentru a putea fi 
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transportat, iar pe şantier bucăţile se asamblează cu elemente mecanice de 
asamblare(şuruburi) şi sudură unde este necesar. 

• De asemenea un alt obiectiv care se doreste a fi reabilitat se refera la strada 
(parteacarosabila) din Cartier Soimul, care face legatura intre Colegiul Tehnic 
Al.Roman si Liceul Teoretic Ct.Serban. Se doreste transformarea acestei strazii  
într-una semipietonală 

In acest moment proiectul  a fost selectat la finantare si se afla in implementare. 
Proiectul are o valoare de 6.785.653,06 lei, din care contributia proprie a Orasului Alesd 
135.713,12 lei. 
In anul 2020, s-au realizat procedurile de achizitie pentru: servicii de informare si publicitate, 
consultanta in implementare, dirigintie de santier, audit de proiectiar in decembrie 2020 s-a 
inceput procedura de achizitie lucrari pe 4 loturi. Data estimate de incepere a lucrarilor 
estemai 2021. 
9.Proiectul  

”INFIINTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE 
ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ ȘI 
EFICIENȚĂ ÎN OPERARE ÎN COMUNELE TILEAGD, ȚEȚCHEA, ASTILEU ȘI ÎN 
ORAȘUL ALEȘD, JUDEȚUL BIHOR”, 

  

Acesta a fost depus spre finanțare la data de 17.12.2020, in cadrul PROGRAMULUI 
OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 
Urban Rural avand ca asociati, Orasul Alesd, Comuna Astileu, ComunaTetchea, 
ComunaTileagd 
Titlulproiectului: 

”INFIINTARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN 
VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN 
OPERARE ÎN COMUNELE TILEAGD, ȚEȚCHEA, ASTILEU ȘI ÎN ORAȘUL ALEȘD, 
JUDEȚUL BIHOR” 
Localizareaproiectului: 

Localitatile Orasul Alesd, Comuna Astileu, Comuna Tetchea, ComunaTileagd 
Scopulproiectului: 

Cresterea gradului de functionalitate inteligenta a infrastructurii de distributie de gaze 
naturale si interconectivitate cu sistemul de distributie gaze naturale existent in Judetul Bihor, 
prininfiintarea unui sisteminteligent de distributie gaze naturale in comuneleTileagd, Tetchea, 
Astileu si orasul Alesd. 
 
Activităţileprincipalecuprinseînproiect:  
ALESD – Cresterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin construirea 
unei retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 33.027 km – retea 
distributie gaze naturale funcţionând in regim de presiune medie, care asigura minimum 1321 
de branşamente, in orașul Aleșd, județul BIHOR. Reteadistributie gaze naturale presiune 
medie – inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, PN10 bar cu diametrele:Dn 250 mm, Dn 
225 mm, Dn 180 mm, Dn 160 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn 90 mm, Dn63mm, OL 4`` și 
OL 10``), L=33.027 km; 
ASTILEU – Cresterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin construirea 
unei retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 37.782 km – retea 
distributie gaze naturale funcţionând in regim de presiune medie, care asigura minimum 809 
de branşamente, in comuna Aștileu, județul Bihor. Retea distributie gaze naturale presiune 
medie – inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, PN10 bar cu diametrele Dn 315 mm, Dn 
250 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn90 mm, Dn63 mm) L=37.782 km; 
TETCHEA – Cresterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin construirea 
unei retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 26.176 km – retea 
distributie gaze naturale funcţionând in regim de presiune medie, 
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care asigura minimum 847 de branşamente, in comuna ȚEȚCHEA, JUDEȚUL BIHOR. : 
Retea distributie gaze naturale presiune redusa – inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, 
PN10 bar cu diametrele Dn 315 mm, Dn 180 mm, Dn 160 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn 
90 mm, Dn63mm), L=26.176 km; 
TILEAGD – Cresterea gradului de interconectivitate la reteaua de distributie prin construirea 
unei retele noi de distributie gaze naturale cu o lungime de aproximativ 36.772 km – retea 
distributie gaze naturale funcţionând in regim de presiune medie, care asigura minimum 2472 
de branşamente, in comunaTileagd, județul Bihor. Retea distributie gaze naturale 
presiunemedie – inclusiv refaceri - (PEHD SDR11 PE100, 
PN10 bar cu diametrele Dn 315 mm, Dn 180 mm, Dn 140 mm, Dn 110 mm, Dn 90 mm, Dn63 
mm, OL 6`` și OL 14``), L=36.772 km; 
Necesitatea şi oportunitatea prezentului proiect de investiţie 
Prezentul obiectiv de investitii prezinta principalele caracteristici si indicatorii tehnico – 
economici ai investitiei rezultati in baza solutiilor tehnice propuse pentru asigurarea utilizarii 
rationale sieficiente a cheltuielilor pentru satisfacerea nevoilor populatiei si operatorilor 
economici din zona, legate de alimentarea cu gaze naturale a Orasului Alesd si a comunelor 
Astileu, Tileagd si Tetchea. 
 Situatia actuala a locuintelor neracordate la o retea de distributie de gaz natural, 
implica depozite de combustibili solizi (lemn sau carbune), aprovizionarea cu butelii cu gaz 
lichefiat si consum de energie electrica (plite, radiatoare, etc). Aceste solutii pentru 
asigurarea incalzirii locuintelor precum si pentru incalzirea apei calde menajere (incarcarea 
facturilor de energie electrica cu un consum excesiv rezultat din folosirea boilerelor electrice) 
implicapreturi de cost foarte mari, pe care unele familii nu le pot sustine.  

Data  fiind situatia dificila creata  la aprovizionarea cu  butelii  de aragaz si necesitatea 
reducerii la minim a taierilor de lemn din paduri ca masura de protectie si conservare a 
padurilor,  nu se poate asigura in gospodarii un minim de confort termic necesar unui trai 
civilizat dar, mai cu seama,  utilizarea combustibililor solizi creeaza poluarea mediului. 

In acesta situatie este necesara,  utila si oportuna demararea investitiei pentru 
Infiintarea retelei de distributie de gaze naturale  in comunele Astileu, Tileagd si Tetchea si 
OrasulAlesd. 

Aceasta prezinta urmatoarele avantaje :  

• îmbunătățirea calității vieții locuitorilor ca urmare a creșterii gradului de confort al 
locuitorilor precum și în cadrul instituțiilor publice și agenților economici reducerea 
substantiala a cheltuielilor pentru incalzire si preparare hrana 

• reducerea poluarii mediului 

• extinderea   initiative private  

• stimularea micilor intreprinzatori 

• crearea de noilocuri de munca prin atragerea investitorilor care sunt in cautare de 
locatii cu impozite si taxe moderate si cu acces la utilitati 

• revigorarea și dezvoltarea activității economice a localităților; 

• dinamizarea și dezvoltarea activităților sociale și educative (școli, grădinițe) 

• dinamizarea și dezvoltarea activităților social-culturale (cămineculturale); 
Profilul de activitate al investitieieste de deservire a populatiei, prin asigurarea 

alimentarii cu gaze naturale in  conditii  de siguranta,  economice si prietenoase  cu mediul 
inconjurator. 
In acest moment proiectul se afla in evaluare. 
10. Proiectul: Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de 
tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfășurării activității didactice în mediu on-line, in Orașul Aleșd, județul Bihor". 
Proiectul Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul 
tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării 
activității didactice în mediu on-line, in Orașul Aleșd, județul Bihor" este propus spre finantare 
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in cadrul  Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 -Tehnologia 
informației și comunicațiilor -TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 -
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-
sănătate și e-cultură 
Acest proiect a fost depus spre finantare la data de 03.11.2020 de catre Orasul Alesd. 
Principalul obiectiv al ghidului de finantare il reprezinta, achiziționarea de echipamente din 
domeniul tehnologiei informației -IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la 
internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității 
didactice în mediu on-line. 
Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri 
necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât 
și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-
2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile 
necesare desfășurării activităților didactice. 
În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 
august 2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 
necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 
2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”  se referă la 
asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. În acest sens, măsura 
are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de 
tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât 
orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a 
evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni 
riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în 
condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. 
Prin proiectul "Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de 
tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare 
desfășurării activității didactice în mediu on-line, in Orașul Aleșd, județul Bihor" se 
doreste dotarea fiecareiinstututiieducationale din OrasulAlesd cu echipamente IT, conform 
nevoilor si solicitarilor facute de acestia. 
Prin acest proiect cele 2 Licee din Orasul Alesd vor beneficia de dotari cu echipamente IT, 
dupa cum urmeaza: 
Colegiul Tehnic Al Roman Alesd: 
 

Denumire articol UM Cantitate 

 
1 2 3  

Tableta + abonament lunar la 
internet pentru o perioada de 
minimum 24 de luni, din care: 

buc 902  

Laptop buc 90  

Camera web videoconferinta buc 38  

Proiector buc 38  

Ecran proiectie - cu suport perete buc 38  

Tabla interactiva buc 12  

Router Wireless buc 10  

 
Liceul Teoretic CT Serban: 

Denumire articol UM Cantitate 
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1 2 3  

Tableta + abonament lunar la 
internet pentru o perioada de 
minimum 24 de luni, din care: 

buc 1.136  

Laptop buc 70  

Camera web videoconferinta buc 52  

Proiector buc 14  

Ecran proiectie - cu suport trepied buc 0  

Ecran proiectie - cu suport perete buc 14  

Router Wireless buc 6  

 
Proiectul a trecut in luna decembrie 2020, de prima faza de evaluare(administrativa si 
conformitate). 
11.Proiectul: "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru 
copiii și cadrele didactice de la nivelul Gradinițelor din Orașul Aleșd, judetul Bihor" 
Proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru copiii și 
cadrele didactice de la nivelul Gradinițelor din Orașul Aleșd, judetul Bihor" este propus spre 
finantare in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 
Principalul obiectiv al ghidului de finantareilreprezinta, achiziționarea de Echipamente de 
protecție medicală, dezinfectanți în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat 
Cadrul Legal, 

• Ghidul de finantare Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextual 
pandemiei cauzate de COVID-19. 

• Ordonanta de urgenta nr. 144 din 24 august 2020 prin care autoritățile publice vor 
primi fonduri nerambursabile pentru finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile de 
tip tablet pentru uz școlar precum si a altor echipamente 

• Pachetul de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de utilizare a 
fondurilor europene structural și de investiții pentru a răspunde bine nevoilor generate 
de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate public în contextul COVID-
19, respective modificările suplimentare ale Regulamentului privind Dispozițiile 
Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013). 

• Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 
cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 

Solicitanţi  eligibili: 
Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinata chiziționării de echipamente de protecție 
medicală de tip dezinfectanți și/sau a containerelor mobile sanitare sunt: 

• unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă 
personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile 
legii; 

• autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe 
raza unității administrativ teritoriale; 

• parteneriatul dintre autoritățile publice locale șiunitățile de învățământ preuniversitar de 
stat menționate mai sus. 

 
Conform ghidului de finantare, proiectele pot includeurmătoareletipurile de acţiuni: 
❖ Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cuechipamente de protecție 

medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-
Cov-2; 
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❖ Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu containere mobile sanitare 
destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea și 
diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. 

Achiziționarea de containeresanitare mobile este eligibilă pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă-canalizare, cu condiția 
contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor 
medicale mobile, în limita valorii de 5.000 euro, echivalentul în lei la data aprobării ghidului 
solicitantului. 
Odata cu publicarea Ghidului de finantare final al programului in data de 19.10.2020, au fost 
eliminate cheltuielile eligibile cu achizitionarea de masti pentru copii din gradinite . In acest 
sens bugetul proietului s-a redus cu valoarea de 322.917,33 lei 
Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului, se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor 
eligibile astfel:  

Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 
(FEDR) 

100% 

Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) 0% 

Prin proiectul"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru copiii și 
cadrele didactice de la nivelul Gradinițelor din Orașul Aleșd, judetul Bihor",  se propune 
dotarea urmatoarelor institutii educationale din orasul Alesd, 
-Gradinita cu program prelungit Alesd,-Gradinita cu program normal, nr 2 Alesd,-Gradinita cu 
program normal Pestis-Cresa 
Totalul elevilor in aceasta intitutie este de 278 de elevi 
Personal grădiniță:  
-24 cadre didactice 
-3 cadre auxiliare (administrator, secretar, contabil) 
-2 bucătărese + 1 (creșă) 
-8 ingrijitoare 
-6 persoane ( creșă) 
Totalulsalilor de clasaeste de 22  
Astfel, urmatoarele gradinite vor fi dotate cu echipamente de protectie: 

a) Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Aleșd 

Nr.  
crt. 

Denumire articol UM Cantitate 

 
0 1 2 3  

1 Masca de protectie buc 5.510  

2 Cos de gunoi cu pedala buc 14  

3 Poarta detectie temperatura umana buc 2  

4 Manusi de protectie pereche 2.755  

5 Viziere de protectie buc 38  

6 Termometru non contact buc 15  

7 
Covoras dezinfectant pentru intrare 
(70*50*3cm) 

buc 6  

8 
Dozator pentru gel sau lichid 
dezinfectant 

buc 2  

9 Uscator de maini buc 20  

10 
Dispenser automat de dezinfectare cu 
senzor 

buc 24  

11 
Dispenser automat sapun lichid cu 
senzor 

buc 20  

12 Sapun lichid litru 606  

13 Gel dezinfectant de maini litru 667  
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14 Igienizant de suprafete litru 1.328  

 
b) Grădinițacu Program Normal nr.2 Aleșd 

Nr.  
crt. 

Denumire articol UM Cantitate 

 
0 1 2 3  

1 Masca de protectie buc 1.160  

2 Cos de gunoi cu pedala buc 15  

3 Poarta detectie temperatura umana buc 1  

4 Manusi de protectie pereche 580  

5 Viziere de protectie buc 8  

6 Termometru non contact buc 5  

7 
Covoras dezinfectant pentru intrare 
(70*50*3cm) 

buc 2  

8 
Dozator pentru gel sau lichid 
dezinfectant 

buc 1  

9 Uscator de maini buc 5  

10 
Dispenser automat de dezinfectare cu 
senzor 

buc 6  

11 
Dispenser automat sapun lichid cu 
senzor 

buc 5  

12 Sapun lichid litru 162  

13 Gel dezinfectant de maini litru 179  

14 Igienizant de suprafete litru 341  

 
c) Grădinițacu Program Normal nr.3 Peștiș 

Nr.  
crt. 

Denumire articol UM Cantitate 
Pret 
(Lei) 

 
0 1 2 3 4  

1 Masca de protectie buc 290 1,60  

2 Cos de gunoi cu pedala buc 2 291,55  

3 Poarta detectie temperatura umana buc 1 30.000,00  

4 Manusi de protectie pereche 145 2,00  

5 Viziere de protectie buc 2 25,00  

6 Termometru non contact buc 1 359,00  

7 
Covoras dezinfectant pentru intrare 
(70*50*3cm) 

buc 2 260,00  

8 
Dozator pentru gel sau lichid 
dezinfectant 

buc 0 1.400,00  

9 Uscator de maini buc 2 775,00  

10 
Dispenser automat de dezinfectare cu 
senzor 

buc 2 330,00  

11 
Dispenser automat sapun lichid cu 
senzor 

buc 2 330,00  

12 Sapun lichid litru 55 59,50  

13 Gel dezinfectant de maini litru 61 60,00  

14 Igienizant de suprafete litru 147 52,00  

 
In cursul anului 2020, proiectul a fost depus in data de 26.10.2020 si urmeaza sa intre in 
evaluare. 
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IMPOZITE ȘI TAXE 
     În cursul anului fiscal 2020 Compartimentul de Impozite si Taxe a desfăşurat o 
activitate pe principalele direcţii de răspundere care sunt: impunerea impozitelor 
pentru persoanele fizice si juridice, verificarea impunerilor la cererea contribuabililor, 
activitatea de executare silita a persoanelor fizice si juridice, emiterea de certificate 
fiscale si adeverinte la cererea contribuabililor, au fost emise 1186 800 certificate 
fiscale privind debitele catre bugetul local, 

• au fost create cca 400 roluri noi, 

• in anul 2020 au fost verificate impunerile la cca 100 persoane fizice  la solicitarea 
acestora, 

• au fost verificate cca 90 % din contractele de concesiune si chirie teren si cladiri 
intocmite de Compartimentul juridic  cu evidentele Compartimentului de Taxe si 
Impozite, 

• in urma verificarii societatilor in lichidare sau in faliment in  in baza  de date a ANAF nu 
au fost gasite societati radiate din Registrul Comertului cu sediul in Alesd si care mai 
sunt active in evidentele noastre, 

• a fost verificata corelarea bazei de date a Compartimentului Urbanism ( in special 
autorizatiile de constructie expirate in anul 2019  cu evidenta pe platitor in sensul 
declararii la impunere a cladirilor nou construite a caror autorizatie de construire a 
expirat; 

• au fost emise aproximativ 800 de Somatii si Titluri Executorii, fiind recuperata o suma 
de aproximativ 473000 lei sin ramasita anilor precedenti  

• au fost puse popriri pe conturi la societatile comerciale rau platnice si la persoanele 
fizice cu debite restante 

• au fost emise  1400 de facturi in relatia cu clientii privind chiriile si concesiunile 
contractate de persoanele fizice si juridice, 

• a fost implementat in continuare noul program de impozite si taxe, acesta fiind 
functional in proportie de cca 95%  

• s-a implementat noului program ( mult mai complex decat precedentul ) privind 
evidenta contractelor de concesiune si inchiriere, 

• au fost verificate toate societatile comerciale din punct de vedere al stabilirii corecte a 
impozitului pe cladiri ( este vorba de cota diferentiata de 1.1% pentru cele reevaluate 
in ultimii trei ani, cota de 5% pentru cele nereevaluate in ultimii trei ani ) si a fost 
modificata  impunerea acolo unde a fost cazul,  

• au fost preluate declaratii pe propria raspundere pentru persoanele fizice care 
desfasoara activitate comerciala la domiciliu iar pentru spatiul folosit in scop comercial 
nu se platesc utilitati pe firma, 

• au fost impuse ca spatii comerciale cu valoarea de impunere de 0,4%, din valoarea 
rezultata dintr-un raport de evaluare sau din documentele de provenienta daca 
acestea au fost dobandite in ultimii 5 ani, spatiile detinute de persoanele fizice in care 
se desfasoara activitatea comerciala, 

• au fost verificate toate spatiile detinute de persoane fizice unde se desfasoara 
activitate comerciala si aveau obligatia de a le declara ca spatiu comercial, 

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

• au fost urmarite si incasate cu prioritate amenzile emise de organele abilitate  

• a fost verificata impunerea pentru taxa teren a terenurilor concesionate sau inchiriate 
la contractele valabile ale institutiei noastre, 

• au fost emise un numar de 10405 chitante manuale si 806 plati prin POS 

• pina la finalul anului a fost incasata prin casierie si prin viramente bancare suma de 
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4.350.000 lei pentru debitele administrate de Compartimentul de taxe si impozite, 
27300 lei fiind incasati prin noul system on-line 

• au fost intocmite actele pentru declararea a 40 persoane fizice ca si insolvabili, 
debitele acestora fiind urmarite in urmatorii 5 ani, 

• a fost implementat sistemul de plata on-line. 
Casa Judeţeană de Pensii 
Pentru anul 2019 situaţia privind oraşul Aleşd este următoarea: 

• Numărul total de pensionari la 31.12.2020 – 2.268; 

• Număr solicitări cazuri noi în anul 2020- 121; 

• Recalculări de pensii 2020– 183; 

• Număr cereri privind plata ajutorului de deces în anul 2020- 80; 

• Număr total de beneficiari de legi speciale- 127; 

• Beneficiari de indemnizaţii de veterani de război – 5. 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor 
 
A. 

 

*)Localităţi incluse Aleşd,Tinăud,Peştiş,Pădurea Neagră 
Din cele 199 persoane incadrate in muncă, 

- 25 persoane de etnie roma 
- 81 persoane incadrate in ocupaţia de muncitori necalificaţi 
- 22% persoane sub 25 ani 
- 30% persoane peste 45 ani 
- 15% persoane cu nivel studii şcoală generală incompletă sau fără 

studii 
Programele de formare profesională organizate la Punctul de Lucru Aleşd şi la care au 

participat şomeri cu domiciliul in Alesd au fost: 
 Agent securitate 
 Cofetar patiser 
 Frizer, coafor, manichiură, pedichiură 

Referitor la distributia pe categorii a persoanelor aflate in stoc la 31.12.2020, situaţia 
se prezintă astfel: 

 

Total stoc 31.12.2020*) din care:femei*)

Persoane in cautarea unui loc de munca -someri indemnizati 130 75

Persoane in cautarea unui loc de munca -someri neindemnizati 107 54

Persoane incadrate in munca in anul 2019 199 106
Persoane care au beneficiat in 2020 de programe de formare 

profesionala 27 19

CATEGORII VARSTA sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani peste 55 ani Total

indemnizat 13 7 33 36 21 20 130

neindemn 21 7 13 25 21 20 107

Total 34 14 46 61 42 40 237
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 B. In anul 2020 un număr de peste 76 angajatori cu sediul in judeţul Bihor au 
comunicat agenţiei intrări de noi locuri de muncă  şi au oferit locuri de muncă pentru zona 
Aleşd. 

199 persoane înregistrate în baza de date a agenţiei s-au incadrat în muncă  în 
următoarele meserii: administrator societate comerciala,agent curatenie cladiri si mijloace de 
transport, agent de vânzari, ajutor bucatar, ajutor ospatar, asistent farmacist, bucatar, casier, 
conducator auto transport rutier de marfuri, consilier/expert/inspector/referent/economist în 
management, contabil, electrician auto, femeie de serviciu, frizer, functionar economic, 
gestionar depozit, inginer autovehicule rutiere, inspector/referent resurse umane, instructor 
auto, lacatus mecanic, lucrator comercial, manipulant marfuri, masinist la masini pentru 
terasamente (ifronist), mecanic auto, mecanic utilaj, montator subansamble, muncitor 
necalificat în industria confectiilor, la asamblarea, montarea pieselor, la spargerea si taierea 
materialelor de constructii, operator introducere, validare si prelucrare date, operator la 
fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie, operator la roboti industriali, sofer 
de autoturisme si camionete, spalator vehicule, subinginer mecanic, ucenic, vânzator, zidar 
rosar-tencuitor. 

Domeniile de activitate : 
o activități ale centrelor de fitness, 
o activități de contractare, pe baze temporare,a personalului, 
o activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de 

secretariat, 
o activități generale de curățenie a clădirilor, 
o alte servicii de cazare, 
o baruri și alte activități de servire a băuturilor, 
o captarea, tratarea și distribuția apei, 
o comerț cu amănuntul si cu ridicata, 
o fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp), 
o fabricarea altor articole textile n.c.a.,fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare 

generala n.c.a., 
o fabricarea altor produse din material plastic, 
o fabricarea de construcții metalice și parți componente ale structurilor metalice, 
o fabricarea de mâncăruri preparate, 
o fabricarea de mobila n.c.a.,fabricarea încălțămintei,fabricarea pâinii;  
o fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, 
o fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte, 
o fabricarea produselor din beton pentru construcții, 
o întreținerea și repararea autovehiculelor, 
o lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, 
o lucrări de instalații electrice, 
o lucrări de pregătire a terenului,  
o restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 

NIVEL STUDII

invatamant 

primar si fara 

studii

invatamant 

gimnazial

invatamant 

profesional

invatamant 

liceal

invatama

nt 

postlicea

l

invatamant 

universitar
Total

indemnizat 27 16 21 49 4 13 130

neindemn 54 22 8 17 1 5 107

Total 81 38 29 66 5 18 237

NIVEL OCUPABILITATE FOARTE GREU GREU MEDIU USOR Total

indemnizat 24 33 38 35 130

neindemn 59 22 16 10 107

Total 83 55 54 45 237
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o scoli de conducere (pilotaj), 
o transporturi rutiere de mărfuri. 

Oficiul Național al Registrului Comerțului 
Numărul operatorilor economici cu sediul social și secundar pe raza unității 

administrativ-teritoriale Aleșd - 1327 din care 99 înființate în 2020, respectiv: Aleșd - 1138, 
înființate în 2020 - 80, Peștiș – 97, înființate în 2020 – 7, Pădurea Neagră – 33, înființate în 
2020 – 4, Tinăud – 78, înființate în 2020 – 9.   

Numărul total agenți economici cu sediul social și secundar pe raza unității 
administrative-teritoriale Aleșd care și-au suspendat activitatea în 2020 – 6, în Aleșd – 6, 
Peștiș – 0, Tinăud – 0, Pădurea Neagră – 0.  

Numărul societăților din afara județului care au puncte de lucru în Orașul Aleșd - 75. 
 
ORDINE PUBLICĂ 
POLIȚIA ORAȘULUI ALEȘD   

În componența teritorială a orașului Aleșd intră și localitățile Pădurea Neagră (la o 
distanță de 18 km de centrul orașului ), Tinăud (la o distanță de 2,5 km de centrul orașului) 
și Peștiș (la o distanță de 2 km de centrul orașului). 

Poliția orașului Aleșd este încadrată la această dată cu un număr de 36 polițiști, din 
care 3 ofițeri și 33 agenți de poliție. 

Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare o au 15 polițiști, iar 
calitatea de polițist rutier – 15 polițiști. 

La nivelul Poliției oraș Aleșd se asigură un procentaj de 1 polițist la 385 locuitori, 
având în vedere specialitățile operative. 
REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 
NFRACȚIONALITATEA SESIZATĂȘI DINAMICA DOSARELOR PENALE 

 

Dosare penale în 
lucru 01.01.2020 

Dosare penale 
înregistrate în anul 

2020 

Dosare penale 
soluționate în anul 

2020 

Dosare penale 
rămase în lucru la 

31.12.2020 

Autor 
cunosc

ut 
105 

Autor 
necunosc

ut 
73 

Autor 
cunosc

ut 
105 

Autor 
necunosc

ut 
75 

Autor 
cunosc

ut 
198 

Autor 
necunosc

ut 
70 

Autor 
cunosc

ut 
143 

Autor 
necunosc

ut 
78 

 
 
Evoluţia infracţionalităţii sesizate pe genuri de fapte: 

 

Infracţiuni economice 
21 

Infracțiuni judiciare 
79 

De altă natură 
80 

 

Infracțiunile de furt 
 

63 
În general predomină furturile din locuinţe și 
anexele gospodărești cu un prejudiciu mic, 
fără mod de operare deosebit. 

Loviri și alte violențe 
 

50 
Fără a fi de o gravitate mare care presupune 
un număr mare de îngrijiri medicale 

Infracțiuni judiciare 
comise cu violență 

3 Acestea fiind infracțiuni de viol 

Infracțiuni stradale 

7  
Autor 

cunoscut 

 

4  
Autor 
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necunosc
ut 

Infracțiuni flagrante 46  

 
CONTRAVENŢII CONSTATATE DE CĂTRE POLIȚIȘTII ÎNCADRAȚI LA POLIȚIA 
ORAȘULUI ALEȘD DAR APPLICATE PE RAZA DE COMPETENȚĂ A CIRCUMSCRIPȚIEI 
JUDICAIRE ALEȘD   

Nr. 
Crt. 

Actul normativ Număr de sancțiuni Valoare  

1. O.U.G. nr. 195/2002 3551 893.916 Ron 

2. Legea nr. 61 / 1991 437 276.300 Ron  

3. Legea nr. 55 / 2020 1009 418.850 Ron  

4. Legea nr. 171 / 2010 61 31.845 Ron  

5.  
Legea  nr. 333 / 2003 
H.G.  nr.  301 / 2012 

2 9.000 Ron  

6. Legea nr. 12 / 1990 8 10.000 Ron  

7. 
Alte acte normative, 

ordonanțe militare pe 
perioada stării de urgență  

324 40.250 Ron  

TOTAL 5392 1.680.161 Ron  

ACTIVITATEA PRINCIPALELOR STRUCTURI OPERATIVE DIN CADRUL  
POLIȚIEI ORAȘULUI ALEȘD 

       Ordine publică  
 
 
 

 
 

1. Aspecte importante în activitatea desfășurată 
 

2. Misiuni în context COVID 19 
3. Stadiul implementărilor în SNRI/ Inforural/RI 

    Rutier  

 
 
 

Circumscripția judiciară 
Aleșd  

Oraș Aleșd1  

Acțiuni 19 6 

Infracțiuni la regimul rutier 44 11 

Transmis viteza radar  2292 890 

Sancțiuni - procese verbale 2993 768 

Biciclisti verificați 34 10 

 
 

• Acţiuni organizate:  în anul 2020 = 64,  
• Dosare penale soluţionate: în anul 2020 – 45; 
• Infracțiuni constatate = 37 din care flagrante = 23. 
• Petiții soluționate:  85;  
• Controale efectuate: 1161; 
• Mandate de aducere executate: 51 
• Contravenţii: în anul 2020 = 2124,; 
• Confiscări:  în anul 2020 = 38.180 buc. țigarete,  79,6 mc. material  

lemos, 50 grame canabis , 420 articole imbracaminte, 1 aparat sudură, 
două pompe apă și truse scule/chei, 1350 euro, 4053 lei, valoarea totală 
a bunurilor fiind de 48.823 lei, 
• Planuri de pază avizate: 3  
• Intervenţii la SNUAU – 112 - 378; 
• Activităţi în şcoli: 14; 
• Activităţi preventive (şedinţe, întâlniri cu reprezentanţi ai unităţilor 

de învăţământ, alte activități preventive desfășurate în comunitate): 96 
• Elevi problemă identificaţi: 4. 
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Carutași verificați 121 43 

Neacordare prioritate vehicule 8 2 

Stare tehnică necorespunzătoare 29 9 

Depășire viteză 63 14 

Legalitatea transporturi rutiere 53 9 

Pietoni verificați 95 77 

Port centura de siguranță 205 68 

Permise de conducere reținute 
total  

174 52 

Alcool  27 11 

Viteza (peste 50 km/h)  63 19 

Alte cauze  84 22 

Certificate înmatriculare reținute 44 9 

De menționat este faptul că în oraș Aleșd și localitățile aferente în ultimele 6 luni au fost 
înregistrate 6 evenimente rutiere (2 accidente grave), soldate cu 2 răniți grav și 4 răniți ușor 
și un număr de 43 evenimente din care au rezultat  doar pagube, fiind soluționate ca și 
tamponări.  
ASPECTE EXEMPLIFICATIVE DIN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ 

În perioada supusă evaluării s-au constat în flagrant două infracţiuni de contrabandă  
comform  Codului vamal, care fac obiectul dosarului penal 816/P/2020. În acest acest dosar 
penal, aflat în anchetă proprie, s-a dispus reţinerea unui suspect și în urma constatărilor în 
flagrant şi a efectuării unei percheziţii, s-a reușit confiscarea unui număr de 29.960 tigarete 
netimbrate (1.498 pachete), precum şi sumele de 1.350 euro şi 3714 lei, bani proveniţi din 
vânzarea de ţigarete netimbrate. 

De asemenea,  în urma unei plângeri pentru furtul unei sume de bani dintr-o societate 
comercială din oraș Aleșd, valoare reclamată aprox. 17.350 lei, dosarul fiind înregistrat cu 
autor necunoscut, în 4 zile a fost identificat autorul și în urma unei percheziții domiciliare 
autorizate s-a recuperat suma de 11.950 lei și 100 euro, s-a identificat autor și s-a dispus 
reținerea acestuia. 
MISIUNI ÎN CONTEXT COVID – 19 

În scopul limitării răspândirii virusului SARS COV - 2, la  nivel oraș Aleșd au fost 
angrenați zilnic în medie un număr de 8 polițiști. 

Au fost distribuite deciziile de carantinare / izolare comunicate de I.P.J. Bihor și D.S.P. 
Bihor, fiind întocmite fișe de evidență pentru persoanele respective, în baza acestora 
desfășurându-se și verificarea respectării măsurilor stabilite. 

Au fost desfășurate activități de verificare a respectării normelor sanitare în zonele 
publice aglomerate sau des frecventate de cetățeni, aplicându-se măsuri ferme direct 
proporțional cu rata infectării la 1000 de locuitori, sens în care au fost aplicate un număr de 
aproape 1000 de sancțiuni contravenționale. 
Pe raza de competență a orașului Aleșd au fost identificate un număr de 17 societăți 
comerciale ce-și desfășoară activitatea în domeniul HoReCa și un număr de 5 cu statut de 
supermarket și 3 sali de jocuri de noroc, administratorii acestora fiind înștiințați în scris 
asupra obligațiilor ce le revin pentru respectarea măsurilor de protecție sanitară. 

Aceste societăți au făcut și obiectul verificărilor și de fiecare dată când au fost 
constatate nereguli s-au luat măsuri.  

La nivelul Poliției oraș Aleșd în localitatea Pădurea Neagră a funcționat un centru de 
carantinare instituționalizată, pe perioada ultimelor 6 luni aici fiind carantinate doar 4 
persoane. 
DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE  
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- Deficitul de personal înregistrat la nivelul Poliției oraș Aleșd; 
- În contextul stării de urgență/stării de alertă generate de pandemia COVID-19, 

activitatea de urmărire penală a fost suspendată și îngreunată, cu excepția cazurilor urgente; 
- Personalul încadrat în funcții de specialiști în organigrama Poliției oraș Aleșd 

execută toată gama de misiuni, atribuții și activități pe raza teritorială a Circumscripției 
Judiciare Aleșd, 

- Ca urmare a organizării administrative, orașul Aleșd are în responsabilitate și zone 
împădurite, astfel infracțiunile în domeniul silvic de tăiere ilegală de arbori, transport material 
lemnos sunt instrumentate de judiciariști, structura organizatorică a Poliției oraș Aleșd 
neavând funcție specializată care să instrumenteze astfel de fapte; 

- Existența unei patrule de ordine și siguranță publică pe un schimb cu o zona de 
responsabilitate mare, având în vedere și distanțele până în localitățile ce aparțin de oraș 
Aleșd. 
RISCURI / VULNERABILITĂȚI 

Existența unei zone de risc infracțional și medical – cartierul Obor -  cu o mare 
concentrație de populație, situat în partea de SE a orașului Aleșd cu posibilitatea înregistrării 
unor fapte contravenționale și penale; Populație: 1100 – 1200 persoane  pe toate categoriile 
de vârstă; Suprafața aproximativă: 480.000 mp; Imobile de locuit și anexe gospodărești : 
aprox. 250 clădiri de mici dimensiuni cu o suprafață  medie de 16 mp / clădire; 4 zone de 
acces auto și o zonă de acces pietonal; 

Creșterea infracționalității contra integrității corporale (loviri și alte violențe) în mediul 
urban; 

Imposibilitatea respectării de fiecare dată a obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi ca 
urmare a implicării personalului în activităţi de prevenire şi combatere a răspândirii virusului 
Sars – Cov 2; 

Diversificarea componenţei mediilor criminogene cunoscute datorită posibilității 
revenirii în țară în contextul pandemiei a unor persoane specializate în comiterea de 
infracțiuni; 

Creșterea infracționalității în domeniul silvic ca urmare ca introducerii în Legea 
46/2008 a prevederilor art. 107, alin. 11 prin care se cercetează infracțiunea de tăiere ilegală 
indiferent de valoarea prejudiciului cauzat; 
OBIECTIVE 

Planificarea, coordonarea şi executarea activităţilor specifice pentru intensificarea 
măsurilor din competența structurilor de poliție în vederea combaterii și prevenirii activităților 
ilicite, a răspândirii noului coronavirus SARS COV 2 și a reducerii efectelor asupra populației 
şi protecția personalului propriu; 

Intensificarea activității de pregătire profesională cu accent pe pregătirea Legii 
192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și 
siguranței publice și monitorizarea lucrătorilor predispuși la comiterea de abateri și cunoscuți 
cu un comportament  necorespunzător; 

Implicarea factorilor de conducere și polițiștilor cu experiență în domeniu în procesul 
de instruire, formare personal și coordonare a activităților, reinstruirea personalului cu privire 
la necesitatea manifestării unei atitudini echilibrate în activitate; 

Desfășurarea de acțiuni preventive în zone cu potențial turistic pentru respectarea 
măsurilor de protecție sanitară dispuse de autorități; 

Creşterea calității intervenției la evenimente semnalate de către cetățeni, prin 
creșterea operativității în soluționarea aspectelor semnalate și dând dovadă de fermitate și 
solicitudine față de aceștia; 

Menținerea gradului de siguranță al elevilor și cadrelor didactice în unitățile școlare și 
zona adiacentă acestora; 

Menținerea sub control a infracționalității stradale, a infracținilor cu violență și a celor 
de furt prin adaptarea dispozitivului de patrulare în funcție de situația operativă, asigurarea 
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prezenței și vizibilității efectivelor de poliție în stradă. 
JANDARMERIA 
MISIUNI DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE: 

• Asigurarea măsurilor de ordine publică în zona Centrului de Carantină ,,Tabăra Irene 
Rowen Pădurea Neagră”: 17 misiunide  cu 40 jandarmi.  

• Acţiuni executate premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor: 3 misiuni cu un 
efectiv de 11 jandarmi. 
MISIUNI DE MENŢINERE A ORDINII PUBLICE: 

• Misiuni executate în sistem integrat cu poliţia în mediul urban (oraşul Aleşd): 124 
misiuni fiind constituite un număr de 172 patrule mixte; 

REZULTATE obţinute: -   infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 2; 
- autori infracţiuni: 2; 
- avertismente scrise: 7; 
- sancţiuni contravenţionale constatate: 46; 
- valoare amenzi: 21250 lei. 
- valoare bunuri confiscate: 249 lei 
- persoane conduse la sediul Poliţiei: 2. 

• Misiuni executate în sistem integrat cu poliţia în mediul rural (Secția 1 Poliție 
Rurală Borod și Secția 7 Poliție Rurală Tileagd): 450 misiuni fiind constituite un număr de 
910 patrule mixte; 

REZULTATE obţinute: -   infracţiuni constatate în comun cu poliţia: 16; 
- autori infracţiuni: 17; 
- avertismente scrise: 26; 
- sancţiuni contravenţionale constatate: 57; 
- valoare amenzi: 40.100 lei. 
- persoane conduse la sediul Poliţiei: 17. 

• Echipaj de jandarmi din cadrul Grupei de Jandarmi Supraveghere şi Interventie 
Aleşd, execută   misiuni de patrulare în oraşul Aleşd respectiv în mediul rural (la solicitare). 

➢ misiuni executate: 77 cu un efectiv de 154 jandarmi; 
➢ avertismente scrise: 2; 
➢ sancţiuni contravenţionale constatate: 22, valoare amenzi 18.700 lei; 
➢ valoare bunuri confiscate: 2289 lei; 

• Acţiuni punctuale executate în zone de interes operativ: o misiune cu 2 jandarmi. 

• Acţiuni executate în zona instituţiilor de învăţământ- Liceul Teoretic „Constantin 
Şerban”-Corpul A – Aleşd - fiind executate 67 misiuni de menţinere a ordinii publice, cu un 
efectiv de 67 jandarmi   
ACŢIUNI EXECUTATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUŢII: 

• Cu I.P.J. Bihor: o misiune cu 2 jandarmi.  

• Acţiuni de punere în aplicare a unor mandate de aducere emise de instanţele de 
judecată: 8 acţiuni cu 16 jandarmi. 
          TOTAL MISIUNI  ŞI REZULTATE OBŢINUTE ÎN ANUL 2020: 

➢ Misiuni executate:  749 misiuni ; 
➢ Efective folosite:  1376 jandarmi; 
➢ Persoane sancţionate cu avertisment scris: 37;  
➢ Sancţiuni contravenţionale aplicate: 125; 
➢ Valoarea amenzilor aplicate: 80 050 lei ;  
➢ Valoare bunuri confiscate: 2538 lei. 
➢ Infracţiuni constatate in comun cu poliţia: 18; 
➢ Autori identificaţi în comun cu poliţia: 19;   
➢ Persoane conduse şi predate la poliţie pentru continuarea cercetărilor: 19; 
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        * Menţionăm faptul că, efectivele de jandarmi asigură paza şi protecţia instituţională la 
trei obiective din oraşul Aleşd, respectiv: Judecătoria Aleşd, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Aleşd şi Trezoreria Aleşd. 
Serviciul Public Comunitar de evidenţă a persoanelor  

În perioada analizată lucrătorii Serviciului de Evidenţă a Persoanelor Aleşd au 
desfăşurat o gamă largă de activităţi specifice muncii de evidenţă a persoanelor în conf. cu 
O.G.97/2005 privind evidenţă, domiciliul resedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, a  instructiunilor Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrare a Bazei de date 
pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti nr. 393517din 09.06.2006 privind reglementarea 
activităţilor cu caracter operativ desfaşurate de serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor şi a modului de completare a cărţii de identitate provizorii, a Normelor 
Metodologice 1375/2006 de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul , 
resedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români a ordinelor, radiogramelor,  
îndrumărilor şi instructiunilor elaborate de M.A.I..si D.E.P.A.B.D. Bucureşti precum şi a 
dispoziţiilor elaborate de D.E.P. Bihor în colaborare cu Biroul Judeţean de Administrare a 
Bazei de Date pentru Evidenţa Persoanelor Bihor. 
      În aceasta perioadă s-au avut în vedere : 
-Activităţi de punere în legalitate cu acte de identitate în funcţie de situaţiile prezentate la 
ghiseu, ori în teren cu diferite ocazii;  
-Activităţi pe linia popularizării prevederilor legale specifice muncii de evidenţa a persoanelor, 
s-a dus o muncă de colaborare susţinută în realizarea sarcinilor pe linia evidenţei 
persoanelor cu agenţii de poliţie de la cele 2 secţii de Poliţie Posturi de Poliţie  arondate  şi cu 
cei din cadrul Poliţiei orăşeneşti 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 şi instructiunile 393517/2006 cap.5 şi 
-Protocol de parteneriat nr.60/62129/21.01.2018 încheiat între Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Bihor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Aleşd, Poliţia 
or. Aleşd  şi Inspectoratul Judetean de Poliţie Bihor pentru realizarea sarcinilor comune pe 
linie de de evidenţă a persoanelor, stare civilă, cărti de alegator şi pentru clarificarea unor 
aspecte rezultate din activităţile cu caracter operativ desfăşurate de Serviciile Publice 
Comunitare de Evidenţă a Persoanelor precum şi cu cei din cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor simple Bihor, a Biroului pentru Străini si 
Probleme Migrări Bihor sau a Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date pentru 
Evidenţa Persoanelor Bihor instituţie care administrează baza de date pentru evidenta 
persoanelor Bihor care efectuează controale periodice tematice si metodologice împreuna cu 
D.E.P. Bihor pentru respectarea legislaţiei şi metodologiei în vigoare.  
ACTIVITATI DE PUNERE IN LEGALITATE  
În cursul acestui an au fost eliberate un nr.de 4455  acte de identitate, din care 4356  cărti de 
identitate, 99 cărti de identitate provizorii, 21 cărti de identitate eliberate pe bază de procură 
specială.  
Analizând volumul de muncă pe anul în curs, activităţile desfăşurate în mod susţinut pe linia 
punerii în legalitate am constatat că înregistrăm un numar de persoane nepuse în legalitate 
astfel: 
La expiraţi din totalul de 1355 persoane s-au realizat 1322. 
La minori din totalul de 233 s-au realizat 185. 
La expiraţii anteriori am avut 1952 din care majori-1426 
                                                                     minori-526 
Din care  s-au realizat:                                 majori-1496 
                                                                     minori-474 
În perioada anului 2020 conform Dispozitiei comune dintre DE.P.A.B.D. şi I.GP.R. 
nr.4315800/23.05.2018si nr. 57/22.05.2018 am finalizat punerea în legalitate a minorilor si 
majorilor fără acte de identitate care figurează în Registrul National de Evidenţă a 
Persoanelor cu domiciliul în România şi nu au solicitat eliberarea primului act de identitate 
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până la data de 31.12.2020 în cadrul S.P.C.L.E.P. Aleşd am avut de verificat un număr de 
1421 de persoane.  

Studiind rapoartele prezentate de lucrătorii de la Secţiile de Poliţie Tileagd, Borod  şi 
din cadrul Poliţiei oraşului Aleşd am constatat urmatoarele justificări privind restanţele pe linia 
punerii în legalitate a persoanelor ale căror acte de identitate au valabilitate expirată sau a 
minorilor care  au împlinit 14 ani şi nu au fost în legalitate astfel: 
Toate persoanele înscrise în aceste liste au fost verificate în teren şi  trimestrial  în baza de 
date automată operându-se în baza de date prin aplicaţia  S.N.I.E.P.toate motivele nepunerii 
în legalitate în macheta M.O. asociate persoanei. 
Au fost verificate în daza de date a Serviciului  de Paşapoarte un nr. de 964 de persoane  
1.plecaţi in strainatate -246. pers. 
2.plecaţi in alte localitati din tara -177 pers. 
3.retinuţi/arestaţi -2 pers. 
4.posibil decedaţi-4 pers. 
5.alte cazuri        - 412 pers. 
 Lunar s-a transmis la D.E.P.Bihor  situaţia acestor verificări efectuate de politişti.  
          În perioada analizată au fost luate în evidenţă un nr. de 621 persoane ca urmare a 
naşterii şi 11 persoane ca urmare a schimbării  domiciliului din strainatate.  
ACTIVITĂŢI DE SCHIMBARE A DOMICILIULUI ŞI STABILIRE A REŞEDINŢEI 

Ca urmare a fluctuaţiei mari în rândul populaţiei s-a desfăşurat un volum mare de 
muncă pe această linie efectuându-se peste 780 schimbări de domiciliu iar pe linia vizelor de 
resedinţă au fost acordate un nr.de  peste 876 vize.  
Au fost fost verificate în baza de date automată si manuală un nr. de peste 900 de persoane 
din care pentru: 
-M.A.I. -800                
-alte ministere   -100                 
 ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE  GESTIONARE ŞI ACTUALIZARE A BAZEI DE DATE  

Au fost efectuate un nr. de peste 5000. de actualizări  în R.N.E.P. care  se trimit la 
B.J.A.B.D. Bihor împreună cu fotografiile efectuate în evidenţa automată, iar săptămânal sau 
ori de cate ori se impune se aduc cărţile de identitate, şi corespondenţa ordinară pentru a se 
face menţiunile necesare în cererea de eliberare a actului de identitate şi înmânarea lor 
personal  titularilor  pe bază de semnatură  conf. Metodologiei.  
Zilnic se preiau imagini pentru cetăţenii care se prezintă la ghiseu în vederea obţinerii cărţii 
de identitate, a vizelor de resedinţă sau a cărţii de identitate provizorie. 
          În cursul  anului  s-a  modificat  unele proceduri de sistem  privind  aplicaţia  S.N.I.E.P. 
care presupune o noua metodologie de actualizare a R.N.E.P. participând la instruiri şi 
practica la nivel judeţean  toţi lucrătorii serviciului în cursul anului serviciul a fost angrenat  în 
activităţile referitoare la votul privind alegerile europarlamentare şi prezidenţiale având  
programul prelungit şi clarificarea situaţiilor referitoare la obţinerea actelor de identitate în 
modul cel mai scurt cu putinţă.  
ACTIVITATEA DE SECRETARIAT, TRANSPORT ŞI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 
          Pentru personalul detaşat activitatea de resurse umane, secretariat şi financiar se 
desfăşoară separat, ceea ce impune un volum mare de muncă pe această linie.  
          Această activitate se desfasoară conform ordinelor şi dispozitiilor în vigoare. Ţinând 
cont de faptul că suntem 5 lucrători în cadrul serviciului iar baza de date conţine o populaţie 
activă de peste 56.000 de persoane am efectuat situaţiile statistice în termen. 
         Transportul documentelor se face cu poşta militară, poşta civilă şi de lucrătorii 
serviciului de evidenţă a persoanelor în cursul anului am întocmit fişele de evaluare şi 
deducerile personale pentru personalul detaşat pe care le-am înaintat la D.E.P.A.B.D. 
Bucuresti.   
PREGATIREA DE SPECIALITATE 
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Această activitate se desfăşoară zilnic şi individual conform planului aprobat de D.E.P. 
Bihor, urmărindu-se însuşirea, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare transmise de   
D.E.P.A.B.D. Bucuresti. 
În cursul anului au fost efectuate  4 pregătiri de specialitate în colaborare cu specialiştii din 
cadrul D.E.P. şi  B.J.A.D.E.P. . Bihor la care am participat toţi lucrătorii şi 12 pregătiri lunare  
organizate de D.E.P.Bihor  împreună cu reprezentanţii D.G.A. Bihor ai serviciului criminalistic 
din cadrul I.P.J. Bihor şi al serviciului de paşapoarte Bihor. 
În anul 2020 am fost  controlaţi  de către D.E.P. şi B.J.A.B.D. Bihor în luna martie activitate 
urmată de o Nota de Constatare cu principalele concluzii rezultate în urma activitătii de sprijin 
şi îndrumare metodologica pe linie de evidenţă a persoanelor pe care am adus-o la 
cunostiinţa conducerii instituţiei. 
 Stare civilă 

Au fost  întocmite un număr  total de 196 acte de stare civilă în dublu exemplar, după 
cum urmează: 
Acte de naştere – 9, din care: 

- 8 acte transcrise, naşteri produse în străinătate 
- 1 naștere la Spitalul Aleșd 

Acte de căsătorie – 46, din care: 
- 1 act transcris, căsătorii incheiate în străinătate 

Acte de deces – 141, din care: 
- 2 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 412 certificate de stare civilă – la întocmirea actelor, la 
solicitarea persoanelor particulare sau a primăriilor, după cum urmează: 
- certificate de naştere  – 184 
- certificate de căsătorie  -   67 
- certificate de deces -  161 
  47 extrase multilingve, din care: 
-  extrase multilingve de naştere   - 37 
-  extrase multilingve de căsătorie  - 10 
-  extrase multilingve de deces   -    
 Un certificat de divorţ. 
MENŢIUNI 

S-au întocmit următoarele categorii de  mentiuni: 
- 318 comunicări de menţiuni primite de la alte primării  
- 288 trimise la alte primării 
- 198 trimise la SPCLEP 
- 547 operate pe marginea actelor din arhiva proprie 
S-au eliberat 139 adeverinţe de înhumare, s-au completat şi trimis la Direcţia Judeţeană de 
Statistică Bihor 205 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 sub 14 ani şi al 
persoanelor în a căror strare civila au intervenit modificări, la SPCLEP precum şi Livretele 
Militare ale decedaţilor până la 50 ani la Centrul Militar. 
După fiecare act de căsătorie întocmit, s-a trimis la Registrul Naţional al Regimurilor 
Matrimoniale extras de căsătorie cu menţiunea regimului matrimonial ales, în numar de 46. 
S-au rectificat un număr de 1 act de stare civilă. 



 

25 
 

S-au întocmit/procesat şi trimis la Direcţia judeţeană de evidenţa a populaţiei un numar de 10 
dosare de schimbare de nume pe cale administrativă, conform O.G. 41/2003. 
Au fost operate 1 menţiuni de ortografiere a numelui cu limba maternă. 
S-au întocmit şi expediat la Camera Notarilor Publici Bihor un număr de 48 Sesizări pentru 
deschiderea procedurii succesorale. 
Au fost întocmite şi expediate la cererea Instanţelor Judecătoreşti, a Birourilor notariale, 
Politţie, SPCLEP, primării, CNARNN, un numar de 41 extrase pentru uzul organelor de stat. 
La solicitarea persoanelor îndreptățite, s-au eliberat 14 dovezi de celibat ( anexa 9). 
Au fost eliberate un număr de  41 Livrete de familie . 
STAREA SOCIALĂ 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
AUTORITATE TUTELARA 

În ceea ce privește, autoritatea tutelară, protecția copilului și drepturile persoanelor cu 
handicap, în anul 2020 s-au efectuat un număr de: 335 anchete sociale după cum 
urmează: 

• Anchete plasament/instituționalizați – 13 

• Anchete solicitate de judecătorii pentru divorț   21 

• Anchete reatestare asistent maternal  3 

• Anchete mame minore  7 

• Anchete delegare autoritate tutelara  1 

• Anchete pentru curatelă / tutela 6 

• Anchete pentru bursa si rechizite școlare  31  

• Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap adulți  94  

• Anchete pentru evaluare/reevaluare grad handicap copii 11   

•  Factori de mediu                                                               11 

• Fise de monitorizare minori cu handicap  / CES   29 

• Anchete pentru a lua masa la Cantina sociala 8 

• Anchete și dispoziții pentru ajutor financiar de urgență sau ajutor de deces 10 

• Anchete pentru rovignetă  1 

• Adrese către DGASPC sau alte fundații pe linie de autoritate tutelară 50 

• Anchete internare centru medico-social 2 

• Alte anchete pentru alte instituții – 11 
        Pe parcursul anului 2020  s-au monitorizat copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în 
străinătate și  s-au făcut raportările privind acești minori, solicitate de instituțiile abilitate.  

- pentru un număr de 12 copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate s-a 
efectuat evaluarea inițiala ( fisa de observație si fisa de identificare a riscurilor), plan 
de servicii + dispoziție de aprobare a planului de servicii. 

       Pe tot parcursul anului 2020 s-a monitorizat 1 copil sub tutela  si s-a efectuat un Raport 
de monitorizare trimestrial. 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
- s-au întocmit 75 dosare de indemnizație creștere copil până la  2 ani sau 3 ani în cazul 

copiilor cu handicap 
- 31 dosare stimulent de inserție, pentru mamele care s-au întors în câmpul muncii 
- 60 dosare de alocație de stat pentru copii 

În baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, au fost înregistrate in 
anul 2020 un nr. de 15 dosare noi ajungându-se astfel la un număr de 435 dosare. Dintre 
acestea fiind active lunar un număr de aproximativ 85 dosare. 

Pentru beneficiarii de ASF se întocmesc lunar dispoziții de aprobare plata, dispoziții 
de suspendare, modificare sau încetare a plății (după caz), și comunicarea fiecărui titular a 
dispozițiilor privind orice modificare, suspendare sau încetare a ajutorului. Pe parcursul anului 
au fost efectuate pentru toți beneficiarii activi  anchete sociale din 3 în 3 luni la domiciliul 
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acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, fiind efectuate in 2020 aproximativ un nr. de 
170 anchete sociale, 170 cereri cu declarație pe proprie răspundere si un număr de 131 
dispoziții pentru ASF (dispoziții de aprobare, reluare, modificare si încetare cuantum, etc). 

 In anul 2020 s-au înregistrat un număr de 5 dosare pentru stimulent educațional în 
baza Legii 248/2015. Pentru aceștia s-au întocmit dispoziții de aprobare, modificare sau 
încetare (după caz). 8 dispoziții 

În  2020 au fost eliberate un număr de 14 de ,,Card legitimație de parcare” in baza 
Legii 448/20006, pentru persoane încadrate în grad de handicap. 

În anul 2020 în baza OUG 133/2020, privind măsuri pentru sprijinirea copiilor (sprijin 
educațional) au fost preluate 132 dosare pentru 238 copii și 132 anchete sociale 

Tot în cursul anului 2020 au fost distribuite în baza OUG 115/0020 carduri pentru 
persoanele trecute de 75 ani cu pensie minimă, tichete sociale pentru servirea unei mese 
calde. 

 În baza Legii 78/2020 au fost distribuite măști de protecție pentru un număr de 800 
beneficiari în cursul anului 2020  
    În ceea ce privește beneficiarii de venit minim garantat în baza Legii 416/2001, privind 
venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020 s-au soluționat 
un număr de 12 cereri noi care nu au mai avut VMG și 34 dosare repuse în cursul anului 
2020 , având  la sfârșitul anului 2020 un număr de 673 dosare înregistrate, din care active un 
număr de 74  dosare la 31.12.2019. 
  Pentru beneficiarii de VMG se întocmesc lunar dispoziții de aprobarea plății ajutorului 
social, dispoziții de suspendare, modificare sau încetare a plății ajutorului social, precum şi 
întocmirea rapoartelor statistice lunare și comunicarea fiecărui titular a dispozițiilor privind 
orice modificare, suspendare sau încetare a ajutorului. 
     În anul 2020 s-au acordat ajutoare sociale în baza Legii 416/2001 în valoare totală de 
213.044 RON cu 32.557 lei mai mult decât în 2019 
           Pentru încasarea contravalorii ajutorului social, beneficiarii au efectuat ore muncă, 
conform programărilor făcute.  

Pe parcursul anului au fost efectuate pentru toți beneficiarii de venit minim garantat 
anchete sociale din 6 în 6 luni la domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin, 
au fost efectuate aproximativ un nr. de 210 anchete sociale. Pe perioada stării de urgență 
au fost suspendate efectuarea anchetelor sociale la domiciliu. 
          Pe parcursul anului 2020 s-au eliberat un număr de 45 adeverințe atât pentru 
persoanele beneficiare de venit minim garantat cât şi pe linie de autoritate tutelară 
        Trimestrial s-a întocmit un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea 
prevenirii și combaterea marginalizării sociale conform Legii 16/2002. 
      În vederea aplicării prevederilor O.U.G. 5/2003 cu modificările și completările ulterioare s-
au întocmit un număr de 11 dosare pentru ajutorul de încălzirea locuinței cu lemne şi 
cărbuni pentru persoanele cu venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social. Pentru 
acestea s-au întocmit statele de plată, situațiile centralizatoare lunare și rapoartele statistice 
lunare. 

În vederea aplicării prevederilor O.U.G. 5/2003 cu modificările și completările 
ulterioare s-au întocmit un număr de 63 dosare pentru ajutorul de încălzirea locuinței cu 
lemne și cărbuni pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat stabilit în baza 
Legii 416/2001 a venitului minim garantat cu modificările și completările ulterioare Pentru 
acestea s-au întocmit statele de plată, situațiile centralizatoare lunare și rapoartele statistice 
lunare 
 În anul 2020 au fost efectuate de către Compartimentul de asistență socială un 
număr total de  764 anchete sociale: 298 pe linie de autoritate tutelara, 180 pentru ASF 
si 210 pentru VMG și 76 altele 
       În anul 2020 Compartimentul de asistență socială a redactat un total de 288 
dispoziții ale primarului după cum urmează: 95 dispoziții VMG, 131 dispoziții ASF,    
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dispoziții pentru copii beneficiari de tichete de grădiniță și 10 dispoziții pentru ajutoare de 
urgență, ale Primarului privind asistență socială, 6 dispoziții de curatela specială.  
       Pe parcursul anului 2020 s-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea instituțiilor 
statului având ca obiect diverse raportări sau situații. 
 A fost întocmit Planul anual de acțiune privind dezvoltarea serviciilor sociale. 

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025.  
A fost întocmită Strategia privind îmbunătățirea situației familiilor de romi pe perioada 

scurtă medie și lungă  
  În cursul anului 2020 compartimentul de asistență socială a fost implicat în continuarea 
activităților la Centru de Zi Pentru Persoane Vârstnice din orașul Aleșd. În perioada martie 
iunie 2020 centru a fost închis datorită stării de urgență, urmând ca din 1 iunie sa se deschisă 
doar parte de fizio-kinetoterapie până la sfârșitul anului. 
         Tot în cursul anului 2020, am fost implicați și suntem i în continuare în proiectul „Un 
viitor mai bun” care a fot finanțat prin FRDS, pentru comunitatea de romi prin Centrul de zi 
din cadrul Centrului multifuncțional. 
 Compartimentul de asistență social s-a ocupat de buna desfășurare a activităților 
curente din cadrul Centrului de zi  a Centrului multifuncțional din Cart Obor a Cantinei sociale 
a Creșei de cartier și Compartimentul de medicină școlară. 
 Împreună cu mediatoarea sanitară și asistentul comunitar au fost efectuate în cursul 
anului 2020 campanii de informare cu privire la: 
Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului 
cetățenilor aparținând minorității romilor la serviciile de sănătate publică și la creșterea 
speranței de viață, Campanii de promovare a sănătății privind prevenirea infectării cu Covid-
19. 
       Cu sprijinul asistentei comunitare și a mediatorului sanitar au fost mobilizate familiile de 
romi pentru efectuarea campaniilor de vaccinare a copiilor de etnie romă 
 Au fost efectuate mai multe acțiuni în Cartierul Obor privind campanii de promovare a 
sănătății după cum urmează:  
            -  269 copii vaccinați – mobilizați 460 
            -  gravide 26 din care 5 minore. 
                     -  nou -născuți 18  

Acțiuni organizate Canicula – 5 acțiuni și 36 persoane informate 
Hepatita A – 5 acțiuni – 28 pers informate 

Campanii pe diferite teme:  
             Prevenire infectare cu Covid-19 – acțiuni 178 – persoane informate 453 

 IACRS, GRIPĂ – PENUMONII – 13 acțiuni – 68 persoane informate 
Igiena mâinilor  23 acțiuni – 173 persoane informate 
Igiena mediului 12 acțiuni – 71 persoane informate 
Toxiinfecțiile alimentare și boli digestive acute – 7 acțiuni – 52 persoane informate 

       Mușcătura de căpuș – 9 acțiuni – 68 persoane informate 
Fumatul 3 acțiuni –  18 persoane informate 
Alcool 4 acțiuni – 9 persoane informate 
Promovarea alăptării 5 acțiuni – 5 persoane informate 
Tuberculoza, Trichineloză, etc. – 9 acțiuni – la care au participat 53 persoane 
Nou născuți 18 copii în anul 2020 
Boli cu transmitere sexuală 10 acțiune – 32 persoane informate 

 Campanii de evaluare a stării de sănătate a membrilor comunității de romi 
 Campanii de educare sanitară a comunității de romi 
 Campanii de curățenie organizate în Cartierul Obor trimestrial. 
 Pachet minimal 5 acțiuni – 11 persoane informate 
 Importanța vaccinului 12 acțiuni – 131 persoane informate 
 Monitorizare persoane carantinate la domiciliu / 97 persoane 
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 Diagnosticat cu Covid-19,.izolați la domiciliu 12 persoane din care 2 au decedat în spital 
 În cursul anului 2020 , compartimentul de asistență socială a fost implicat în 
distribuirea către persoanele vulnerabile a ajutoarelor din cadrul Programului POAD 2018-
2021, constând în 620 pachete alimente și 1240 pachete de igienă.  
Compartimentul de asistență socială a fost implicat în anul 2020 în Proiectul “Sprijin pentru 
persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID-19”, cod Mysmis 137872, 
implementat prin Ministerul Munci și Protecției Sociale pentru 208 persoane vulnerabile. 
Obiectivul proiectului a fost: Creșterea calității vieții și combaterea situațiilor de risc și 
excluziune socială pentru 208 persoane vârstnice (vârsta minimă de 65 de ani) care locuiesc 
singure si au un venit mic și persoane cu dizabilități (vârsta minimă de 16 ani), în contextul 
pandemiei COVID-19. 
Centrul Multifuncţional 

   Si in anul 2020, Centrul Multifunctional de Zi si-a   continuat activitatea  oferind  servicii 
de tip after- school pentru 24 de  copii  de etnie roma, proveniti din cartierul Obor, Alesd. Pe 
langa crearea unor conditii favorabile pregatirii temelor, ne-am straduit sa oferim elevilor 
acceptati in program un climat afectiv sanatos pentru  dezvoltarea armonioasa a 
personalitatii. 
Activitati si servicii oferite in cadrul Centrului: 

- Activitati educationale, sprijin in efectuarea temelor de casa, referate, lucrări, 
urmărindu-se îmbunătăţirea performanţelor şcolare; 

- Activitaţi recreative si de socializare, jocuri in aer liber, jocuri de interior, discutii de 
grup, dans, sport, scenete, serbari etc. 

- Orientare scolara si consiliere 
- Asistenta psihologica individuala si de grup pentru copil si familia acestuia; 
- Asistenta sociala – vizite la domiciliu, urmărirea rezultatelor scolare pentru fiecare 

copil, verificarea situatiei socio-familiale prin efectuarea anchetelor sociale, sprijin 
oferit familiilor pentru depăşirea unor situaţii dificile; 

- Asigurarea servirii mesei de prânz la Cantina Sociala – constând în felul I, felul II şi 
desert; 

Beneficiarii Centrului 
Copiii inscrisi in clasele I si  a II-a , avand performante scolare scazute; 
Copiii care provin din familii cu probleme sociale grave ( familii cu relatii 
tensionate , parinti dependentii de alcool); 
Copiii care se gasesc in risc de abandon scolar. 
Sunt ocupate 5 posturi contractuale dupa cum urmeaza|: 

- 1 Asistent social, norma intreaga (din luna august concediu ICC); 
- 1 Educator, norma intreaga din luna septembrie 2020 ; 
- 1 Educator ½ norma; 
- 1  Psiholog ½ norma; 
- 1 Ingrijitor copii, norma intreaga. 
Activităţi şi acţiuni complementare  desfăşurate pe parcursul anului 2020: 

Ianuarie 
- 15 ianuarie, ziua marelui nostru poet Mihai Eminescu ( concurs de recitat poezii, vers 

eminescian); 
- 24 Ianuarie – Mica Unire – discutii cu copiii pe marginea subiectului, fise de                       

lucru, planse de colorat; 
- Intalnire cu persoanele voluntare ale Centrului pentru  o sedinta de instruire. 

Februarie 
- vacanta intersemestriala; 
- teme de vacanta; 
- activitate voluntariat, educatie religioasa, tema intalnirii ,,Creatia”; 
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- organizarea unei intalniri cu asistentul medical si mediatorul sanitar ( efectuare unui 
triaj, prevenirea imbolnavirii cu virusul gripal, igiena corecta a mainilor). 

Martie 
- Serbare 8 Martie –‚, Iti multumesc iubita  mamă!’’ 
- Activitate voluntariat, medic stomatolog.Cum sa avem o igiena corecta a 

dintilor!(prezentare material PowerPoint, discutii cu copiii pe marginea subiectului). 
Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August 

- Centrul Multifunctional de Zi Obor- Alesd, a fost inchis datorita pandemiei ; 
Septembrie 

- Inceperea anului scolar 2020 – 2021; 
- Sedinta cu parintii; 
- Studierea Codului Etic si a Regulamentului de Organizare si Functionare impreuna cu 

personalul angajat. 
Octombrie 

- completarea  dosarelor de inscriere a copiilor, ( anchete sociale, semnare contracte pt 
prestari servicii, plan de servicii, fisa de monitorizare, etc.) 

- intalnire cu unul dintre voluntarii Centrului, medic stomatolog, desfasurarea unei 
activitati privind igiena orala ( oral si practic). 

Noiembrie 
- Triaj epidemiologic efectuat de catre asistentul medical comunitar; 
- Plan personalizat de interventie; 
- Intalnire cu parintii. 

Decembrie 
- 1 Decembrie, Marea Unire; 
- 6 Decembrie ,,Ghetutele Mosului”; 
- Impodobirea salii de clasa si a bradului de Craciun; 
- Scriem scrisoare pentru Mos Craciun; 
- Mos Craciun ofera daruri copiilor. 

Lunar – sărbătorirea zilelor de nastere pentru copiii născuţi în luna respectivă; 
Zilnic 

- sprijin intens in efectuarea temelor; 
- consiliere psihologica individuala si de grup; 
- masa la cantina orasului; 
- activitati recreative si de socializare pentru beneficiarii din centru. 
   Pentru imbunatatirea rezultatelor in randul copiilor, am intensificat colaborarea cu 

parintii si invatatorii acestora, asteptand un feedback din partea lor. Majoritatea copiilor 
intampina dificultati la citit, scris dar si la socotit, prin urmare e nevoie de munca intensiva cu 
ei, iar implicarea unor voluntari ar fi binevenita. 

    Pe langa sprijin pedagogic copiii inscrisi la Centru, au beneficiat si de consiliere 
individuala si de grup, realizata de personalul calificat. De consiliere individuala au beneficiat 
copiii cu probleme de comportament, handicapuri emotinonale, copii cu un singur parinte, dar 
si cei care au intampinat dificultati de invatare. 
Avem o experienta de 11 ani  in munca cu copiii romi, in tot acest timp au beneficiat de 
serviciile Centrului peste 362 de copii din comunitate. In 2020 s-au organizat intalniri 
individuale si de grup la care parintii copiilor au avut ocazia sa participe, au existat diferite 
activitati educative in care s-a  pus accentul pe rezultatele scolare ale copiilor. Parintii au fost 
instruiti si incurajati sa solicite ajutorul psihologului  in vederea rezolvarii anumitor probleme. 
Din toamna anului 2020 am preluat o noua grupa de 24 copii, prioritate  au avut cei care au 
trecut in clasa a-II- a, urmand  mai apoi sa  inscriem  atatia copii  cate locuri au mai fost 
disponibile. 

Pentru anul 2021, se doreste o continuitate a activitatii  in vederea obtinerii unor 
rezultate viabile in randul acestor copii. Cresterea motivatiei lor pentru invatatura si lectura, 
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formarea convingerii că trebuie să muncească pentru a se putea realiza în viata vor ramane 
cateva din obiectivele propuse. 
Centrul de zi pentru persoane vârstnice 
       Centrul de zi pentru persoane vârstnice oferă servicii sociale persoanelor 
   vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi.În prezent sunt inscrişi un număr de 773 pensionari, 
dintre care 320 persoane cu dosare active. Frecvenţa zilnică la centru este de 25-50 
persoane/zi. 
              In cadrul centrului de zi şi-au desfasurat activitatea următorul personal: 
                   -responsabil centru care este şi psiholog 
                   -fiziokinetoterapeut 
                   -asistent fiziokinetoterapeut 
                   -îngrijitor. 
     Serviciile sociale care au fost furnizate in cadrul centrului în perioada 06.01.2020-
13.03.2020 au fost următoarele: 
-Fizioterapie                           62  persoane 
-Kinetoterapie                        10-15 persoane/zi 
-Hidrokinetoterapie                15-20 persoane/zi 
-Intretinere fizică                   15-20 persoane/zi 
-Activităţi recreative:remi, şah, table, cărti, tenis de masă 15-30 pers/zi 
-Terapie ocupatională            1-5 persoane/zi 
-Consiliere psihologică            1-2/luna 
- Meloterapie                          5-10 persoane/saptamană 
- Fizioterapie                          93 persoane  
-Bazin cu apa termală            15-20 persoane/zi 
-Jacuzzi                                  10-20 persoane/saptamană 
-Acces internet                       5-10 persoane/zi 
Sesiuni de informare   a beneficiarilor cu privire la: 
1) Carta beneficiarilor de servicii sociale; 
2) Regulament de functionare si organizare a Centrului; 
3) Tipurile de abuz, modalitati de prevenire a abuzului si tratament degradant in familie. 
 În contextul pandemiei de SARS-COV-2 si a stării de urgență instituită, în    
   perioada 16.03.2020-19.06.2020 Centrul de zi pentru persoane vârstnice a fost închis.  
 În perioada 22.06.2020-16.12.2020 în cadrul centrului s-au furnizat doar   
    activități de recuperare, reabilitare funcțională respectiv fizioterapie, cu  respectarea 
regulilor de distanțare socială impuse de pandemia de SARS-COV-2 . 
Personalul din cadrul Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi-a desfăşurat activitatea 
conform fisei postului, a Regulamentului de ordine interioară a Centrului de zi şi a 
Regulamentului de organizare si funcţionare a DAS Aleşd.   
Creșa de Cartier a orașului Aleșd 
Pe parcursul anului 2020 în Creşa de Cartier Aleşd s-au efectuat activităţi de îngrijire şi 
educare a copiilor, curăţenie şi întreţinere a localului creşei.  Astfel, pe parcursul anului mai 
sus menţionat am avut un efectiv de copii de aproximativ 24, cu vârste cuprinse între 1 an şi 
1 lună şi 3 ani şi 6 luni, cu o prezenţă zilnică medie între 5 şi 6. 
Prezenţa scăzută a copiilor pe parcursul anului 2020 s-a datorat situaţiei pandemice creată 
de virusul SARS-Cov-2. Datorită acestui virus nou apăru, creşa a funcţionat doar 3 luni şi 
jumătate, astfel în data  de 11 martie 2020 la nivel naţional s-a instalat starea de urgenţă, 
motiv pentru care instituţia s-a închis. Personalul care îşi desfăşoară activitatea fiind 
repartizat după cum urmează: o asistentă medicală la croitoria spitalului până la data de 31 
mai la croit de măşti de protecţie, o asistentă medical la triaj la Spitalul orăşenesc Aleşd, 
restul personalului fiind în şomaj tehnic. La sfârşitul lunii august, mai exact în data de 24 
august 2020, personalul s-a întors în instituţie în vederea efectuării curăţeniei generale şi 
pregătirii acesteia pentru redeschiderea din 14 septembrie. În vederea redeschiderii s-au 
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efectuat activităţi de dezinfecţie şi deratizare cu firmă autorizată, s-a elaborat Procedura 
operaţională de redeschidere care are în vedere prevenirea înbolnăvirii şi transmiterii 
virusului Sars-Cov-2, s-au prestabilit circuite noi marcate cu săgeţi pentru primirea copiilor în 
instituţie, s-au achiziţionat material necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii copiilor şi a 
personalului cu virusul mai sus menţionat în conformitate cu legislaţia în vigoare: OMS 
1.668/09.12.2020, Ordinul 5487/1494/2020, Ghidul pentru unităţile de învăţământ preşcolar-
Un an şcolar altfel al Ministerului Educaţiei, Ordinul 1955/1995, OMS 961/2016, Hotărâri ale 
Consiliului local al oraşului Aleşd. S-au efectuat activităţi de curăţenie şi dezinfectie general. 
Activitatea cu copiii în creşă a reînceput în data de 14.09.2020. Dar deşi toate locurile sunt 
ocupate, astfel avem 24 de copii înscrişi prezenţa este foarte scăzută, părinţii şi familiile 
copiilor fiind reticente şi îngrijorate de posibilitatea îmbolnăvirii copiilor lor şi chiar a familiilor 
copiilor mai ales a celor în care membri ai familiei au risc crescut la îmbolnăvire, membrii cu 
boli cronice, persoane vulnerabile la îmbolnăvire. În data de 31.10.2020 la nivel local s-a 
instaurat codul roşu de îmbolnăvire, rata îmbolnăvirii depăşind 3 la mia de locuitori şi 
activitatea s-a oprit din nou. Din data de 9 noiembrie respectiv 10 noiembrie 2020 personalul 
fiind redistribuit în alte sectoare ale Primăriei oraşului Aleşd, după cum urmează: două 
persoane la efectuarea triajului în cadrul primăriei, 4 persoane la efectuarea triajului la Piaţa 
agro-alimentară Aleşd şi o persoană la Cantina socială Aleşd până în data de 03.02.2021. 
Cantina socială   
Cantina Sociala Alesd cu sediul in strada Ciocarliei nr.4 este constituita in baza Legii 
208/1997,ca unitate publica de asistenta sociala si functioneaza in baza H.C.L nr.102 din 
31.10.2005 in subordinea Primariei orasului Alesd. 
Cantina Sociala Alesd si-a inceput activitatea in data de 15 nov.2005. 
Cantina Sociala Alesd presteaza servicii gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii 
economico-sociale deosebite prin pregatirea si asigurarea hranei (pranz)in limita alocatiei de 
7 lei/zi /persoana, hrana distribuindu-se o data pe zi. 
   Pentru dezvoltarea strategiei  se are in vedere drepturile fundamentale ale  
beneficiarilor: 
 -dreptul de a beneficia de servicii sociale 
 -dreptul la protectie impotriva saraciei si excluderii sociale 
    Scopul Cantinei sociale il reprezinta cresterea calitatii vietii persoanelor alflate in dificultate 
prin oferirea unui pranz cald zilnic,imbunatatirea starii de sanatate a persoanelor defavorizate 
prin asigurarea necesarului caloric si proteic zilnic cat si stimularea solidaritatii sociale. 
Intregul personal a inteles situatia cu care s-a confruntat Primaria lipsa de fonduri, 
concentrandu-si activitatea pe respectatrea legislatiei si in acelasi timp satisfacerea nevoilor 
beneficiarilor Cantinei de Ajutor Social oferind acestora in continuare servicii de calitate . 
    Serviciile prestate de Cantina Sociala Alesd sunt: 
 -pregatirea si servirea a unei mese ,zilnic,de persoana pranzul in limita alocatiei de hrana 
prevazuta de reglementarile legale. 
    Servirea hranei la Cantina Sociala Alesd conform legii 208/97 se acorda pe baza de cerere 
si acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. 
    Dreptul de a beneficia de hrana la Cantina Sociala  inceteaza in momentul in care nu se 
mai indeplinesc conditiile prevazute de leg.208/97. 
Selecţionarea beneficiarilor Cantinei de ajutor social se realizează pe bază de anchetă 
sociala întocmită de personalul de specialitate iar acordarea sau neacordarea dreptului la 
serviciile cantinei se stabileşte prin dispoziţia primarului. Pentru buna funcţionare a activităţii 
cantinei, beneficiarii respectă programul stabilit pentru distribuirea hranei, păstrează 
curăţenia în incinta cantinei şi a drumurilor de acces, respectă măsurile de igienă, etc. 
Ridicarea alimentelor se face de fiecare beneficiar conform listelor întocmite zilnic şi cu 
respectarea programului de distribuire.  
Activitatatile desfasurate in 2020 au fost : 
1.Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare                                       
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•efectuarea  deratizări la nivelul blocului alimentar şi a celorlalte spaţii din instituţie 

• supravegherea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile sanitare şi amenajare  

•asigurarea legăturii permanente cu medicul de medicina muncii şi asigurarea condiţiilor 
pentru efectuarea controlului medical a întregului  personal în luna decembrie 2020 precum şi 
cel periodic pentru personalul din blocul alimentar 

•asigurarea produselor igienice (prosoape, detergenţi, mănuşi de unică folosinţă)  
personalului din bucătărie. 
2.Îmbunătăţirea funcţionării bucătăriei  
- 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-a diversificat meniul prin introducerea de alimente specifice sezonului de vară 
   In anul 2020 nu au fost probleme, toate controalele care au fost in aceasta perioada 
au evidentiat ca hrana se pregateste in conditii sanitar veterinare foarte bune iar spatiu 
corespunde normelor de acreditare a spatilor pentru cantinele de ajutor social 

3.Asigurarea de lucrări şi produse de întreţinere 

•executarea de reparaţii şi revizii la aparatura din bucătărie (roboţi), robineți, scurgeri 

•asigurarea materialelor de curăţenie pentru instituţie 

•amenajarea şi întreţinerea spatiilor verzi aferente 
4.Activitatea  Managerială a directorului 

        Pe tot parcursul anului 2020 s-a urmărit de către conducerea instituţiei asigurarea 
activităţilor la standarde  de calitate. 

• In anul 2020 numarul abonatilor a ramas acelasi ca si inainte de pandemia Covid -
19. 

•Ne am ocupat de asigurarea implementării activităților de prevenire a infecției cu 
covid-19 , de organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice, organizare a 
accesului în unitatea in sala de mese, de organizarea  asigurarii măsurilor igienico-
sanitare la nivel individual ,instruirea personalului. 

• Am trasat sageti atat la intrarea cat si la iesirea din unitate pt a respecta distantarea 
sociala.  

•Am amlpasat la intrare si in sala de mese dozatoare cu gel dezinfectant . 

•Am pavoazat cu anunturi  privind prevenirea si combaterea imbolnavirilor cu virusul 
covid-19. 

• Cei 150 de elevi de la Step by Step la care se mai adauga si 24 de copii de la 
Centrul de zi Obor si un grup de 60 elevi de la Colegiul Tehnic Alexandru Roman au 
servit masa in masuri de igiena si siguranta maxima. 

• In luna martie şi aprilie o serie de învatatori s-au oferit voluntari si au aprovizionat 
asistaţii cu meniurile ambalate individual, în caserole de unica folosinţă la fiecare 
asistat în parte la domiciliu. 

• Masa s-a servit astfel încat să se evite aglomerarea şi întalnirea între grupele de 
elevi. 

•Sala de mese a fost aerisită înainte şi după masă. 

•S-a realizat cu stricteţe curaţenia şi dezinfecţia săli de mase. 

•Menţionez faptul că numarul de abonati variaza in functie de cererile noi, de sistări 
sau de intreruperi. 

•  Abonaţii si asistatii cantinei servesc zilnic mâncare gătită, intre orele 11:30-14:30.  

•  Anul 2020 a fost un an dificil din cauza pandeniei, nu am putut organiza mesele 
specifice sarbatorilor. 
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•Achiziţionarea de produse alimentare prin achiziții directe cu Selgros Oradea prin 
SEAP. 
OBIECTIVE PROPUSE PENTURU 2021 

•   Pentru perioada urmatoare ne propunem sa imbunatatim calitatea serviciilor 
prestate prin cantina de ajutor social, prin imbunatatirea calitatii hranei, diversificarea 
meniurilor, instruirea permanenta a personalului cantinei, popularizarea scopului 
serviciului social.  

•S-a demarat un proiect pentru modernizare si reabilitare cantina, ceea ce include atat 
interiorul cat si exteriorul. Dorim ca acest proiect sa se materializeze, astfel crescand 
numarul de evenimente. 

• Apreciem pozitiv activitatea derulata de catre angajatii Cantinei Sociale Aleşd în 
respect faţă de beneficiarii abonaţi ai cantinei.  

•S-a demarat un proiect pentru modernizare si reabilitare cantina, ceea ce include atat 
interiorul cat si exteriorul. Dorim ca acest proiect sa se materializeze, astfel crescand 
numarul de evenimente. 
Apreciem pozitiv activitatea derulata de catre angajatii Cantinei Sociale Aleşd în 
respect faţă de beneficiarii abonaţi ai cantinei.    

Cabinet medical şcolar 
        Atribuţiile de bază ale personalului medico-sanitar şcolar sunt preponderent profilactice, 
vizând în principal aprecierea dezvoltării somatice, depistarea unor afecţiuni cronicizabile în 
faze timpurii şi supravegherea medicală activă a elevilor bolnavi, prin dispensarizare. De 
asemenea, atribuţiile includ şi activităţile antiepidemice. 
         Activitatea compartimentului de medicina scolara in anul 2020 s-a desfasurat sub 
impactul epidemiei covid-19 cu intreruperi de activitate, transferuri in functie de necesitati la 
alte locuri de munca. Astfel am functionat in scoli in perioada ianuarie -13 martie 2020. Din 
16 martie- 2 iunie am fost transferate la Sp. Ors. Alesd asigurand partea de triaj a bolnavilor. 
Incepand cu 2 iunie ne-am reluat activitatea in scoli. Din octombrie dupa suspendarea 
activitatii scolilor am functionat in cadrul DSP Bihor asigurand partea de anchete 
epidemiologice pana la redeschiderea scolilor in februarie 2021.  
        In anul 2020 activitatea compartimentului s-a desfasurat in cadrul Programului National 
de Evaluare si Promovare a Sanatatii si Educatia pentru Sanatate.   
 Obiectivele cabinetului medical şcolar sunt: 
- supravegherea starii de sanatate a copiilor si tinerilor. 
- acordarea de servicii medicale individuale şi la nivelul colectivităţilor 
- asigurarea unor servicii de asistenţă medicală preventivă şi curativă; 
 În cursul anului 2020 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 
  1. Evaluarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati prin examenul medical de 
bilant care s-a desfasurat partial anul trecut. 
 Obiectivele specifice ale acestei activitati sunt stabilirea dinamicii si tendintelor morbiditatii si 
evaluarea nivelului de dezvoltare fizica a copiilor si adolescentilor pentru identificarea 
tulburarilor de crestere si nutritie. Au fost examinati, in cadrul examenelor medicale de bilant 
a starii de sanatate, 588 copii si tineri din colectivitatile din orasul Alesd respectiv scolile si 
gradinitele din Pestis, Tinaud si Padure Neagra depistandu-se un nr. 81 de  copii bolnavi. 
Ponderea primelor cuze de boli cronice dupa examinarile de bilant la cls I, IV, VIII, XII si anul 
III profesionala si grupele mici din gradinite. 
 - vicii de refractie 34 cazuri 
 - deformari castigate ale coloanei vertebrale 16 cazuri 
 - obezitate de cauza neendocrina 11 cazuri 
 - tulburari de vorbire 8 cazuri 
 - tulburari de comportament si adaptare scolara 3 cazuri  
 - boli respiratorii 9 cazuri 
Evaluarea nivelului de dezvoltare fizica  
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S-a efectuat in orasul Alesd pentru 588 copii si tineri, prescolari, elevii din clasele a-
I,IV,VIII,XII-a.  
3. Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizarea colectivitătii: 
      Scopul sintezei este cunoasterea prevalentei bolilor cronice in colectivitatile de copii si 
adolescenti. Au fost evaluati 2350 copii si tineri. 
 Pe primele locuri se situeaza :  

- Viciile de refractie. 
- Boli respiratorii 
- Boli ale aparatului locomotor 
- Afectiuni de natura chirurgicala 
- Boli metabolice si de nutritie 
- Boli cronice ale SNC 
- Boli senzoriale 

  4.   Supravegherea starii de sanatate a copiilor si adolescentilor din colectivitati prin 
efectuarea triajului epidemiologic dupa vacante: 
       Scopul activitatii este de a se depista bolile acute, contagioase , inainte de intrarea 
anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in colectivitati, pentru pastrarea starii de sanatate a 
colectivitatilor .  
      S-au efectuat 4317 examinari ale starii de sanatate dupa cele 2 vacante scolare, 
inregistrandu-se un nr. de 199 bolilor contagioase. In luna iunie 2020 s-a efectuat 
monitorizarea zilnica a starii de sanatate a elevilor prezenti in scoala cat si la prezentare la 
examenele de capacitate si bacalureat in cele doua sesiuni. 
  5. Evaluarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica a unitatilor din subordine. 
        In 2020 evaluarea conformarii la normele de igiena in colectivitatile de copii si tineri s-a 
facut prin: cele 9 controale efectuate in spatiul de invatamant, in cantina de la gradinita  si 
Cantina Sociala.  
 6. Monitorizarea alimentatiei copiilor si tinerilor din colectivitati:     
       Activitatea are ca obiectiv principal monitorizarea alimentatiei din colectivitati în stansă 
relație cu evoluția dezvoltării fizice a copiilor, având în vedere creșterea îngrijorătoare a 
numărului copiilor școlari cu obezitate neendocrina. 
       S-au efectuat 5 actiuni: 
- anchete alimentare, in cantinele din gradinite, 10 zile consecutiv pentru controlul echilibrului 
principiilor alimentare si al valorii calorice, 
- controale ale alimentatiei in cantinele gradinitelor din colectivitati, 
- controale ale desfasurarii programului cornul si laptele.  
     Este necesara intarirea controlului obiectivelor care comercializeaza alimente pe 
teritoriul colectivitatilor de copii si luarea de masuri de catre organele abilitate, precum si 
implicarea conducerilor colectivitatilor de copii in respectarea Legii 123/2008, cu posibilitatea 
rezilierii contractelor cu cei care recidiveaza in nerespectarea legii.  
  7. Monitorizarea comportamentelor cu risc pentru sanatate     
Obiectivul principal al sintezei nationale este monitorizarea şi corectarea comportamentelor 
cu risc pentru sănătate, definitorii stilului de viaţă cu risc: fumat, consum de alcool-droguri, 
comportament alimentar cu risc, agresivitate-autoagresivitate, sedentarism, comportament 
sexual cu risc – în unităţile de învăţământ şi recreere. Sunt necesare imbunătăţirea stării de 
sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi, prin promovarea unui stil de viaţă sănătos si 
reducerea morbidităţii şi a problemelor sociale secundare comportamentelor cu risc pentru 
sănătate. 
     In cursul anului 2020 s-au efectuat un nr. de aproximativ 25 ore pentru educatie 
sanatoasa. Care au abordat diverse teme de educatie pentru sanatate cat si pentru preventia 
covid 19. 
  8. Activităţile referitoare la asistenţa medicală curativă desfăşurată în cabinet : 
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     Acordarea primul ajutor preşcolarilor si elevilor din unităţile de învăţământ arondate Disp. 
Șc. Respectiv: 
             - C.T. “Al. Roman” 
             - L.T. “C-tin Serban”            
             - G.P.N. Alesd 
             - G.P.P. Alesd 
    Examinarea, tratarea şi supravegherea medicala a elevilor bolnavi. 
   Acordarea de consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi prescolarilor din unităţile de 
învăţământ arondate, trimitându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de 
familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate 
respectiv Spitalul sau Policlinica Alesd. 
    Acordarea consultaţiilor specifice cabinetului , cât şi a măsurilor de prim ajutor. În decursul 
anului 2020 au fost în număr total de 875 . 
 Din care : 
               - 450  DS. C-tin Şerban Aleşd 
               - 389  DS. CT Al.Roman 
               - 36    DS. Grădiniţe 
 -   Vizarea adeverinţelor medicale privind absenteismul elevilor,  
acestea au fost în total de  663. 
               -  196  DS. C-tin Şerban 
               -  408  DS. Al.Roman 
               -  59    DS. Grădiniţe 
-   Colaborarea la întocmirea şi vizarea săptămânală a meniului în grădiniţa  GPP Aleşd, la 
Creşa de Cartier Aleşd şi la Cantina Socială Aleşd. 
  9.   Participarea personalului din cadrul Dispensarului Şcolar in perioada ianuarie-martie la 
diversele competitii sportive organizate de cele doua unitati mari de învatamant învederea 
asigurarii asistentei medicale. Acestea s-au desfasurat atat in cadrul scolilor cat si la Sala de 
sport  a oraşului Alesd. 
Fundaţia Casa Copilului şi Tineretului ”Maria Kajanto”   
         Fundația Casa Copilului și Tineretului ”Kajanto Maria”, centru de plasament de tip 
rezidenţial are ca misiune asigurarea accesului copiilor/tinerilor care beneficiază, în condiţiile 
legii, de protecţie  specială, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi 
pregătire în vederea reintegrării  familiale sau integrării socio – profesionale.   
În anul 2020 un număr de 18 de copii au fost beneficiarii serviciului social.  
În anul 2020 am desfășurat următoarele activități:  
Integrare socio-profesională:  

În anul 2020 un tânăr și o tânără au părăsit instituţia. Tânărul a terminat Liceul 
Teologic  Reformat „Lórántffy Zsuzsanna” din Oradea, a luat bacalaureatul cu succes, s-a 
mutat la prietena și  la familia acesteia din Finiș, are un loc de muncă și își poate întreține 
singur. Tânăra și-a suspendat  studiile de la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântu 
Ladislau”, Oradea, a părăsit serviciul social  în luna septembrie și s-a mutat la prietenul ei din 
Archid.   

Pe la mijlocul anului în luna iulie și la sfârșitul anului în 31 decembrie am primit câte 
un beneficiar, un băiat de 8 ani, respectiv o fetiță de 8 ani, care au început școala la clasa I, 
respectiv pregătitoare, secția maghiară.  
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit:   

În anul 2020 s-a început un proiect de valoare foarte mare, care era finanțată parțial 
de către  Consiliul Județean prin Primăria Aleșd, dar în mare parte de către un sponsor din 
Elveția, proiectul  având o valoare de 48.000,00 Euro. Proiectul constă în renovarea totală a 
clădirii Fundației, corpul  B, începând de la zero a încălzirii, care nu a funcționat eficient de 
ani de zile. Era necesară achiziția  a două cazane noi, am cumpărat radiatoare noi și 
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conducte din cupru, care au fost instalate aparent în  toată clădirea. Au urmat renovarea 
băilor, camerelor și încă se desfășoară lucrurile de renovare.  
Activități recreative: - activități planificate și realizate  

Activitatea de bază în anul 2020 a constituit în principiu sprijin la învățătură, activități 
de  consiliere, îngrijire și educare a copiilor și tinerilor. Beneficiarii din clasele primare și clasa 
a 5-a cu  nevoi educaționale speciale sunt permanent sprijiniți în vederea cunoștințelor 
școlare. Ei au primit  suport de la educatoarea specializată.  

În luna februarie tinerii din clasa a XII-a au avut serbare de majorat, organizat de către 
Liceul  Reformat Lorantffy Zsuzsanna Oradea, unde au fost prezenți și câteva angajați al 
Fundației. Era un  
eveniment de neuitat și emoționant atât pentru tinerii, dar și pentru angajații, care l-au îngrijit 
și i-au  susținut din copilărie.  

În 22.02.2020 am fost invitați de către d-l Buzas Lajos, președintele Asociației BAGE 
din  Ungaria, în excursie de o zi la Debrețin. Am avut posobilitatea de avizita marea Biserica 
Reformată  din Debrețin, turnul acestuia și muzeul aranjat în incinta. După masă am fost 
invitați de către șeful  unei fast-food la un gyros și cola, fanta. Evenimentul important al zilei a 
fost participarea la proiectul  „Mulți copii (aflați în dificultate) pe roata uriașă” organizat de 
către BAGE. Beneficiarii s-au bucurat  foarte tare de posibilitatea dăruită. În 29.02.2020 am 
fost vizitați de către o grupă de tineri creștini  din Valea lui Mihai, însoțiți de Szűcs Daniel, 
preotul bisericii baptiste din localitatea respectivă. D-l  Szucs a fost angajatul Fundației ca și 
psiholog, beneficiarii au o relație bună cu el, iar inițiativa lui  constă în păstrarea relațiilor și de 
a face cunoștință cu astfel de servicii. Au petrecut o zi de activități  recreative, distractive și 
plină de joacă.  

În cadrul școlii, la clasele 0-IV a fost organizat balul mascat, unde a participat un copil 
din  clasa 0, respectiv IV. Am organizat o întâlnire între directorea și angajații Centrului de 
plasament  Bethesda, din Jebucu și angajații Fundației noastre. Scopul întâlnirii era de 
cunoaștere și schimbări  de experiențe. Relația va fi consolidată într-un contract de 
colaborare și va urma întâlniri între cele  două echipe.   

În luna martie am organizat o întâlnire între directorea și angajații Centrului de 
plasament  Bethesda, din Jebucu și angajații Fundației noastre. Scopul întâlnirii era de 
cunoaștere și schimbări  de experiențe, vizitarea centrului rezidențial din Jebucu. Relația a 
fost consolidată într-un contract de colaborare și s-a emis diplome de participare pentru 
fiecare angajat în parte. La începutul lunii am reușit să încheiem un nou contract cu un 
psiholog, care a început evaluările cu beneficiarii. Au avut  o zi întreagă de activitate, cu 
scopul de a înbunătății comunitatea beneficiarilor, au făcut workshopuri  și au avut acitivtăți 
distractive, de joacă.  

În luna iunie doi beneficiari au terminat în acest an școlar clasa a 8-a, ele au participat 
la  pregătirea școlară în perioada de 2-12 iunie. Un beneficiar a fost înscrisă la probă de 
aptitudine la  liceul de artă din Oradea, profil de arte plastice, unde a fost admisă cu o medie 
de 8,25. Ambii  beneficiari au participat la examenul de capacitate națională. La sfârșitul lunii 
fetele au completat  fișele de înscriere, una dintre ele la Liceul de Artă Oradea, iar cealaltă la 
Școală Profesională „Ovidiu  Drimba” din Lugașu de Jos.  

4 tineri au absolvit clasa a 12-a la Oradea, 2 dintre ei au participat la pregătirea 
pentru  examenul de bacalaureat, care au și reușit cu succes. Beneficiarul Szotter Zoltán 
între timp s-a înscris  la Universitatea din Debrețin la Politehnică și luând în considerare 
rezultatele obținute la examenul  de bacalaureat și media generală de la liceu a primit 
rezultatul pozitiv de admiterii.  

S-a continuat evaluarea psihologică a beneficiarilor cu consilieri individuale și de grup 
prin jocuri și activități creative sub coordonarea d-nei psiholog Beres Fuchs Reka. Activitatea 
de bază în luna iulie a constituit în principiu activitățile de recreere, consilierea, îngrijirea și 
educarea copiilor și a tinerilor. A fost finalizat înscrierea la liceul de artă Oradea a 
unei beneficiare cu succes, și la școala profesională din com. Lugașu de Jos pentru o altă 
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beneficiară. În  data de 10 iulie beneficiarii au participat la o activitate de recreere la 
Marghita, la Parcul de aventură  Freedom, după ce am savurat împreună cu beneficiarii și 
unele angajate o înghețată în parcul orașului.  
Costurile au fost suportate de către Fundație. În data de 13 iulie a sosit în instituție un nou 
beneficiar, Török Sándor Sebastian, care între timp s-a acomodat bine în colectivitatea 
instituției și conform  opiniei lui se simte bine.  

Înainte de începerea școlii am organizat un program denumit Ziua fetelor și femeilor 
din  cadrul fundației, ceea ce consta implicarea fetelor la preparearea legumelor pentru iarnă. 
Am cumpărat 200 kg de vinete, pe care l-am fript în cuptor la curtea parohiei reformate. 
Fetele s-au distrat, dar au și înțeles importanța acestui activitate.  

În luna octombrie în data de 16.10.2020 Agenția Națională Antidrog printr-un proiect 
privind  traficul de persoane au făcut activități și informări cu beneficiarii serviciului. Activitățile 
au fost desfășurate în 2 grupuri: pentru fete adolescenți discuții despre traficul de persoane 
(definiția,  riscurile, recomandări). Cu grupul de băieți au discutat despre drogurile (riscuri, 
trafic, recomandări).  

La sfârșitul lunii beneficiarii au avut parte de consiliere psihologică individuală și 
activități de  autocunoaștere în grup. Au fost beneficiari, care au refuzat consilierea 
psihologică. În luna decembrie era planificată sărbătorirea zilei de naștere a unei beneficiare, 
care am putut  realiza, doar în cerc restrâns, adică beneficiarii împreună cu lucrătorul social 
și coordonatorul  centrului. Beneficiarii au primit cadouri de Moș Crăciun, s-au făcut pregătiri 
pentru sărbătorile de  Crăciun. S-au discutat în grup despre importanța votului, respectiv 
despre importanța participării la  vot. Trei beneficiari au reușit să se plece în vacanță la 
familie, la Șărmășag, începând cu 25 decembrie.  În ultima zi a anului, 31 decembrie a ajuns 
Varga Maria, fetiță de 8 ani, o nouă beneficiară a centrului.  
-activități planificate dar nerealizate:  

În luna aprilie era planificată o întâlnire între sponsori din America și beneficiarii, 
petrecere a  unei weekend cu activități distractive, dar intrarea stării de urgență privind 
COVID-19, nu s-a mai  putut efectua întâlnirea. Era planificată „vacanță în familie la sat” 
pentru câteva beneficiari pe  perioada de vacanță de primăvara, dar din păcate acest plan nu 
s-a putut realiza din cauza restricțiilor  privind COVID-19.  

În luna mai era planificată sărbătorirea zilei de 1 mai, de a pleca într-o scurtă excursie, 
dar  eram obligați să respectăm măsurile luate pentru prevenirea infectării cu noua pandemie 
COVID-19.  Pentru câteva beneficiari erau planificate excursii, chiar în afara țării, de ex. în 
Auschwitz, dar acest lucru nu s-a putut realiza din cauza situației nefavorabile.  

În luna iunie era planificată sărbătorirea zilei de 1 iunie, de a pleca într-o scurtă 
excursie, dar  eram obligați să respectăm măsurile luate pentru prevenirea infectării cu noua 
pandemie COVID-19. Era planificată o zi plină de activități recreative cu participare unei 
grupe ca. 25 de tineri din Irlanda,  dar prezența epidemiei COVID-19 a împiedicat această 
întâlnire.  

În luna iulie era planificată o zi în aer liber la sat, la un angajat al Fundației din Urvind, 
dar din motive personale și din cauza măsurilor luate privind răspândirea noului virus COVID-
19 nu am putut realize. Era planificată vizita sponsorilor din Germania. Cu ocazia vizitei era 
planificată activități și consilierea beneficiarilor în legătură cu viața independentă. Tot din 
cauza măsurilor luate de către autorități, sponsorii nu au putut veni în țară.  

În vacanța de vară beneficiarii au avut tot timpul ca activitate de recreere și program 
de  socializare opțiunea de a merge la ștrandul din oraș, dar nu se poate realiza din cauza 
riscului de  infectare cu COVID-19. 

           -activități neplanificate, dar realizate:   
În luna aprilie după o lună de stat doar în incinta clădirii serviciului social de plasament 

în  data de 10 aprilie s-au mai adăugat câteva restricții și mai serioase, care au avut în 
vedere schimbarea  vieții de zi cu zi nu numai viața beneficiarilor, dar și al angajațiilor. 
Ordonanța Militară nr. 8 a  îngreunat viața personalului din cadrul serviciului social, decizie 
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prin care erau nevoiți să se lasă de  familie și să se mute timp de 14 zile în centru, să lucreze 
aproape non-stop. Așadar în data de  10.04.2020, la ora 20 după o videoconferință cu toți 
angajații al Fundației, 3 dintre ele au fost izolați  preventiv la locul de muncă. Serviciul nostru 
a luat măsuri de protecție, de prevenție, conform indicațiilor primite de la DGASPC Bihor. Toți 
beneficiarii au început lecturile acasă, primind temele de la profesori, învățători online. 
Fiecare a început să facă față cerințelor, iar angajații serviciului au acordat și acordă în 
continuare sprijinul pentru ei. Toți beneficiarii și angajații serviciului au fost instruiți în mod 
corespunzător privind situația epidemiologică determinată de răspândirea  coronavirusului 
SARS COV 2, privind măsurile luate și privind măsurile de prevenție.  

În luna mai s-a continuat măsura privind anagajații de îngrijire, care trebuia să lasă 
familia  pentru 14 zile și să se mute la sediul centrului. Acest lucru s-a întâmplat până la data 
de 15 mai,  inclusiv, când s-a emis starea de alertă, și s-a terminat măsura preventivă de 
izolare la locul de muncă.  Din 15 mai s-a reluat turele normale de către toți angajații, 
respectând măsurile de prevenție. Pentru  beneficiari s-au mai achiziționat laptopuri pentru a 
ușura cât mai mult activitățile școlare online. În  ultima zi de stare de urgență am organizat un 
miniparty în incinta centrului pentru a sărbători într-un  fel în principal ziua de naștere al unui 
beneficiar și pentru a avea o puțină recreere și o altă activitate  în afară de a spăla și de a 
dezinfecta non-stop mâinile și de a învăța.  

După ce s-au mai relaxat măsurile după starea de alertă și psihologul a reluat 
activitatea,  evaluarea beneficiarilor lucrând individual cu ei. Beneficiarii s-au bucurat pentru 
posibilitatea de a  participa la consiliere și activitate individuală.   

În luna iunie am avut posibilitatea de a organiza o tabără, minivacanță pentru 
beneficiarii  serviciului social, posibilitatea pe care am și folosit-o între 23-27 iunie la Șinteu, 
tabăra Bethel. Au  participat 14 beneficiari din centru și 7 angajați, 3 lucrători sociali, 
asistenta socială, contabila,  bucătăreasa și șeful de serviciu. Am petrecut 4 zile neuitate, 
pline cu jocuri, plimbări prin pădure, recreere.Proprietarul taberei având animale domestice, 
beneficiarii au putut participa la modul de întreținere și creștere acestora. 2 zile cu 
participarea psihologului și a soțului, care este expert cu diplomă în coaching, a organizat 
activități de auto-cunoaștere și de recreere pentru copii. Menționez faptul că toată cheltuielile 
privind minivacanța beneficiarilor la Șinteu, cheltuiala cu cazare și hrană  a fost suportată de 
către Primăria Aleșd printr-o sponsorizare.   
Acordare de asistență copiilor aflați în dificultate:  

Am asigurat tuturor, celor aflați în plasament, condiții similare cu cele ale mediului 
familial, asigurând posibilitate de a frecventa școala cea mai adecvată, de a dezvolta 
talentele existente și de  a acumula noi capacități pe măsura preferințelor. Activitatea de 
bază în anul 2020 a constituit în  principiu sprijin la învățătură, activități de consiliere, îngrijire 
și educare a copiilor și tinerilor.  Beneficiarii din clasele primare și clasa a 5-a cu nevoi 
educaționale speciale sunt permanent sprijiniți  în vederea cunoștințelor școlare. Ei au primit 
suport de la educatoarea specializată. 

            Planuri  
Planul pentru anul 2021 privind renovarea clădirii serviciului social corpul B este de a 

termina  lucrările începute. Mai avem nevoie de modificări la sistemul de încălzire pentru a 
face față cerințelor  și regulilor uniunii europene. Ca și îmbunătățirea condițiilor de locuit mai 
urmează renovarea  acoperișului tot al clădirii B+anexa, care servește pentru depozitare. La 
corpul de anexă suntem  nevoiți să reînnoim total acoperișul, ceea ce înseamnă 265 m2 de 
acoperiș. Lucrările vor costa ca.  12.000,00 Euro, pentru care încă suntem în căutare de 
sponsori.  

Cu planurile pentru activitățile de recreere suntem mai în așteptare. Privind situația 
actuală din sistemul de sănătate și pandemia cu SARSCOV-2, multe nu putem să planificăm, 
dar în principiu  așteptăm să ne putem întâlni cu sponsorii noștri.           
Fundaţia “Copiii dragostei” 
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Fundaţia „Copiii Dragostei”- există în prezent un număr de 18 copii care beneficiază de 
îngrijire din toate punctele de vedere. În anul 2020 aceşti copii au efectuat o serie de 
activităţi: activităţi de dezvoltare a autonomiei şi a deprinderilor pentru viaţa independentă, au 
fost implicaţi în activităţi de renovare, curăţenie a locaţiei unde trăiesc, au fost realizate în 
permanenţă activităţi recreative şi diferite jocuri, activităţi sportive, au fost realizate plimbări în 
aer liber cu scop terapeutic, educativ, de socializare, exerciţii de relaxare, petrecere a 
timpului liber conform nevoilor lor. Copii au fost implicaţi în activităţi de grădinărit şi activităţi 
gospodăreşti. Ca activităţi recreative a fost şi frecventarea ştrandului orăşenesc, drumeţii la 
Cetatea Şoimului-Peştiş, tabără de vară la Şuncuiuş, întâlnire cu familia la sediul DGASP 
Bihor. 
Pe tot parcursul anului copii au fost implicaţi în activităţi şcolare, religioase cu prilejul 
sărbătorilor.Fundaţia „Copiii Dragostei” urmăreşte ca activităţile organizate cu aceşti copii 
să fie în folosul lor, în ajutorul lor pentru a reuşi să-şi finalizeze studiile pe care şi le doresc în 
dobândirea de meserii, a unui progres în viaţă şi implicit a îmbunătăţirii calităţii vieţii lor. 
Spitalul orăşenesc Aleşd 
Spitalul din orașul Aleșd este o unitate sanitară cu personalitate juridică, proprietate de stat, 
aflată în subordinea Consiliului Local al Oraşului Aleşd. 

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 şi a 
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, Spitalul 
Orăşenesc Aleşd este unitate sanitară de categoria a IV-a.  
- Corpul principal de cladire – situat in str. 1 Decembrie, nr. 3 
- Ambulatoriul de specialitate integrat - situat in str. Piata Unirii, nr. 16 
- Sectia Exterioara Pneumologie-TBC - situat in str. Karoly Richter, nr. 2 
- Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament)-situat in 

str.Ciocarliei nr.4 
In anul 2020, Spitalul Orasenesc Alesd si-a desfasurat activitatea in baza structurii aprobate, 
conform Dispozitiei nr.238 din data de 07.07.2016 respectiv a Autorizatiei Sanitare de 
Functionare cu nr.204 din data de 19.06.2018 ,dupa cum urmeaza: 

- Sectia medicina interna                                        47 paturi 
din care: 
- compartiment neurologie                                6 paturi 
- compartiment ingrijiri paliative                          8 paturi 
- Compartiment chirurgie generala                        16 paturi 
din care : 
-   ATI                                                     2 paturi 
-  Ortopedia-traumatologie                                  3 paturi 
-  Sectia exterioara pneumologie-TBC              47 paturi 
din care: 
- Pneumologie cronici                                        25 paturi 
- Pneumologie TBC                              17 paturi 
- Pneumologie acuti                                             5 paturi  
- Compartiment obstetrica – ginecologie 
(nasteri precipitate)                           8 paturi 
din care 
- Neonatologie        2 paturi 
- Compartiment pediatrie                                    17 paturi 
- Camera de garda 
TOTAL135 paturi 
-  Insotitori                                                             2 paturi 
- Spitalizare de zi       10 paturi 
❖ Bloc operator 



 

40 
 

❖ UTS 
❖ Laborator analize medicale 
❖ Laborator radiologie si imagistica medicala 
❖ Cabinet diabet zaharat , nutritie si boli metabolice 
❖ Farmacie 
❖ Dispensar TBC 
Ambulatoriu integrat cu cabinetein specialitatile : 
❖ Chirurgie generala 
❖ Ortopedie si traumatologie 
❖ ORL 
❖ Medicina interna 
❖ Neurologie 
❖ Oftalmologie 
❖ Dermato venerologie 
❖ Psihiatrie 
❖ Pediatrie 
❖ Obstetrica ginecologie  
❖ Diabet zaharat , nutritive si boli metabolice 
❖ Cardiologie  
❖ Endocrinologie 
❖ Cabinet pneumologie 
❖ Cabinet psihologie 
❖ Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie (baza de tratament) 
❖ Aparat functional 
Laboratoarele deservesc atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat. 

In baza structurii mentionate au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMS nr. 
1224/2010 – privind Normativele de personal din sectorul sanitar-  si supuse spre aprobare 
Consiliului Local Alesd , Statul de functii si Organigrama Spitalului Orasenesc Alesd.  

In cadrul spitalului  si-au  desfasurat activitatea un numar de  191persoane, din care: 
❖ Medici                                          23 
❖ Medici rezidenti  1 
❖ Alt personal sanitar superior          5 
❖ Asistenti medicali                         82 
❖ Personal auxiliar sanitar49  
❖ Personal TESA  , muncitori          31 
In anul 2020 la fel ca si in anii precedent  sa urmărit dezvoltarea profesională continuă 

a întregului personal, prin participarea acestora la cursuri de pregatire pe diferite teme. 
Urmarim dezvoltarea profesionala continua a intregului  personalului si prim prisma 
necesitatilor existente . 
Internarile in cadrul Spitalului  Orasenesc Alesd se efectuează prin bilete de trimitere de la 
medicul de familie, prin ambulatoriul de specialitate integrat  si  prin camera de garda a 
spitalului.  
Unitatea are organizate doua linii de gardă : 
I. Specialitati medicale   
II. Specialitati  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 consultatii in Camera de Garda  in anul 2020 este 13.020 in scadere fata de anul 
2019 cand au fost 17823 (aproximativ  50 consultatii pe zi). 
Activitatea medicală in cadrul Spitalului Orasenesc Alesd, este coordonata de directorul 
medical iar  la finele anului 2020, indicatorii principali ai activitaţii, se prezinta astfel:  
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ICM  realizat  1,16 
Tarif pe caz ponderat 1475 
Durata medie de spitalizare 5,96 
Nr. cazuri DRG realizate 1590 
Nr. cazuri Spitalizare de zi realizate 4383 
Nr. total de consultatii efectuate in Ambulator 11.757 (20587/2019) 
Nr.consultatii in CMG 13.020 (17.823/2019). 
Nr. mediu de consultatii efectuate in Ambulatoriu /medic 1306 
Nr. intervenţii chirurgicale 194/422 ( 199/848 cazuri in 2019) 

Tariful pe caz ponderat este acelasi 1.475 lei , ICM se incadreaza in limitele 
prognozate, DMS (durata medie de spitalizare) a scazut ceea inseamna ca  exista o corelatie 
buna intre diagnosticul de internare si perioada petrecuta in spital de  pacientconcomitent cu 
o scadere a cheltuielilor cu serviciile hoteliere. 
Tinand cont de contextul pandemic si de masurile impuse atat in ambulator cat si la CMG 
numarul de prezentari a scazut . 
Anul 2020 a fost anul in care Sectia Pneumologie TBC situata pe str.Richter Karoly a intrat 
intr-un proces de eficientizare termica, in baza unui proiect intitulat: 
Imbunatatirea parametrilor tehnici si functionali ai sectiei exterioare de Pneumologie-
TBC, in vederea cresterii eficientei energetice a Spitalului Orasenesc Alesd,  proiect 
finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, 
Din punct de vedere economic prin prisma veniturilor si platilor efectuate  situatia se prezinta 
astfel :  
Structura veniturilor: 
Pentru anul 2020 resursele financiare în cadrul spitalului sunt : 
Venituri din contracte cu CAS Bihor                         9.002.399,54  
Venituri din contracte cu DSP                                      720.886,00 
Subventii FNUASS                                                  10.865.351,00  
Alte venituri prestari servicii                                         174.006,46 
Sume alocate stimulent risc                                           60.000,00 
Donaţii şi sponsorizări                                                    65.200,00 
Subventii buget local                                                    190.000,00 

TOTAL VENITURI :                    21.077.843,00lei       (+1,06 %) 
Total venituri in 201919 870 326,18 lei         

Structura platilor: 
 Plaţile efectuate in anul 2020 sunt in val.totala de 20.918.190,54 lei din care:  

-Cheltuieli de personal 17.607.405,00(84%) 
-Salarii de baza                                                    12.168.810,00 
-Sporuri pentru cond.de munca                             2.114.232,00 

                -Alte sporuri                                                                          1.515.321,00 
  -Fond aferent platii cu ora                                                        699.998,00 

               -Contributii aferente salariilor                                                    379.195,00 
 -Indemnizatia de hrana                                                             600.999,00 
 -Indemnizatie detasare                                                               68.850,00 
 -Stimulent risc                                                                              60.000,00 

-Mat.si prestari servicii cu caracter functional                          52.617,76 
-Bunuri si servicii                                                                    947.315,37 
-Medicamente , mat.sanitare. reactivi, dezinfectanti           1.108.690,56 
-Hrana  pt.oameni                                                                   175.027,31 
-Obiecte de inventar                                                                 14.543,92 
-Reparatii curente , capitale                                                        7.171,73 
-Alte sume aferente pers.cu handicap neinc.                          177.083,00 
-Incalzit , iluminat                                                                     451.003,41 
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            -Alte cheltuieli  (carburanti, apa ,canal,posta ,mat.curatenie etc)377.332,48 
Raportul de executie bugetara scoate in evidenta o diferenta de 159.652,46 lei, diferenta 
(excedent) intre veniturile realizate si platile efectuate . 
Exista o crestere generala a veniturilor cu 1,06 % comparativ cu anul precedent. 
Cheltuielile salariale reprezinta 84% din totalul cheltuielilor, tinand cont si de faptul ca anual 
aceste cheltuieli cresc conform legislatiei in vigoare in conditiile unui numar relativ identic de 
personal cu anul precedent . 
In ceea ce priveste gradul de realizare al veniturilor in urma contractului cu CAS tinand cont 
de contextul pandemic si de recomandarile primite in acest sens , strict in baza contractului 
procentul de realizare este de 54 %. Diferenta de venituri a fost decontata cu CAS in baza 
cheltuielilor realizate lunar la nivel de spital fara insa a se depasi suma contractata. 
In ceea ce priveste incasarile efectuate prin caseria spitalului(incasari ortopedie, radiologie, 
laborator analize medicale, coplata, cmi etc) acestea sunt in suma totala de 197.484,35 lei 
ceea ce inseamna o incasare medie lunara de 16.457,02 lei de unde laboratorul de analize 
medicale are cea mai mare pondere respectiv 9.583,19 lunar (58%). 
Se evidentiaza la donatii si sponsorizari suma de 65.200,00 unde principalul sponsor este 
Holcim Romania SA.  

Anul 2020 a fost un an atipic iar in sistemul sanitar a fost o presiune permanenta , a 
fost o lupta continua  cu un virus necunoscut care a afectat si afecteaza si in prezent multe 
vieti umane. 

Anul 2020 va ramane in istorie drept *anul covid*.Am trait un an intr-un climat de 
incertitudini si realitati in schimbare. A fost anul in care sanatatea a fost elementul central mai 
apreciata si cautata parca ca niciodata pana atunci. 

La nivel de spital au fost emise proceduri, protocoale de lucru in cotext COVID -19 ce 
tin de accesul pacientilor in cadrul spitalului, de organizare, de asigurarea continuitatii 
activitatii. 

Provocarea zilnica se duce intre a asigura pacientului cele mai bune servicii si conditii 
hoteliere, personal  competent si responsabil pe de o parte si asprijini  financiar cele de mai 
sus in situatia unei adresabilitati in crestere si a unor resurse limitate. 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ 
COLEGIUL TEHNIC ”ALEXANDRU ROMAN” 

Colegiul Tehnic” Alexandru Roman”începând cu anul școlar 2020-2021 
funcționează cu 37 clase, din care nivel primar alternativa Step by Step 6 clase, gimnaziu 5, 
liceu 19 și învățământ profesional 7 clase. 
            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 anul școlar 2020-
2021-  915 elevi, o scădere față de anul trecut deoarece Grădinița cu Program Prelungit 
Holcim nu mai este structura unității noastre. 

I.ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
Având în vedere complexitatea naturii activității manageriale se pot evidenția activități 
specifice relevante  dinperioada 01.09.2020 – 01.03.2021 . 

• activitatea s-a desfășurat în contextul combaterii virusului SARS-COV 2, prin respectarea 
regulilor impuse de Ordinul nr. 5487/1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor 
de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;Ordinul 
nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru 
ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor; 

• s-au elaborat proceduri cu scopul de a stabili modalităţile de desfăşurare a activităţilor 
didactice în Colegiul Tehnic ”Alexandru Roman”, de predare şi instruire, propriul circuit de 
intrare şi de ieşire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum 
și modul în care se realizează igienizarea/dezinfecţia unităţii de învăţământ, în anul școlar 
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2020-2021, cu respectarea criteriilor şi a protocoalelor prevăzute în ghidul privind 
măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada 
pandemiei COVID-19, toate au determinat funcționarea unității în condiții optime fără a 
înregistra elevi/ cadre didactice infectate cu virusul SARS-COV 2. 

•  s- a realizat un management educaţional modern bazat pe competenţă profesională, o 
bună colaborare directori - consiliul de administraţie - cadre didactice, deschis, flexibil, 
bazat pe cooperare, consultare şi implicarea tuturor factorilor interesaţi. 

• există un sistem informaţional bine structurat care asigură comunicarea in cadrul 
organizaţiei, dar şi cu 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, Blukontainer S.A 
Aleșd, Peny Marchet, Ronedania S.A. Agenția Finanțelor Publice Aleșd. 

• a fost actualizată autorizația sanitară de funcționare a liceului,care a inclus și sală de 
sport, Clădirea ateliere, Clădirea nouă ; 

• s-a realizat încadrarea cu personal didactic calificat, conform repartiției computerizate 
realizate la nivelul I.S.J.Bihor . 

• 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/09.09.2020 și CA/21.09.2020și a analizat următoarele aspecte: 

Program de formare a  cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor și programelor de 
predare online; 

• Programe remediale de recuperare a conținuturilor învățării; 

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

• Monitorizarea progresului școlar din perspectiva prestației didactice; 

• Asigurarea unui învățământ incluziv pentru învățământul professional; 
 

- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor Legii Educației 
Naționale1/2011, OMEN 5447/2020, 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.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, achiziționarea masei lemnoase 
necesare pentru încălzirea celor 5 clădiri. 

- au fost încheiate protocoale de colaborare cu Poliția Aleșd și Jandarmeria Aleșd, 
pentru combaterea infracționalității în rândul minorilor dar și prevenirea violenței în 
cadrul colectivelor de elevi 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 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:- pentru cele 2 clase pregătitoare s-a asigurat 
mobilier modular în valoare de 30 000 lei, echipamente de birotică pentru echipa de 
management și contabil șef. 
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- derularea reabilitării terenului de sport printr-un proiect derulat cu HOLCIM România, 
amenajarea unui miniteren de fotbal sintetic cu nocturnă autorizat FIFA și teren de 
handbal, volei, tenis cu tartan în valoare de 348 000 lei. 

- extinderea rețelei de internet pentru clădirea Atelier – clădirea nouă prin sponsorizarea 
Companiei HOlCIM în valoare de 30 000 lei.  

- s-au primit prin Proiectul privind învățământul secundar ROSE 62 laptopuri cu  valoare 
totală 258 21, 52 dolari cu tva , care au fost distrubuite pentru desfășurarea activităților 
remediale  la elevi și cadre didactice . 

- 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. 

- s-a implementat proiectul de amenajare a curții interioare pentru spațiu de recreere și 
lecții autdoor în parteneriat cu Primăria Orașului Aleșd și echipa de voluntari „Ready 
To Help”, proiect în valoare de 35 000 lei, elevi beneficiari 912 , cadre didactice 68. 

- școala a distribuit elevilor care nu au avut echipamente pentru activitatea online 52 
tablete cu cartele de internet, astfel neavând elevi care nu au putut participa în 
activitatea didactică online în luna noiembrie , decembrie 2020. 

- chiar de la începutul anului școlar a existat preocuparea pentru pregătirea examenului 
de Bacalaureat 2021,  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 realizate online,implementarea Proiectului ROSE, prin 
program de pregătire la toate disciplinele care se susține examenul și organizarea 
simularilor naționale și a examenului de Bacalaureat care vor avea loc în luna martie 
2021. 

Ca puncte slabe se pot menționa următoarele aspecte:  
sursa de finanțare este insuficientă pentru a derula întreținerea și repararea unor clădiri mai 
vechi( ateliere, clădirea principală, teren și sala de sport, dotarea cu mobilier nou,), pentru 
menținerea lor la II.3.Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

 
 
 
 
 
 

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 precedenți, și o 
menținere a procentului de promovabilitate  față de anul precedent, ținând cont de activitatea 
didactică s-a desfășurat on line. 
Distribuția celor  905 elevi înscriși în anul școlar 2020-2021este: 

• 139 elevi ciclul primar Alternativa educațională  STEP BY STEP 

• 111 elevi nivel gimnazial 

• 463elevi nivel liceal din care 224elevi filiera teoretică, 209  filiera tehnologică și 30 
elevi cu  frecvență seral. 

• 162elevi - Școala Profesională de 3 ani , din care 28 elevi școlarizați în învățământ 
dual  

Promovabilitatea elevilor la sfârșitul semestrului I, an școlar 2020/2021 

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

• Promovabilitate învățământ gimnazial: 100% a crescut cu 2,45% față de anul trecut 
(97,55% ) 

Funcţia Număr 
persoane  

Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor  7 Da 

Paznic/portar 3 D a 

Muncitor calificat 1,05 norma Da  
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• Promovabilitate învățământ liceal : 97,43% a crescut cu 2,53% față de anul trecut 
(94,90%) 

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

IV.Proiecte și parteneriate 

Nr.crt. Parteneri/instituții de învățământ Scopul 

1. Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane – Centrul Regional Oradea 

Activitate de prevenire 
desfășurată în cadrul 
campaniei ,, Cunoaște-ti 
drepturile! Respectă-ti 
Obligațiile! 

2. Casa Corpului Didactic Bihor  Formare profesională cadre 
didactice 

3. Asociația EDUBIZ  Oradea Derularea de proiecte 
pentru orientarea 
profesională a elevilor 

4. Asociația ,, Centrul Step by Step pentru educație 
și dezvoltare profesională ‘’București 

Derularea Alternativei 
Educaționale Step by Step 
în învățământul primar 

5. Biblioteca ,, Octavian Goga‘’Aleșd Derularea de proiecte 
educative, lansări de carte, 
activități culturale 

6.  Primăria Orașului Aleșd Derularea activitatilor 
culturale- educative –
proiecte educaționale. 

7. Biserica Ortodoxă ,, Sfântul Ioan 
Botezătorul’’Aleșd 

Activități commune, 
proiecte privind păstrarea 
tradițiilor- valorilor de 
sărbători- Paște- Crăciun; 
Derularea activităților 
caritabile ( Proiecte)pentru 
anumite familii cu situația 
materială precară 

8. Universitatea Babeș Bolyai Cluj - Napoca Promovarea Ofertei 
Educaționale pentru elevii 
liceeni 

9.  Universitatea de Vest Timișoara Promovarea Ofertei 
Educaționale pentru elevii 
liceeni 

10. Universitatea Oradea Promovarea Ofertei 
Educaționale pentru elevii 
liceeni- derularea de 
proiecte educaționale  cu 
diferite Facultăți( Economic-
Electronică- Energetică 

11. HOLCIM România Derularea proiectelor de 
orientare profesională elevi- 
cadre didactice- realizarea 
practicii elevilor din clasa a 
XI-a și aXII-a domeniul 
electric și mecanic. 

12. Asociația ,, Școala de Valori’’București Derularea de Proiecte de 
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Orientare profesională 
elevi-cadre didactice , în 
parteneriat cu Holcim 
România. 

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

donare/colectare); 
➢ Proiect educațional Redy to help- promovarea voluntariatului 

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

IV.Activități educative deosebite 
➢ ,,48 de ani de existență’’- Zilele ,, Alexandru Roman’’ 
➢ Reguli de accesare a platformelor online 
➢ Ziua internațională a educației-5 oct.2020 
➢ Cum ne protejăm împotriva virusului SARS COV 2 
➢ Porția de sănătate 
➢ ,,Eminescu în durată eternă’’-15 ianuarie 2021. 
V. Priorități ale  procesului de dezvoltare în perioada următoare conform Planului de 
Acțiune al Școlii 2020-2025. 
Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot fi 
grupate astfel: 

1.Priorităţi regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice, atinse prin planul 
managerial  din perioada 2020-2021 care necesită dezvoltare în continuare până 
la sfarsitul anului  2025: 

➢ Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii și a 
comunității aleșdene; 
➢ Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia 
profesională a tinerilor; 
➢  Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare; 
➢  Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate; 
➢ Asigurarea accesului la activitățile on-line pentru toți copiii; 
➢ Digitalizarea unității de învățământ, dotare cu echipamente video-audio; 
➢ Formarea cadrelor didactice și a personalului de conducere pentru 
realizarea de activități didactice în mediul online, adaptarea predării pentru 
platform educaționale; 
➢ Asigurarea calităţii și formarea competențelor profesionale prin pregătirea 
elevilor din învățământul profesional și tehnic prin proiecte ERASMUS+, ROSE 
sau activități de formare adulți; 

2.Priorităţi identificate pentru intervalul 2020 - 2025: 
➢ Reducerea absenteismului pentru toți elevii; 
➢  Îmbunătățirea ritmicității notării, realizarea de programe remediale de 

lucru pentru elevii care nu au participat constant în activitatea didactică online; 
➢  Revizuirea periodică a ofertei educaționale a școlii; 
➢ Optimizarea relaţiei şcoală – comunitate, pe bază de parteneriate;  
➢ Creșterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat și 

evaluare națională; 



 

47 
 

       Activitatea managerială a unității de învățământ s-a desfăşurat conform 
prevederilorlegale, urmărindu-se gestionarea optimă a resurselor materiale, financiare şi 
umane existente în contextual actual de respectare a noilor reguli de igienă pentru 
combaterea virusului SARS –COV 2. Este o activitate  complexă, vizând semnarea unor 
protocoale cu instituţii importante ale comunităţii locale pentru desfăşurarea unor activităţi 
extracurriculare în vederea desăvârşirii personalităţii elevilor dar și pregătirea pentru viață, 
într-o societate flexibilă cu schimbări rapide. 
LICEUL TEORETIC ”CONSTANTIN ŞERBAN” 
 
      Liceul Teoretic “Constantin Șerban ” este unitate de învăţământ cu personalitate juridică  
și  are arondate 3 structuri, fiecare pentru nivelul primar. Începând cu septembrie 2020 nu 
mai avem structuri de nivel preșcolar. 
 În acest an școlar sunt înscriși în unitatea noastră 1167elevi repartizaţi pe niveluri de 
învăţământ astfel:  

• Numărde  elevi în învățământul primar - 542 în 24 clase 

• Număr  de elevi în învățământul gimnazia l- 415 în 18 clase 

• Număr de elevi în învățământul liceal - 210 în 8 clase 
 
Structura personalului unităţii este următoarea: 
 

Didactic 
Didactic auxiliar Nedidactic 

Învăţători Profesori 

24 45 7 12 

 
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 

Învățători 24  0 5 19 

Profesori 45  6 7 32 

În anul 2020  a absolvit a treia generație de liceu, generație care a obținut rezultate deosebite 
la examenul de bacalaureat: promovabilitate - 90%; cu medii peste 8 – 65%; - 41 elevi 
înscriși din care 37 promovați. 
 

Disciplina de examen Note peste 
8 

Note peste 9 Nota 10 

Limba română 65 % 30%  

Istorie  52% 31%  

Matematică 65% 18%  

Biologie  82% 78% 4 elev 

Geografie  70% 30% 1 elev 

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

română, limba maternă şi matematică au participat un număr de 101 elevi, din care 71% au 
obţinut medii peste 5, doar 6 elevi au obţinut medii peste 9. 

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

- au fost derulate un număr aproximativ de 8 proiecte eTwinning ceea ce a dus la 
obținerea titlului de ”Școală e-Twining 2020-2021” 
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- suntem parteneri în trei proiecteErasmus:„Integration of Immigrants”, ”Proper 
relation online and offline” și ”Digital English” 

- în perioada activității cu prezență fizică la școală, au fost derulate mai multe 
proiecte educative în colaborare cu diverși parteneri, precum Poliția Orașului 
Aleșd, Biblioteca Orășenească „Octavian Goga” Aleșd și diverse școli. 

 
BIBLIOTECA”Octavian Goga” 
 Moto :  Dacă Biserica este casa lui Dumnezeu , Biblioteca este templul spiritului uman ; este 
blazonul unei nobleți care are infinitul ca strămoș și ca posteritate.  
     Misiunea și viziunea bibliotecii în vreme de pandemie  
      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 colectii de referintă adecvată sustinerii programelor de învătământ  locale 
2. Crearea si mentinerea unor servicii de bibliotecă corespunzătoare nevoilor locale;  
3. Asigurarea accesului la colectiile bibliotecii si la serviciile sale de referintă sau la alte 
servicii 
4.  Folosirea inovativă a noilor tehnologii; 
5. Intensificarea activitătii de eliminare din colectiile bibliotecii a lucrărilor nereprezentative, 
uzate moral sau fizic; Biblioteca trebuie să ofere un spatiu atractiv pentru utilizatori   
6 . Informatizarea activității prin implementarea unor sisteme integrate de bibliotecă: 
Pentru realizarea acestor precepte în primul rând am achiziționat: 

-  În condițiile în care și în alte țări de exemplu Belgia cărțile sunt pe lista bunurilor 
esențiale , am achiziționat148 volume de carte în valoare de  
4 915 lei 

- S-au achiziționat 13 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  

- 240 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 2400  și s-au accesat circa 9600 informații 
- În anul 2020  am înscris  1258  cititori 
- Am împrumutat 19750 volume de carte la o frecvență de  17834 

utilizatori 
- Pe toată perioada anului 2020  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 
- 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 
mediul on line , colectivul bibliotecii primind  ” Diplome de excelență ” pentru activitatea 
din anul 2019 și 2020 
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- Pe parcursul anului 2020 am avut întâlniri on line cu serviciul metodic al Bibliotecii 
județene ” Gh. Șincai ” pentru consiliere a activității bibliotecii noastre în condiții de 
pandemie 

- Am participat on line la Cursul ”Planificare strategică în biblioteci ” 

- Am participat on line la Simpozionul ” Cartea , poartă de acces la cunoaștere ” 
- Am participat de asemenea la Simpozionul ” Biblioteca în serviciul comunității ” 
- Am participat on line în perioada 22-25 septembrie la Conferința internațională ” 

Occupylibrary . A blog about public libraryandlibrarians ” 
- Am participant  în perioada 26- 30 octombrie la ”Săptămâna internațională a Educației 

media ” – link bibliotecibihorene.blogspot.com/2020/10/săptămâna-internațională-
educației-media.html 

- În contextul în care biblioteca a fost închisă pe perioada stării de urgență 18 martie – 18 
mai , manifestările și evenimentele culturale  fiind interzise am organizat : 

- Acțiunea ” Mihai Eminescu – Emblemă a ființei românești  ” în parteneriat cu colectivul 
de profesoare de la Colegiul ” Alexandru Roman ” 

- Activitatea – Expoziție de lucrări grafice ” Călătorie prin ortodoxie ”  - copiii au avut 
vârste între 5 – 10 ani și au fost îndrumați de Asociația ”Orion choosetobe a Star ”în 
colaborare cu Biserica” Adormirea Maicii Domnului” 

- Ziua Internațională a Cititului împreună – acțiune în colaborare cu doamnele învățătoare  
de la Colegiul Tehnic ” Alexandru Roman ” 

- Toate aceste activități au fost postate pe blogul bibliotecii noastre  
bibliotecaaleșd.blogspot.com. alături de articolele publicate de doamna Ardelean 
Georgeta Lucia : 

- ” Pledoarie pentru carte ”  - o prezentare de carte nouă achiziționată de biblioteca 
noastră  

- ” E vremea de must și roade ” – prezentare de carte  
- ” Ia , haina de lumină a sărbătorii ” – sărbătoarea iei românești  

  Postări pe blog de doamna Urs Hadadea Tamara : 
”Călătorie prin ortodoxie ” – prezentarea expoziției de lucrări grafice 
”Ziua internațională a cititului împreună ” 
”Lada de zestre a bunicii ” – șezătoare cu cititoarele noastre , cerc de cusături populare 
Avem o colaborare foarte bună cu Asociația ”Orion choosetobe a Star ” 

- Colegiul tehnic ” Alexandru Roman ” 
- Liceul teoretic ” Constantin Șerban ”  
- Biblioteca noastră oferă Internet gratuit utilizatorilor noștri prin programul ”Biblionet – 

lumea în biblioteca mea ” 
Concluzie :  
          Pe fațada unei biblioteci străvechi din Egipt este gravat : 
                                 ”  Spital pentru suflete” 
         Poate că aceasta ar trebui să fie aspirația finală a unei biblioteci ! 

STAREA DE MEDIU 

• S-a organizeazat și supravegheat Campania de colectare DEEE inițiată de Serviciul 
local de colectare și Asociația Română pentru Reciclare ROREC. 

• Se organizeaza și supravegheaza ”Campania de colectare a uleiului de gătit folosit 
inițiată de Societatea Carpatină Ardeleana ”91 Oradea. 

• Au efectuat controale de instituțiile abilitate (Apele Române, ISU Crișana) și s-au pus 
la dispoziție toate documentele necesare. Nu au fost constatate nereguli și nu au fost 
aplicate sancțiuni. 

• Au fost efectuate controale în teren de Garda de Mediu, Comisariatul Bihor, 
constatându-se depozite ilegale de deșeuri pe malul Crișului Repede. S-a primit 
măsura de a se curăța zona de deșeuri, sarcină care a fost dusă la îndeplinire. Nu au 
fost aplicate sancțiuni. 
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• S-a organizat și supravegheat Campania de colectare a deșeurilor DEEE initiate de 
SC Bene Internațional 

• S-a organizat și supravegheat Campania de curățenie Let”s Do It Romania și s-a 
raportat situația cu consumabilele și deșeurile colectate. 

• Se centralizeaza datele primite de la SC Salubri SA referitoare la colectarea selectivă 
de deșeuri – cantități din fiecare sortiment. 

• Se intocmeste semestrial Raportul privind  ”Stadiul realizărilor lucrărilor pentru 
epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și puse în funcțiune pentru 
aglomerări umane” care se transmite către Administrația Bazinală de Apă Crișuri. 

• S-a întocmit ”Planul de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru 
gestionarea situațiilor de urgență al orașului Aleșd” care s-a raportat la ISU Crișana 

• S-a întocmit ”Situația privind spațiile de primire / cazare a populației evacuate, în cazul 
producerii situațiilor de urgență, la nivelul orașului Aleșd, care s-a transmis la ISU 
Crișana 

• S-au dezinfectat în mai multe rânduri străzile, aleile, parcurile blocurile de pe raza UAT 
Aleșd.                 

Turismul   
La începutul anului 2020, CNIPT Aleşd a pregătit un program în care am prevăzut 

peste 40 de evenimente din acestea au putut fi realizate următoarele: în februarie a fost 
organizată premierea asociaţiilor de locatari din Aleşd pentru anul 2019, la concursul 
„Împreună pentru un oraş mai frumos”: 

Începând cu luna martie activitatea CNIPT Aleşd a fost suspendată datorită pandemiei 
de Covid-19 prin hotărârea Comitetului pentru situaţii de urgenţă din data de 16.03.2020. Din 
acel moment activitatea Centrului de Turism s-a desfăşurat doar în mediul on-line. În acest 
timp cele două persoane angajate au primit sarcini şi atribuţii suplimentare în diferite 
compartimente ale primăriei. 
 
 
 
 
                                                                                                               PRIMAR, 
                                                                                                         TODOCA IOAN 


