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  PARTE I�TRODUCTIVĂ 

 

1.  CUVÂ�T Î�AI�TE 

 

 

 

  În anul 2004 sub deviza „ Alege dinamismul” -”avem un ţel comun” -

”suntem destul de maturi pentru a nu vota pe criterii etnice”, am preluat mandatul de 

primar al municipiului Reghin hotărât să reprezint cât mai bine interesele şi nevoile 

cetăţenilor, să încerc să recuperez anii pierduţi şi să transform Reghinul într-un oraş 

modern, dinamic, european. 

  Încă din campania electorală am afirmat că nu  fac promisiuni irealizabile şi 

că toată activitatea mea va însemna continuarea drumului de reclădire , reafirmare, 

relansare şi promovare a Reghinului. 

  În calitate de şef al administraţiei publice locale, am impus ca întreaga 

activitate să se desfăşoare cu respectarea prevederilor legale, am desfiinţat cuvântul „eu”, 

înlocuindu-l cu „noi”, „noi” -echipa instituţiei, echipă ce a încercat  să colaboreze cât 

mai bine  cu Consiliul Local, acesta susţinând politicile publice locale propuse pentru 

administrarea şi dezvoltarea comunităţii, indiferent de apartenenţa politică, lucru pentru  

care pe această cale îi mulţumesc. 

  Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a 

crea o administraţie publică locală eficientă în folosul cetăţeanului, să contribuim la 

dezvoltarea municipiului, într-un mod echilibrat , gestionând eficient bugetul , ca urmare 

a identificării corecte a nevoilor şi priorităţilor comunităţii.    

  Raportul pe care îl prezint azi îl consider , înaintea cerinţei impuse de lege, 

datoria mea morală de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor activitatea desfăşurată împreună 
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cu salariaţii instituţiei, străduindu-mă să realizez conform datelor furnizate şi centralizate, 

o radiografie fidelă, mai puţin formală a modului  în care au fost cheltuiţi banii publici, în 

scopul înfăptuirii obiectivelor din programul cu care m-am angajat faţă de reghineni. 

  Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului 

Reghin se vrea un document sintetic, pe înţelesul fiecărui locuitor, spre o corectă 

informare a acestora, fiindcă numai aşa aceştia vor fi atraşi în continuare  la luarea 

deciziilor privind necesitatăţile şi priorităţile municipiului Reghin, implicarea 

contribuabilului în actul de decizie, sporind calitatea muncii în administraţia publică 

locală şi grăbind realizarea obiectivelor stabilite în comun. 

  Am dovedit nu o dată faptul că sunt un adept al transparenţei totale , sunt 

receptiv la propunerile constructive şi contez pe civismul şi patriotismul local al 

reghinenilor.  

  Am dovedit această atitudine cu fiecare prilej: audienţe, dezbateri publice, 

întâlniri ocazionale cu cetăţenii, grupurile socio-profesionale, organizaţii 

nonguvernamentale, în şedinţele Consiliului Local. 

  Am încercat să am în vedere în permanenţă solicitudinea, promptitudinea şi 

profesionalismul funcţionarului public în relaţiile cu cetăţenii, asigurând în acest sens 

pregătirea a 16 absolvenţi de master şi 20 absolvenţi ai cursurilor  de perfecţionare, din 

totalul de 61 funcţionari publici.  

  Prioritatea anului 2007, a fost sprijinirea tuturor proiectelor care să inducă 

evoluţia ascendentă, economică şi socială a municipiului Reghin.  

  Noua calitate a României, de membru UE şi noul statut de cetăţeni europeni 

de care beneficiem, ne-a obligat să continuăm procesul de reformă şi dezvoltare în 

domenii prioritare, să fructificăm oportunităţile oferite de posibilitatea accesării 

fondurilor europene postaderare, aceste lucruri presupunând creşterea eficienţei activităţii 

instituţiilor publice şi private în concordanţă cu legislaţia europeană. 
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  S-au concertat  eforturile, atât ale autorităţilor căt şi ale cetăţenilor pentru 

continuarea programelor de dezvoltare locală, pentru conceperea de proiecte bine 

fundamentate în urma stabilirii în comun a priorităţilor de dezvoltare ale Reghinului. 

  Am simţit şi simt în permanenţă sprijinul reghinenilor care m-au judecat 

după fapte şi nu după alte criterii.  

  Am simţit susţinerea lor pentru că de cele mai multe ori m-am preocupat să 

fie informaţi şi să nu dea crezare dezinformărilor politicianiste practicate  de unii, alţii.  

  Reghinenii au putut face comparaţie între ce a fost şi ce este în prezent , iar 

prezentul l-am clădit împreună cu ei, şi pentru ei printr-un management coerent , 

caracterizat de claritatea cerinţelor şi căilor de acţiune cerute personalului din subordine 

mea şi colaboratorilor din cadrul altor instituţii pentru realizarea obiectivelor prestabilite.  

  Uneori s-au vehiculat aprecieri asupra faptului că nu aş fi suficient de patriot  

  Precizez pentu toţi aceşti critici că în mileniul III patriotismul se bazează pe 

dezvoltare,  pe spirit de răspundere, generozitate, loialitate şi puterea exempului personal. 

Inclusiv a repara drumuri , trotuare,  şcoli, spitale-este tot o dovadă de patriotism !  

  Răspunderea personală , demnitatea , participarea la viaţa publică, respectul 

regulilor comune de convieţuire sunt dovezi de patriotism, iar patriotismul este în pericol, 

doar atunci când naţionalismul de factură radicală , încearcă să i se substituie. 

  În administrarea problemelor unei comunităţi nu este suficient să te simţi 

dator faţă de acea comunitate, este necesar să faci parte dintr-o echipă care să te menţină 

responsabil şi realist, iar aici intervine şi libertatea şi solidaritatea instituţiilor cu care am 

colaborat, de asemenea este esenţială dovada altruismului şi  curajul de a-ţi asuma 

public proiecte, idealuri. 

  Idealul meu în tot ce am întreprins pentru comunitate, a fost acela de a 

proteja trăirile şi interesele concetăţenilor mei, patrimoniul localităţii, potenţialul uman 

unic, pentru care am dovedit întregul meu respect. 
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  Actuala administraţie a reuşit să plaseze municipiul Reghin pe harta 

României acolo unde în mod normal şi firesc i-ar fi  fost locul: în rândul municipiilor 

dinamice, în progres şi dezvoltare continuă, un loc unde oamenii dau în permanenţă 

dovada voinţei , profesionalismului şi implicării, a responsabilităţii şi maturităţii judecării 

problemelor în contextul  unei lumi competitive şi supuse în permanenţă schimbărilor nu 

întotdeauna favorabile.  

  Materialul alăturat privind situaţia socio-economică a municipiului  sper să 

confirme afirmaţiile pe care le susţine,  

 

  Al dumneavoastră,    

 ing. Nagy András 

Primarul municipiului Reghin 
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2.  PREZE�TAREA MU�ICIPIULUI REGHI�  

 

I.ASEZAREA GEOGRAFICA A MU�ICIPIULUI  REGHI� 

Municipiul Reghin, este aşezat pe Valea Superioară a Mureşului, la 32 Km de 

Târgu-Mureş, în aval, şi la 60 Km de municipiul Topliţa, în amonte. Sunt 60 Km distanţă 

până la Bistriţa,  105 Km până la Cluj  şi 360 Km până la Bucureşti. 

    Oraşul se află la o altitudine de 395 m, punctul geografic cel mai de jos fiind 

Mureşul, la 350 m, iar cel mai înalt Pădurea Rotundă.  

 Reghinul se învecinează cu localităţile: Petelea, Gorneşti, Voievodeni, Breaza, 

Lunca, Suseni, Ideciu de Jos şi Solovăstru. 

 Localitatea Reghin este traversată de calea ferată 405 Târgu-Mureş-Deda, precum 

şi drumurile E15/A Reghin-Bistriţa, DN 16 Reghin-Cluj –Napoca şi de drumurile 

intrajudeţene Reghin-Lăpuşna şi Reghin-Sovata. 

 Reghinul se află amplasat la intersecţia a două axe de intensă şi veche circulaţie, 
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una pe valea Mureşului, ( Târgu-Mureş-Reghin-Deda-Topliţa) şi alta pe valea Gurghiului 

spre Câmpia Transilvaniei (Lăpuşna-Gurghiu-Reghin-Crăieşti). 

II. FORMELE DE RELIEF ALE MU�ICIPIULUI REGHI� 

 Municipiul Reghin este situat în zona premontană, vatra veche a oraşului 

organizându-se pe terasa Mureşului , de unde a coborât în timp, în special cu activităţi 

economice, în zona de luncă. O mică parte dintre casele de locuit, precum şi cimitirele au 

ocupat versanţii din partea de nord.  

 Terasa Mureşului se află la cota 395 m, respectiv la 27-30 m deasupra luncii, care 

se înscrie între cotele 362 şi 368 m. Terasa Mureşului se racordează la luncă prin pante, 

uneori line de cca 10 %, alteori mai mari de 25-30 %, neconstruite, înglobate în curţi. 

 În partea de nord-vest  se întinde un şir de dealuri care ating cota de 450 m, cel mai 

important vârf fiind Pădurea Rotundă, la 477 m. Dealurile şi Terasa Mureşului sunt 

brăzdate de trei văi adânci, puternic erodate, cu caracter torenţial, care se varsă în canalul 

Mureş. Acestea sunt pârâurile: Agricultorilor, Trandafirilor, Temniţei.  

 Sistemul de baraje de pe râului Gurghiu şi Mureş, împreună cu digurile realizate 

după 1970, formează un sistem hidrologic cu rol de a menţine nivelul apelor care 

traversează zonele construite sub nivelul de inundabilitate.  

III.CLIMA 

Clima localităţii este continental-moderată. Temperatura medie anuală oscilează 

între 5,5 ºC şi 7,5 ºC, cu ceva mai mică decât în Târgu Mureş, unde se înregistrează o 

medie de 8 –9 ºC. Iernile, în general, sunt mai puţin geroase, luna cea mai rece fiind 

ianuarie, cu media temperaturii între –3 ºC  şi –5  ºC. Verile au temperaturi mai blânde, 

cu o medie de + 18ºC, +19ºC în lunile iulie şi august. 

 

 

 



11 
 

IV. RESURSELE �ATURALE  

A. RESURSELE �ATURALE DE SUPRAFAŢĂ ( Fondul forestier, terenuri agricole, 

păşuni )  

Municipiul Reghin deţine o suprafaţă totală de 5609 ha din care terenurile agricole 

reprezintă 71,85 %, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos: 

 

DI� CARE 
DI� CARE 

�r.  
crt. 

LOCALITATE
A 

SUPRAFAŢ
A 
DEŢI�UTĂ 
-HA- 

SUPRAFAŢ
A 
AGRICOLĂ 
-HA- 

SUPRAFAŢA 
�EAGRICOLĂ 
-HA- 

PĂDURI 
-HA- 

�EPRODUCTIV 
-HA- 

1. REGHIN 5609  4030  1579 602 201 

 

Privitor la categoriile de folosinţă ale terenurilor agricole din municipiul Reghin, 

prezentarea sintetică din tabelul de mai jos este elocventă: 

DI� CARE:  
�r. 
crt. 

DE�UMIREA 
ORAŞULUI 

TOTAL 
SUPRAFAŢA 
AGRICOLĂ 

-HA- 

ARABIL 
-HA- 

PĂŞU�I 
-HA- 

FÂ�EŢE 
-HA 

VII ŞI LIVEZI 
-HA- 

1 REGHIN 4030 2207 651 360 812 

Suprafaţa agricola 71.85%

Suprafaţa neagricolă 28.15%

Situaţia terenurilor agricole şi neagricole

Suprafaţa agricola

Suprafaţa neagricolă
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 În profilul complex vegetal animalier al municipiului Reghin, o notă particulară dă 

pomicultura, acesteia revenindu-i aproape 20% din terenurile agricole. 

 

B. RESURSELE �ATURALE ALE SOLULUI ŞI  SUBSOLULUI 

 

Geologia generală a oraşului se caracterizează prin dezvoltarea largă pe suprafeţă 

sau la mică adâncime a sedimentelor de argile muntoase care, în funcţie de poziţia 

geomorfologică, sunt acoperite cu diferite roci şi sedimente. În acele zone în care 

straturile de bază nu au fost acoperite cu sedimente permeabile ( pietris sau nisip), care 

drenează mai repede apele filtrate, straturi care se alterează. Prin proces în masa rocilor 

apar o serie de fisuri care permit circulaţia apei chiar şi în masele argiloase. 

 

V. RESURSELE HIDROGRAFICE 

 Reţeaua hidrografică este dominată de râul Mureş, care drenează oraşul pe o 

lungime de cca 4 Km. Afluentul principal al Mureşului este râul Gurghiu, pe stânga 

cursului şi pârâurile torenţiale Agricultorilor, Trandafirilor, Temniţei, pe dreapta cursului. 

arabil 54.76%

păşuni 16.15%

faneţe 8.93%

Vii şi livezi 20.15%

Situaţia terenurilor agricole 

arabil

păşuni

faneţe

Vii şi livezi
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 În decursul timpului s-au executat o serie de lucrări hidrologice, respectiv canale, 

în scopul asigurării funcţionării unor întreprinderi. Astfel, din cursul Mureşului, prin 

intermediul unui baraj se desprinde canalul Mureş care nu mai are azi funcţii industriale 

fiind în prezent doar colectorul  de ape pluviale din zonă. Canalul Gurghiu străbate zona 

industrială a oraşului şi se varsă în Mureş în amonte de oraş. 

 Sistemul de baraje de pe Gurghiu şi Mureş, împreună cu digurile realizate după 

1970, formează un sistem hidrologic cu rol de a menţine nivelul apelor care traversează 

zonele construite sub nivelul de inundabilitate. 

Precipitaţiile medii anuale, în zona oraşului oscilează între 650-700 mm anual. 

 

 

VI. I�FRASTRUCTURA  

 

A. I�FRASTRUCTURA DE TRA�SPORT 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lungimea străzilor 

orăşeneşti –km 

85 88 89 90 91 

Lungimea străzilor 

orăşeneşti 

modernizate-km 

47 47 58 58 62 
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B. I�FRASTRUCTURA TEH�ICO EDILITARĂ 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Lungimea simplă a retelei de 

distribuire a apei potabile-km 

78 km 78,4 km 79,5 

km 

83,3 km 88 km 

Lungimea simplă a 

conductelor de distribuire a 

gazelor-Km 

74,7 

km 

74,9 km 85,5 

km 

85,6 km  120,68 km 

Numărul autobuzelor şi 

microbuzelor de inventar 

8 9 9 9 9 

Locuinţe existente-total număr 12587 12608 12762 12853 12957 

Locuinţe în proprietate 

publică-număr 

421 403 422 

 

417 417 

Locuinţe în proprietate 

majoritara privată 

12166 12205 12320 12436 12540 

Locuinţe terminate total 71 40 174 102 104 

Locuinţe terminare din 

fonduri publice 

- - 118 - - 

Locuinţe terminate din 

fonduri private 

71 40 56 102 104 

Suprafaţa locuibilă –total mp 551519 556560 567902 578421 586221 

Suprafaţa locuibilă-proprietate 

publică-mp 

11844 11324 12670 12045 12045 

Suprafaţa locuibilă –fonduri 

private-mp 

539675 545236 555232 566376 574176 
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C. I�FRASTRUCTURA EDUCAŢIO�ALĂ 

  

 În municipiul Reghin funcţionează un număr de 20  unităţi de învăţământ (  10 

grădiniţe,  5 şcoli primare şi generale, o şcoală de arte şi meserii, 3 licee ,o şcoală 

postliceală). 

 În învăţământul preşcolar sunt cuprinşi un număr de 1400 copii, iar în celelalte 

forme de învăţământ un număr de 6620 elevi.  

 Procesul instructiv-educativ este asigurat de un număr de 564 cadre didactice. 

 Baza materială a procesului de învăţământ este compusă din :320 săli de clasă şi 

cabinete, 30  laboratoare şi  40 ateliere şcolare.  

 

D. I�FRASTRUCTURA SA�ITARĂ 

  

 În municipiul Reghin este situată şi  funcţionează o  unităte spitalicească, respectiv 

Spitalul municipal Eugen Nicoară care dispune de un număr de 301 paturi.   

 Populaţiei municipiului Reghin i se acordă asistenţă medicală de către un număr de  

67   medici, 5 medici-dentişti, un farmacist si 213 de  cadre medii sanitare, în sistemul 

public, respectiv 25 de medici, 7 medici-dentişti, 24 farmacişti şi 53 de cadre medii 

sanitare, în sistemul privat. 

  Cu privire la unităţile sanitare care deservesc populaţia municipiului Reghin, în 

acest sens  este sugestiv următorul tabel : 

 

Tipul unităţii sanitare Sector public/privat �umăr 

Spitale public 1 

Dispensare medicale public 1 



16 
 

Policlinici privat 3 

Cabinete medicale 

şcolare 

public 1 

Cabinete medicale 

individuale de familie 

public 13 

Crese public 1 

Farmacii public 1 

Farmacii privat 12 

Cabinete stomatologice privat 12 

Ambulatorii de spital public 1 

Laboratoare medicale  privat 1 

Cabinete stomatologice 

individuale-sector public 

public 5 

Laboratoare de tehnică 

dentară 

Privat 6 

Cabinete medicale de 

specialitate individuale  

public 20 

Cabinete medicale de 

specialitate individuale  

privat 12 

Cabinete de familie  privat 1 

Cabinete medicale de 

medicină generală 

privat 7 

 

E. I�FRASTRUCTURA SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ 

 

TIPUL U�ITĂŢII DE CULTURĂ �UMĂR 
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Biblioteci 14 

Biblioteci publice 1 

Case de Cultură 2 

Abonamente la Radio 11638 

Abonamente la Televiziune 11651 

 

VII. POPULAŢIA, RESURSELE UMA�E ŞI PIAŢA FORŢEI DE MU�CĂ 

 

A.  POPULAŢIA 

 

La data de 01.06.2007 populaţia stabilă a municipiului Reghin era de 36741.  

Structura populaţiei municipiului Reghin conform recensământului din 2002: 

 Numărul total al populaţiei: 36173 

Structura populaţiei municipiului Reghin după etnie:  

 -români: 23527 

     -maghiari : 10540 

 -rromi : 1830 

 -altele : 276 

Structura populaţiei municipiului Reghin după limba maternă: 

     -români : 23907 

 -maghiari : 10538 

     -romi : 1287 

 -altele : 441 

 

Structura populaţiei municipiului Reghin după  religie: 

     -ortodoxă : 22115 
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     -reformată : 7136 

     -greco- catolica : 2101 

     -romano-catolica: 3274 

     -altele : 1547 

 

B.  PRI�CIPALELE FE�OME�E DEMOGRAFICE 

  În ultimii ani sporul natural la nivelul municipiului Reghin a fost pozitiv fiind 

sugestiv în acest sens tabelul următor: 

 2003 2004 2005 2006 

SPOR �ATURAL 22 66 103 90 

NASCUŢI VII 367 400 462 437 

DECESE 345 334 359 347 

  

 

C. FORTA DE MU�CĂ SALARIATĂ 

     Ca structură numărul salariatilor din principalele ramuri ale economiei municipiului se 

prezintă astfel : 

 2003 2004 2005 2006 

Salariaţi total număr mediu de 

persoane 
14240 12776 12764 12964 

Numărul mediu al salariaţilor 

angajaţi în agricultură  
95 80 62 69 

Numărul mediu al salariaţilor în 

industrie 
8696 7856 8071 7687 

Numărul mediu al salariaţilor în 2 5 5 5 
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industria extractivă 

Numărul mediu al salariaţilor în 

industria prelucratoare 
7650 7508 7719 7351 

Numărul mediu al angajaţilor în 

energia electrică şi termică, gaze şi 

apă 

1044 343 347 331 

Numărul mediu al salariaţilor în 

construcţii 
1181 624 631 686 

Numărul mediu al salariaţilor în 

comerţ 
1453 1475 1472 1618 

Numărul mediu al salariaţilor în 

transporturi depozitare, poştă, 

comunicaţii 

823 317 289 283 

Numărul mediu al salariaţilor în 

activităţi financiare, bancare şi de 

asigurări personale 

140 137 174 175 

Numărul mediu al salariaţilor în 

administraţia publică 
191 207 192 203 

Numărul mediu al salariaţilor în 

învăţământ 
713 768 814 814 

Numărul mediu al salariaţilor în 

sănătate 
619 633 665 686 

 

�otă. Precizăm faptul că prezentarea de mai sus a fost realizată pe baza datelor   furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică,  la data de 05.03.2008, datele referitoare la anul 2007 nefiind disponibile în 

totalitate la această dată.  
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3. ORGA�IGRAMA I�STITUŢIE 

 

 

 

 

 

 

 În anul 2007 organigrama Primăriei Municipiului Reghin cuprindea un număr 34  

servicii, birouri şi  compartimente, fiind sugestivă în acest sens imaginea următoare:  



21 
 

 



22 
 

             

    Prin H.C.L nr.20/2008 s-a adoptat o nouă organigramă impusă de o serie de modificări 

legislative şi prevederi legale noi. De asemenea schimbările determinate de reforma în 

domeniul administraţiei publice locale precum si procesul de descentralizare a 

 serviciilor publice locale presupun o structură organizatorică adaptabilă mutaţiilor ce au 

loc în democratizarea administraţiei publice locale. De aceea se impune reactualizarea 

periodică a structurii organizatorice a aparatului propriu de specialitate , în funcţie de 

legislaţia în vigoare şi de nevoile obiective şi strategice ale instituţiei noastre. 

 Astfel apariţia HG nr.246/2006 -pentru aprobarea Strategiei nationale privind 

accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice, a impus înfiinţarea 

Compartimentului Unitate Locală de Monitorizare  în subordinea directă a Serviciului 

Tehnic.  

 În conformitate cu Prevederile Legii nr.92/2007 cu privire la serviciile publice de 

transport local coroborate cu cele ale Ordinului nr.353/2007  şi ale Legii nr. 38/2003 s-a 

înfiinţat Compartimentul Autoritate de Autorizare pentru Serviciile de Transport 

Local . 

 În conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006-privind atribuirea contractelor de 

achiziţii publice , a contractelor de concesiune de lucrări publice  şi a contractelor de 

cooncesiune de servicii şi având în vedere şi strânsa colaborare care exista între 

Compartimentul Investiţii şi Achiziţii publice  şi Compartimentul Programe de Finanţare 

şi Integrare Europeană  s-a hotărât comasarea acestora înfiinţându-se Biroul Investiţii, 

Achiziţii Publice, Strategii de Mamagement de Proiecte.     

 S-a considerat oportună înfiinţarea Compartimentului Relaţii Internaţionale, 

Dezvoltare Economică, Coordonare Învăţământ, Cultură, Sport, compartiment ce va 

asigura stabilirea de relaţii directe între municipiul Reghin şi alte municipalităţi din ţară 

si străinătate precum şi colaborarea cu agenţii economici,unităţile de învăţământ şi sport, 
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instituţiile de cultură şi  mass media. 

  De asemenea ţinând cont  de faptul că Serviciul Administraţie Publică Relaţii 

Publice, Secretariat, Arhivă exercita atribuţii privind eliberarea acordurilor de funcţionare 

agenţilor economici, pentru eficientizarea activităţii în domeniul de verificare-autorizare 

şi control s-a considerar oportună includerea în structura acestuia a Compartimentului 

Control Comercial şi Protecţia Consumatorului, înfiinţându-se astfel Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Control Comercial, Arhivă.  
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 PARTEA I 

 

RAPOARTE ALE SERVICIILOR, BIROURILOR, COMPARTIME�TELOR ŞI 

ALE I�STITUŢIILOR SUBORDO�ATE PRIMARULUI  MU�ICIPIULUI 

REGHI� PE�TRU A�UL 2007 

 

                1. SECRETARUL MU�ICIPIULUI REGHI� 

– c. jr. Iacob Lucian 

  

A.   Activitatea curenta:   

- activitatea pe care o desfăşor în calitate de Secretar al municipiului Reghin,  

reprezintă o activitate ce implică studierea si repartizarea corespondentei zilnice catre 

directiile, serviciile, birourile si compartimentele specializate din aparatul de 

specialitate  al primarului, corespondenta ce consta in petitii, reclamatii, sesizari, 

opinii, puncte de vedere, solicitarii, etc, din partea cetatenilor Muncipiului Reghin, in 

vederea solutionarii legale si in termen a acestora in conditiile legii. 

- activitatea mea curenta are caracter permanent si vizeaza in principal rezolvarea 

problemelor curente ale colectivitatii locale ale cetatenilor Municipiului Reghin pe 

toate sectoarele si segmentele de competenta ale autoritatilor administratiei publice 

locale, economic, social, urbanistic, de mediu, invatamant, cultura, legi reparatorii, 

protectie sociala, autoritate tutelara, evidenta populatiei, etc. 

-  pe langa repartizarea corespondentei in cadrul activitatii curente am participat la 

multe situatii nemijlocit, la rezolvarea anumitor probleme de ordin economic, social, 
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administrativ, etc. prin gasirea unor solutii adecvate la problemele cetatenilor din 

Municipiul Reghin sau ale unor institutii, persoane juridice de drept public ori privat, 

organizatii neguvernamentale, etc. 

- tot in acest sens am participat nemijlocit in calitate de functionar public de 

conducere alaturi de primar, viceprimar director A.P sau director economic la luarea 

unor decizii ori masuri de imbunatatire a activitatii proprii a aparatului de specialitate 

al primarului si a primariei in general prin coordonarea, emiterea de note interne, 

puncte de vedere, etc, ce au condus in final la emiterea unor Dispozitii ale Primarului, 

Hotarari ale Consiliului Local cu caracter individual sau normativ; 

- am partucipat  in calitate de  membru ori presedinte in diferite comisii de examinare, 

coordonare, solutionare in diverse domenii: concursuri pentru ocuparea anumitor 

functii, fond funciar, Lg.10/2001, Lg.15/2003, vanzarea spatiilor medicale, etc; 

-  tot in cadrul activitatii curente am asigurat si respectat programul de audiente al 

secretarului Municipiului Reghin, program in care am solutionat direct sau am 

transmis spre competenta solutionarea anumitor probleme ale cetatenilor la executiv 

sau Consiliu  Local; 

- de asemenea am participat  impreuna cu primarul si viceprimarul la stabilirea ordinii 

de zi a sedintelor C.L., iar in toate cazurile in care initiatorul proiectelor de hotarari a 

stabilit prioritatea introducerii acestora pe ordinea de zi, am participat direct la 

coordonarea activitatii specifice de intocmire a rapoartelor de specialitate si la 

redactarea proiectelor de hotarari  ori de cate ori a fost necesar. 

B.   Activitatea secretarului in raport cu atributiile specifice functiei: 

- am analizat in vederea avizarii pentru legalitate hotarari ale Consiliului Local si 

dispozitii ale primarului Municipiului Reghin, avizand cele pe care le-am considerat 

legale din punct de vedere al legislatiei in vigoare; 

- in ceea ce priveste gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre C.L 
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si primar precum si intre aceste autoritati si Prefect, am realizat comunicarea 

proiectelor de hotarari cu documentatia oferita de initiator la Consiliul Local, am 

comunicat in termen legal  H.C.L. catre primar si Prefect, am comunicat 

corespondenta intre Prefect cu primarul, C.L.  si aparatul din executiv pe problemele 

specifice, etc. 

 - am participat cu exceptia cazurilor motivate legal, la toate sedintele C.L. Ordinare si 

extraordinare, asigurand in acest sens intreaga procedura de secretariat; 

-  am coordonat, urmarit si avizat activitatea compartimentului de lucru a C.L in raport 

de specificul acesteia; 

-  am organizat  arhiva si am condus evidenţa statistică a hotararilor C.L  si a 

dispozitiilor primarului Municipiului Reghin, datele statistice fiind furnizate de 

compartimentul de resort; 

-  de asemenea am luat masuri pentru asigurarea transparentei si comunicarea catre 

institutiile publice si persoanelor interesate a  H.C.L. si dispozitiilor cu caracter 

normativ ale primarului pentru publicare pe site-ul propriu precum si afisare, mass-

media alte modalitati prevazute de lege; 

-  am asigurat procedurile de comunicare a C.L  si efectuarea lucrarilor de secretariat, 

comunicarea ordinii de zi, notificarea consilierilor locali, diligentele pentru intocmirea  

proceselor-verbale a sedintelor C.L, si afisarea acestuia, redactarea hotararilor C.L.  

- am pregatit direct si prin intermediul compartimentului de lucru a C.L lucrarile 

supuse dezbaterii C.L si a compartimentelor specifice ale  C.L.  alte atributii prevazute 

de Lg.215/2001 R, ale Lg. 393/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

regimului de organizare si functionare a C.L. 

C.   Din punct de vedere al calitatii de functionar public cu functie de conducere in 

cadrul primariei am coordonat activitatea directiei A.P  a serviciilor, compartimentelor 

si birourilor subordonate direct secretarului Municipiului  Reghin si nu numai a 
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acestora in vederea functionarii eficiente si normale a activitatii, precum si in vederea 

gasirii solutiilor de a actiona in comun intre anumite servicii in cazul in care anumite 

probleme impun spre rezolvare acest lucru. 

D.   In raport de sarcinile stabilite in sarcina secretarului unitatii administrative 

teritoriale prin acte normative speciale, prin dispozitii ale primarului, C.L si de orice 

alta natura: 

- am participat nemijlocit la activitatea si desfasurarea celor doua scrutinuri electorale 

organizate potrivit legilor in anul 2007 atat anterior cat si pe timpul desfasurarii 

acestora, fara evenimente negative, cu respectarea legislatiei specifice; 

- am participat in calitate de ofiter de stare civila, numit prin Dispozitia primarului  la 

oficierea casatoriilor in zilele lucratoare dar mai ales in zilele libere de sambata si 

duminica; 

- am participat in calitate de secretar, coordonator si membru in Comisia locala de 

fond funciar conform prevederilor legale; 

- am asigurat coordonarea colectivului de lucru implicat in solutionarea administrativa 

a notificarilor in conditiilor Lg. 10/2001 R, cu activitate permanenta pana la 

solutionarea tuturor cazurilor; 

-  in calitate de  presedinte al comisiei instituite in  conditiile Lg. 15/2003 am cautat sa 

solutionam obiectiv, cererile celor peste 230 de solicitanti de teren pentru constructia 

unei locuinte de catre persoanele tinere, in limitele terenurilor existente si a cererilor 

aprobate in raport de prevederile legale; 

-  in cadrul competentelor si atributiilor in materie de aparare civila am urmarit 

aplicarea legislatiei  si arat ca nu au existat evenimente specifice; 

-  in materie de urbanism si amenajare teritoriala   am analizat si avizat de legalitate in 

urma unor prealabile verificari  din partea serviciului tehnic ( arhitect sef ) a  a 

certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de constructie pe baza cererilor primite, in 
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conditiile legii; 

- am căutat solutii in colaborare cu conducerea institutiei si a aparatului de specialitate 

din cadrul primariei pentru creearea unui climat adecvat in raport cu alte institutii ale 

statului cu activitati si competenta in Municipiul Reghin, jud. Mures si de la nivel 

central pentru rezolvarea legal si eficient a problemelor cetatenilor Municipiului 

Reghin, a functionarii normale a serviciului public de utilitati in folosul comunitatii, 

pentru gestionarea legala patrimoniului Municipiului Reghin. 

-  am indeplinit si alte sarcini trasate de Consiliul Local, primar sau viceprimar al 

Muncipiului Reghin. 
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2. DIRECTIA ADMI�ISTRATIE PUBLICA 

                                        -Director executiv  c. jr. Merdariu Maria- 

 

  

 Directia Administratie Publica este condusa de un director executiv, este 

subordonat direct secretarului municipiului, este inlocuitorul de drept al acestuia in 

perioada in care secretarul lipseste din institutie (delegatii, concedii) si are in subordine 

urmatoarele servicii, intre care exista raporturi de colaborare: 

- Serviciul administratie publica locala, relatii publice, secretariat, arhiva (prin 

modificarea organigramei, in 2008, a devenit Serviciul administratie publica 

locala, control comercial, arhiva); 

- Compartimentul cadastru si registrul agricol; 

- Serviciul asistenta sociala si autoritate tutelara. 

- Compartimentul juridic. 

 Directia administratie publica asigura activitatea serviciilor publice de interes local, 

precum si legatura dintre cetateni si autoritatile publice locale, realizarea masurilor de 

respectare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor,a prevederilr 

Constitutiei si legilor tarii, ale Hotararilor de Guvern, ale actelor emise de ministere si 

alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, ale hotararilor Consiliului local 

al Municipiului Reghin, in colaborare cu celelalte servicii. In realizarea acestor activitati, 

conform Regulamentuluide organizare si functionare al aparatului propriu al Primariei 

Municipiului Reghin, Directiei ii revin in principal  urmatoarele atributii: 

1. intocmeste si propune spre aprobare statute, regulamente, studii privind 

organizarea si functionarea autoritatilor si serviciilor publice de interes local; 

2. ia masuri de realizare a politicii din domeniul fondului funciar si cadastrului 
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agricol;  

3. asigura lucrarile necesare exercitarii de catre primar a atributiilor de autoritate 

tutelara; 

4. intocmeste proiectul de buget privind finantarea activitatilor aflate in subordine. 

5.  asigura verificarea documentelor pentru acordarea, potrivit legii, de stimulente de 

la bugetul de stat, crescatorilr de animale, producatorilor de lapte, persoane fizice 

si juridice; 

6. asigura sprijin de specialitate producatorilor agricoli si intocmeste lucrarile 

necesare pentru eliberarea si avizarea periodica  a certificatelor de producator 

agricol, in vederea valorificarii in piete, targuri si oboare a produselor agricole si 

animalelor din gospodariile proprii; 

7. participa la actiunile privind organizarea si desfasurarea alegerilor locale si 

generale, la actiunile organizate privind consultarea cetatenilor prin referendum si 

finalizarea rezultatelor acestuia, la actiunile privind recensamantul populatiei  si 

recensamantul agricol; 

8. asigura pastrarea, conservarea si integritatea documentelor create de servicii, 

conform Nomenclatorului arhivistic aprobat si asigura eliberarea de adeverinte si 

copii de pe docmentele din arhiva, la solicitare persoanelor fizice si juridice; 

9. depune diligentele necesare pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea 

obligatiilor ce revin municipiului in calitate de persoana juridica civila  si asigura, 

pe baza de delegatie, reprezentarea in cauzele aflate pe rolul instantelor 

judecatoresti. 

Dupa cum se poate constata, este o directie care implica coordonarea unei palete de 

activitati de mare diversitate si complexitate, fiind elaborate un numar foarte mare 

de acte, fiecare compartiment, serviciu sau birou prezentand propriile particularitati 

si dificultati  pe segmentul propriu de activitate. 
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In ce priveste activitatea proprie a directorului executiv, aceasta se desfasoara conform 

atributiilor stabilite in fisa postului. Asfel pe langa activitatea de coordonare a Directiei in 

ansamblu, de informare permanenta a conducerii institutiei in legatura cu poblemele 

directiei,intocmirea fiselor de evaluare anuala a functionarilor din subordine, etc.,  

executa si sarcini stabilite in mod concret in sarcina sa de catre sefii ierarhici, respectiv: 

intocmeste informari, referate, expuneri de motive pentru elaborarea dispozitiilor de 

primar  si a hotararilor de consiliu, pentru activitati specifice. 

  Astfel, in ceea ce priveste actele proprii intocmite de catre directorul 

executiv amintim: 

        -in cursul anului 2007, au fost elaborate un numar de 20 de rapoarte de 

specialitate si proiecte de hotarari de consiliu local, corelativ cu  colaborarea cu 

celelalte compartimente in realizarea materialelor aferente sedintelor de consiliu. 

Hotararile  adoptate,  au fost urmarite in vederea punerii acestora in aplicare, conform 

continutului acestora. 

  -a fost elaborat Regulamentul Intern de Organizare a Evidentei Circulatiei 

Actelor si Aplicarea Stampilelor in institutie, act care stabileste in concret : 

modul de primire, inregistrare, distribuire si expediere a corespondentei; 

procedura de predare a corespondentei catre primar; 

reglementari privind petitiile adresate autoritatii publice locale; 

reglementari privind actele Consiliului local; 

procedura de emitere a dispozitiilor 

semnarea si avizarea pentru legalitate a actelor emise; 

 norme privind utilizarea stampilelor institutiei; 

norme privind comunicarea cu cetatenii si de utilizare a sistemelor informatice la nivelul 

institutiei. 

– s-a purtat corespondenta cu diferite institutii si cetateni (astfel cum  a fost repartizata 
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direct de sefii ierarhici),  fiind gestionate personal un numar de 50 de acte pe probleme 

diverse. 

– am intocmit diverse informari si puncte de vedere adresate conducerii institutiei, 

ministerelor, Institutiei Prefectului Mures, etc. 

– am facut parte din diverse comisii: de licitatie, comisia de atribuire teren tinerilor in 

baza LG nr. 15/2003, comisii de concurs, de selectie de proiecte pe domeniul sportiv si 

culte religioase (in vederea acordarii de subventii de la bugetul local),  conform 

nominalizarii dispuse de conducerea institutiei. Prin Ordin al Prefectului, fac parte din 

Comisia locala de fond funciar, participand in calitate de membru la solutionarea 

dosarelor depuse catre cetateni in vederea  reconstituirii dreptului de proprietate; 

– studiu individual privind legislatia nou aparuta in cursul anului si informarea tuturor 

serviciilor din Primariei, prin intermediul Compartimentului Juridic. 

– am inlocuit, si implicit am preluat sarcinile de serviciu ale Secretarului municipiului, 

dl. Iacob Lucian, pe  perioada concediului de odihna si a concediilor medicale. 

– Am participat la coordonarea activitatilor legate de : cele 2 Referendumuri- cel 

National pentru demiterea Presedintelui Romaniei si cel privind introducerea votului 

uninominal-, precum si alegerile pentru Parlamentul European. 

In  vederea imbunatatirii activitatii si calitatii serviciilor oferite locuitorilor 

municipiului, pentru anul 2008, am discutat si propus domnului Primar implementarea 

unui Sistem de Management al Calitatii conform standardelor internationale, care sa 

raspunda in mod consecvent cerintelor la care trebuie sa faca fata autoritatile publice 

locale, sistem care exista deja implementat la unele primarii din tara. 

Totodata avem in vedere, actualizarea Cadastrului funciar al Municipiului Reghin 

(ultimul fiind intocmit in anul 1984), pentru asigurarea bazei tehnice- informationale in 

buna desfasurare a activitatii de cadastru si fond funciar.  
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3. COMPARTIME�TUL JURIDIC 

 

 Compartimentul Juridic funcţionează în subordinea Direcţiei Administraţie 

publică locală, condusă de Doamna Director Administrativ Merdariu Maria . 

 

COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI 

 

- Rodica Cengher-consilier juridic 

- Ovidiu Badiu-consilier juridic 

- Laurenţiu Pop-consilier juridic 

 

Consilier Juridic Cengher Rodica 

 

         In aplicarea prevederilor art.68 alin.(3) lit.(a) din Legea nr. 215/2001, republicata, 

cu competarile si modificarile ulterioare; 

       Cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, solutionate sau in curs de solutionare, 

in care Primaria Municipiului Reghin si/sau Consiliul Local al Municipiului Reghin a/ au 

avut calitate de parte si a carei/ carora reprezentare in instanta a fost/ este realizata, in 

cele 3 grade de jurisdictie, de catre consilierul juridic Cengher Rodica, in perioada 

01.01.2007 – 10.03.2008, au fost următoarele :  

 

 

I. Sediul materiei : Fond Funciar./Legea cadastrului. 

                  Instanta de fond, instanta de apel, instanta de recurs : 15 cauze. 
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II. Sediul materiei : contencios administrativ/Legea nr. 554/2004 

Instanta de fond, instanta de recurs : 13 cauze. 

                                       

III. Sediul materiei : dreptul comun/actiuni in revendicare 

imobiliara/evacuare/pretentii/contestatii executare silita/stramutare cauze. 

Instanta de fond, instanta de apel, instanta de recurs, ICCJ : 18 cauze. 

              

           IV  Sediul materiei : Legea nr. 10/2001 

                  Insanta de fond, instanta de apel, instanta de recurs : 7 cauze. 

                Mentiune : in 5 cauze avem calitate de parat de randul 2, 3 sau 4, fiind 

contestate deciziile de solutionare a  notificarilor emise de RAGCL.  O cauza este in 

rejudecare la instanta de fond, urmare casarii cu trimitere de ICCJ, si are ca obiect  

contestare dispozitiei de respingere a notificarii emisa de institutia noastra in anul 2001; o 

cauza cu obiect contestarea dispozitiei de respingere a notificarii emisa in anul 2007.  

 

            V  Sediul materiei : Ordonanta Guvernului nr.2/ 2001 / plangeri contraventionale. 

Instanta de fond : 6 cauze 

   

         VI  Corespondenta administrativa formulata in baza procedurii codului penal, si 

codului de procedura civila, cu referire la somatiile emise de Judecatoria Reghin pe 

uzucapiune, sau cu privire la indeplinirea procedurii de citare, etc.  

 

VII. In aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001 am intocmit referate si 

dispozitii de respingere a notificarilor, de retrocedare sau propuneri de 

acordare de masuri reparatorii, concomitent cu purtare de corespondenta 

/fiecare dosar : aproximativ 30 
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VIII. In aplicarea prevederilor  Dreptului familiei, un numar de 9 citatii si 

actiuni  au fost indrumate catre Serviciul de Asistenta Sociala sau catre  

Compartimentul de Stare Civila, pentru luare la cunostinta si intocmire si 

comunicare a actelor solicitate de instanta, cu indrumari de specialitate, dupa 

caz. 

 

IX.  In aplicarea prevederilor OUG nr. 27/2002 privind solutionarea 

petitiilor, s- a formulat raspunsuri la petitiile si cererile formulate pe adresa 

institutiei noastre 

 

 In anul 2007 activitatea desfasurata de cons. juridic Badiu Ovidiu s-a desfasurat 

in conformitate cu fisa postului, in toate domeniile juridice in care am fost solicitat: 

  

 In domeniul Legilor de fond funciar au fost inregistrate un numar de 41 cereri de 

chemare in judecata. S-au formulat intampinari si unde s-a apreciat ca este cazul s-a 

intocmit si recurs, sentintele fiind prezentate si in cadrul sedintelor Comisiei Locale de 

Fond Funciar.  

 

 In domeniul Fiscal au existat un numar de 4 dosare – contestatii la executare si 

contestatii la Procesele verbale de savarsire a contraventiilor intocmite de agenti 

constatatori din cadrul Primariei Reghin.  

  

 Pe rolul Judecatoriei Reghin au fost inregistrate si doua Plangeri penale ale 

Comisiei Locale de fond funciar in calitate de parte vatamata – inculpat Cazan Mihai ( 

abuz in serviciu ;  fals in inscrisuri).  
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 Citatiile si actiunile din domeniul Dreptului familiei, in numar de 10 au fost 

indrumate fie catre Serviciul Asistenta Sociala pentru intocmirea de anchete sociale, fie 

catre Serviciul Stare civila, pentru luare la cunostinta si intocmirea de adeverinte, 

certificate de nastere, certificate de deces, etc. 

 

 Au fost inregistrate un numar 6 Plangeri contraventionale in domeniul reglementat 

prin Legea nr. 50/1991, in toate Primaria municipiului Reghin a avut calitatea de parat, 

toate solutionate irevocabil iar sentintele au fost comunicate Serviciului Impozite si Taxe 

pentru dare in debit. 

 

 S-au inregistrat un numar de 4 Litigii de munca, intre angajatii primariei si 

Primarul municipiului Reghin, dosarele parcurgand toate  fazele jurisdictionale (prima 

instanta, recurs), pana la solutionarea irevocabila a hotararii instantei de fond. 

 

 In baza Legii nr. 7/1996 Legea cadastrului si publicitatii imobiliare a fost 

inregistrata o singura actiune, respectiv cererea de rectificare CF a S.Coop. LEMN  

METAL SRL Reghin, pentru terenul din Reghin str. Calarasilor. In cadrul actiunii am 

fost citati initial ca si chemati in garantie, ulterior prin precizarea de actiune a reclamantei 

SC LEMN  METAL am fost citati ca parati, alaturat de SC CICA LAURA  COMIMPEX 

SRL Reghin. Pana la data prezentei sentinta nu ne-a  fost comunicata. 

 Pe rolul Tribunalului Mures Sectia Contencios administrativ au fost inregistrate 

un numar de 63 cereri ( de mentionat ca in toate municipiul Reghin a avut calitate de 

parat).  

 In 6 dintre procese, sentintele ramase definitive au fost favorabile municipiului 

Reghin, instantele apreciind ca prin HCL atacate sau prin Autorizatiile emise nu au fost 
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incalcate dispozitiile legale in materia care guverna respectivul domeniu. 

 Exista 10 litigii referitoare la cabinetele medicale in care au functionat cabinetele 

stomatologice, in diferite etape de desfasurare, prima instanta, recurs, evacuare, investire 

sentinta, etc.  

 In 47 de cazuri personalul din invatamant a solicitat obligarea Primarului 

municipiului Reghin si a Consiliului Local la plata in solidar a drepturilor salariale 

neacordate acestora de unitatile angajatoare. In toate dosarele s-au depus intampinari si 

unde a fost cazul s-a declarat si recurs, toate dosarele fiind pe rolul Tribunalului sa a 

Curtii de Apel Tg. Mures.  

 Nu s-au inregistrat cererei de executare silita cu privire la sentintele susmentionate, 

desi parte dintre acestea sunt ramase definitive, obligatia de a vira banii in contul 

Primariei revenind Ministerului Finantelor. 

 

 Pe rolul Judecatoriei Reghin au fost intentate un numar de 2 procese in care 

Institutia Primarului are calitate procesuala activa, respectiv de reclamant, si este 

vorba de dosarele privind anularea Ordinului Prefectului al numitilor Hurghis din Reghin, 

str. Crisului nr. 14 si respectiv dosarul prin care se revendica la domeniul public 

Biblioteca municipala. 

 Ambele dosare sunt in curs de solutionare. 

 

 Pe rolul Tribunalului Comercial se afla inregistrate un numar de 15 dosare de 

faliment, aflate in diferite stadii de solutionare, problematic fiind dosarul de faliment al 

SC “AVICOLA” SA Ungheni Tg. Mures, in care adunarea creditorilor a aprobat 

vanzarea unei suprafete de teren de 16,8 ha. catre Soc. agr. FLORICA Reghin. Impotriva 

Hotararii am promovat recurs, acesta urmand a fi solutionat irevocabil de sectia 

Contencios Administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Mures. 
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 TOTAL  DOSARE in instanta: 148 

 

 In vederea aplicarii precederilor Legii nr. 10/2001, in cursul anului 2007 am 

intocmit un numar de 21 Referate si Dispozitii ale Primarului si s-a purtat corespondenta 

cu notificatorii in vederea completarii dosarelor cu actele necesare. 

 

 In vederea solutionarii petitiilor numitilor Ujfalusi Eugen si a numitei Karacsony 

Aurora s-a purtat corespondenta cu Avocatul Poporului si respectiv cu Presedintia 

Romaniei, in urma celor comunicate de noi nici unul dintre petitionari ne mai revenind la 

sediul Primariei cu o noua petitie si nici susmentionatele institutii necriticandu-ne 

solutiile date. 

 

 S-a purtat o vasta corespondenta cu Instantele judecatoresti si Parchetele de pe 

langa acestea, s-a procedat la afisarea citatiilor si sentintelor din dosare, comunicarea 

Proceselor verbale de afisare cu acestea iar in cazul in care prin sentinta, inculpatiilor le-

au fost aplicate pedepse complementare in baza art. 64 C.pen. respectivele sentinte au 

fiost transmise catre Serviciul A.P.L. in vederea radierii respectivelor persoane din listele 

electorale. 

 In anul 2007 au existat un numar de 32 de dosare avand ca si obiect plangeri 

contraventionale formulate in baza OG nr. 2/2001 – actualizata privind regimul juridic al 

contraventiilor, din care s-au solutionat un numar de 18 dosare, iar 14 dosare sunt in curs 

de solutionare la instantele de judecata.  

 De asemenea, au fost incheiate un numar de 4 contracte de inchiriere a unor spatii 

cu alta destinatie decat cea de locuinta, 1 contract de concesiune a unui spatiu medical in 

baza preluarii praxisului medical, precum si afisarea si comunicarea comunicarii tuturor 
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citatiilor, publicatiilor de vanzare imobiliara si altor masuri procedurale in conformitate 

cu dispoztiile instantelor emitente.  

Consilier juridic: Laurenţiu Pop  

 In anul 2007 au existat un numar de 32 de dosare avand ca si obiect plangeri 

contraventionale formulate in baza OG nr. 2/2001 – actualizata privind regimul juridic al 

contraventiilor, din care s-au solutionat un numar de 18 dosare, iar 14 dosare sunt in curs 

de solutionare la instantele de judecata.  

 De asemenea, au fost incheiate un numar de 4 contracte de inchiriere a unor spatii 

cu alta destinatie decat cea de locuinta, 1 contract de concesiune a unui spatiu medical in 

baza preluarii praxisului medical, precum si afisarea si comunicarea comunicarii tuturor 

citatiilor, publicatiilor de vanzare imobiliara si altor masuri procedurale in conformitate 

cu dispoztiile instantelor emitente.  
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4.SERVICIUL ADMI�ISTRAŢIE  PUBLICĂ LOCALĂ RELAŢII PUBLICE 

SECRETARIAT , ARHIVĂ 

 

 

Serviciul Administraţie Publică Locală, Relaţii Publice, Secretariat, Arhivă  se 

subordonează directorului executiv al Direcţiei Administraţie Publică. Din cadrul 

Serviciului fac parte următoarele persoane: 

 

  Stef Adriana- şef serviciu 

  Fărcaş Rodica - referent superior 

  Loghin Adrian – consilier debutant 

  Miclea Angela- referent superior 

  Moldovan Sorina – consilier asistent 

  Pintea Maria – referent superior 

  Suciu Laura – arhivar contractual  

  Şărdean Alina – consilier asistent 

 

  Serviciul administraţie publică locală indeplineşte  următoarele atribuţii: 

  -eliberează autorizaţii de funcţionare in domeniul comercial, în baza 

prevederilor legale sau a unor regulamente aprobate de consiliul local, dintre care 

amintim PF/AF, acorduri de funcţionare pentru AF/PF/SC , autorizaţii de piaţă, 

autorizaţii de taximetrie, etc. 

  -eliberează avize de principiu pentru diverse activităţi, manifestări, 

evenimente, etc. organizate pe raza administrativ teritorială a mun.Reghin, 

  -răspunde de arhiva instituţiei, inventariind şi preluând arhiva de la 
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compartimentele din cadrul primăriei mun.Reghin, eliberând la cerere  certificate şi copii 

după actele din arhivă;  

  -inregistrează dispoziţiile primarului comunicându-le celor interesaţi; 

  - înregistrază toate evenimentele culturale care se desfăşoară în cadrul 

instituţiilor de cultură subordonate: Biblioteca municipală « Petru Maior », Casa de 

Cultură a Tineretului « George Enescu », Casa de cultură «Dr.  Eugen Nicoară », Muzeul 

Etnografic .  

  -asigură lucrările necesare desfăşurării procesului electoral, referendumului 

local şi activităţilor legate de recensământul populaţiei;  

 -înscrie cetăţenii la audienţă, ţine evidenţa reclamaţiilor, sesizărilor şi 

propunerilor cetăţeniilor, urmăreşte modul de rezolvare a acestora; 

-asigură repartizarea, urmărirea şi evidenţa persoanelor obligate de 

instanţele judecătoreşti la efectuarea de activităţi în folosul comunităţii şi comunică 

instanţelor executarea pedepselor sau sustragerea celor în cauză de la executarea acesteia 

făcând propuneri în consecinţă, potrivit prevederilor legale; 

 -asigură primirea şi expedierea prin fax a actelor şi documentelor, asigură 

expedierea prin poştă sau curiere a actelor şi documentelor rezolvate de Primărie,  

gestionarea timbrelor poştale, precum şi depunerea şi ridicarea coletelor Primăriei 

municipiului Reghin; 

 -întocmeşte din oficiu şi la cerere sesizările pentru deschiderea procedurii 

succesorale şi asigură transmiterea acestora către Camera Notarilor Publici Tg.-Mureş sau 

notarului public interesat; 

 -întreţine şi cultivă relaţiile Primăriei cu ceilalţi reprezentanţi ai autorităţii 

publice: Consiliul Judeţean, Instituţia Prefectului, etc, precum şi alte instituţii 

guvernamentale sau nonguvernamentale şi colaborează cu acestea în vederea iniţierii 

unor proiecte de interes public;   
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   -indeplineşte orice alte sarcini date in competenţa de şefii ierarhici, precum 

şi cele stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi organizare a Primăriei mun.Reghin. 

   

  In cadrul Serviciului Administraţie publică Locală în anul 2007 au fost 

verificate, analizate şi  emise următoarele acte: 

  I.-Pe linie de autorizări PF/AF/SC/OPERATOR DE TRA�SPORT 

TAXI  

    a.-In baza Legii nr.300/2004 au fost: 

       -eliberate: 126  de    de autorizaţii PF/AF  ; 

       -anulate:  84 de autorizaţii PF/AF; 

       -modificate şi completate: 49 autorizaţii PF/AF; 

       -suspendate: 143 autorizaţii PF/AF; 

       -reluări de activităţi: 13  

       -vizate:  600 autorizaţii PF/AF; 

    -vizate pentru anul 2008 un nr. de 235 autorizatii 

    -corespondenţă în domeniu : 150 

 

AUTORIZAŢII VALABILE 

�r. crt. Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 

1. 633 782 811 855 
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b.-In baza Regulamentului privind eliberarea Acordului de Funcţionare  pentru agenţii economici care îşi 

desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reghin  aprobat prin HCL 66/2005: 

    -eliberate: 370 acorduri de funcţionare ptr.SC/PF/AF 

    -anulate:   238 acorduri de funcţionare  

    -vizate:     623 acorduri de funcţionare /autorizaţii 

    -corespondenţă în domeniu: 130 

    -17 avize de principiu ptr.spaţii comerciale 

 

 

ACORDURI DE FU�CŢIO�ARE  VALABILE 

�r. crt. Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 

1. 664 785 930 993 
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   c.-In baza Regulamentului de piaţă aprobat prin HCL  nr.48/2002: 

    -eliberate:18 autorizaţii piaţă 

    -vizate:  165 autorizaţii piaţă 

    -anulate:    8  autorizaţii piaţă 

   d.-In domeniul autorizării taximetriei pe raza municipiului Reghin 

in baza Regulamentului  aprobat prin HCL 12/2006: 

    -vizate:   90 autorizaţii taxi 

    - vizate pentru 2008 un nr. de 26 autorizaţii 

    -autorizaţii taxi schimbate: 49 

    -autorizaţii taxi anulate: 4 

    -suspendări autorizaţii taxi.  3  

    -corespondenţă în domeniu: 28 

    -S-a întocmit documentaţia necesară în vederea organizării a 
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două  licitaţii din data de 21 mai 2007 şi 27 august 2007, pentru ocuparea locuri libere 

existente. 

    -s-au aplicat prevederile Legii 265/2007, precum şi a Normelor  

Metodologice  de aplicare a Legii 265/2007; 

  II.-Pe linie de arhivă au fost eliberate un nr. 146 de  acte, după cum 

urmează: 

    -78 certificate de vechime,  

    - 40 copii după acte, decizii, autorizaţii, etc.   

    - 28 certificate rol financiar 

    -s-a intocmit Nomenclatorul arhivistic al documentelor 

instituţiei, care a fost aprobat prin Dispoziţia primarului Reghin şi a fost inaintat spre 

avizare Arhivelor Naţionale Mureş; 

    -selecţionarea actelor existente in arhiva instituţiei  noastre din 

perioada 1972-1998 care au fost predate la SC Remat SA Reghin; 

    -preluat documentele arhivate aferente anului 2005 de la 

compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei; 

   

  III.-Pe linie de secretariat: 

   -S-a înregistrat un nr. de 13197 dispoziţii emise de primarul 

municipiului Reghin, dispoziţii care au fost comunicate Instituţiei Prefectului, celor 

interesaţi, afişare, etc.  
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Dispoziţii emise de Primarul Municipiului Reghin 

Nr. crt 2004 2005 2006 2007 

1 2117 2669 10303 13197 

 

   -s-au prezentat in audienţe un nr. 584 cetăţeni, după cum urmează: 

 

    312 cetăţeni au fost în audienţe la dl.primar  

    161 cetăţeni au fost în audienţe la dl.viceprimar 

    111 cetăţeni au fost în audienţe la dl.secretar  

   -s-a expediat prin poştă un nr.30542 -  de acte provenite de la 

serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate  din cadrul Primăriei municipiului 

Reghin 

  IV.-În domeniul procedurii succesorale 

   -s-a întocmit un nr. 330-“Sesizări  pentru deschiderea procedurii 
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succesorale” 

          -s-a întocmit un nr. de 91 adrese în domeniul procedurii succesorale 

(note interne, transmiteri la camera notarilor publici, solicitări, informaţii, etc.)  

  Începând cu anul 2006 s-a procedat la sesizarea din oficiu a Camerei 

Notarilor Publici în vederea deschiderii procedurii succesorale pentru toate persoanele 

decedate pe raza administrativ teritorială a municipiului Reghin. Comparativ cu anii 

anteriori numărul Sesizărilor pentru deschiderea procedurii a crescut semnificativ.  

În  acest sens este sugestiv următorul tabel: 

Situaţia Sesizărilor pentru Deschiderea Procedurii Succesorale 

Nr. crt. 2004 2005 2006 2007 

1 63 121 259 330 
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  IV.-Diverse: 

   -au fost intocmite şi eliberate un nr. de  198  adrese pe diverse teme; 

   -au fost intocmite şi eliberate 5 adrese privind  furnizări de informaţii 

de interes public; 

   -au fost completate  50  formulare pentru a servi muncitorilor  

sezonieri români în desfăşurarea de activităţi specifice in U.E.; 

   -32 aprobări privind manifestările culturale. 

   -10 avize de principiu pentru diverse activităţi, manifestări, 

evenimente, etc. organizate pe raza administrativ teritorială a mun.Reghin, 

   -implicarea în organizarea « Zilelor Reghinului », « Târgului de 

iarnă », Zilei « Vârstnicilor », Festivalului Fulgi de Nea, prin conceperea, mediatizarea 

evenimentului, atragerea de fonduri special destinate acestui eveniment.  

   -organizarea protocolului şi reprezentarea instituţiei Primarului în 

cadrul unor primiri ale delegaţiilor oficiale străine precum şi deplasarea în cadrul unor 

delegaţii oficiale în oraşe din străinătate cu care municipiul Reghin a încheiat protocoale 

de înfrăţire.( Salee-Italia, Ungheni-Republica Moldova) . 

   -prezenţa la « Festivalul Pâinii » care s-a desfăşurat în loc. Savigliano-

Italia 

   -organizarea deplasării la festivalul sus menţionat, conducerea 

delegaţiei, supraveghierea respectării programului de cultural precum şi a celui de 

producţie, organizarea standului de prezentare şi a relaţiei cu mass- media.   

      -comunicarea către Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului a Calendarului 

manifestărilor culturale organizate de Instituţiile de Cultură subordonate Primăriei 
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municipiului reghin.  

  -asigurarea continuităţii contractelor de abonamente pentru reviste de 

specialitate, ziare şi publicaţii specifice administraţiei publice, 

  -asigurarea comunicării datelor specifice, statistice ale unităţii administrativ 

teritoriale pentru cuprinderea acestora în materiale promoţionale şi de contact cu alte 

unităţi administrativ teritoriale din ţară şi străinătate (cataloage de prezentare, Pagini 

Aurii, site-uri speciale pe domenii de interes, etc.). 

– efectuarea de controale însoţind reprezentanţii Compartimentului Control 

Comercial şi ai Poliţiei Comunitare la agenţii economici despre care s-au 

primit sesizări că nu respectă programul de activitate, de aprovizionare, 

condiţiile de protecţie a mediului, siguranţa alimentelor, etc. 

– iniţierea de proiecte de Hotărâri de Consiliu Local , conform tabelului 

următor  : 

 

 

�R. 

Crt 

�umărul şi data 

Hotărârii de 

Consiliul Local 

Conţinutul pe scurt al Hotărârii de Consiliul Local 

1 77/31.05.2007 

 

Aprobarea Organizării evenimentului  „Zilele 

Reghinene”27-29 iulie 2007 

2 90/28.06.2007 
Modificarea  şi completarea H.C.L  23/2005-pentru Regulamentul  

de organizare şi efectuare a transportului în regim de TAXI 

3 111/26.07.2007 
Modificarea şi completarea HCL 66/2005-Regulament de 

eliberare a acordurilor de funcţionare 

4 119/03.08. 2007 Stabilit pretul biletelor -Strandul municipal 2007 
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5 126/29.08. 2007 

Transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu in imobilul 

Casei de cultură a Tineretului –SERVICIUL DE 

PROBATIUNE 

 

6 

 

160/29.11. 2007 

Aprobat desfăşurarea in perioada 05.12.2007-07.01.2008 a 

TARGULUI DE IARNA 
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                  5  BIROUL CADASTRU SI REGISTRU AGRICOL 

 

  Biroul Cadastru şi Registru Agricol funcţionează în subordinea Direcţiei 

Administraţie publică locală, condusă de Doamna Director Administrativ Merdariu Maria 

   Biroul Cadastru şi Registru Agricol este condus de un sef de birou – 

CADAR EMILIA, având  în subordine trei  salariaţi: Biriş Aurelia-consilier, Baciu 

Gheorghe-consilier, Rus Gheorghe Ioan-referent. 

 

  1. -soluţionări cereri înregistrate în baza Legii nr. 247/2005- 541 cereri  

      din care: 

     - soluţionate în anul 2006 – 294 cereri 

      - soluţionate în anul 2007 – 227 cereri(nr şedidinţe FF-30) 

      - dosare în curs de soluţionare – 20 cereri 

   2. - eliberări certificate de proprietate a animalelor – 91 certificate 

Temei legal: Legea nr. 12/1990 , modificată de OG nr. 23/1992, OG nr.55/1994,HG 

nr.19/1996. 

                    3 - eliberări certificate de perimetru(extravilan) – 35 solicitări 

Temei legal: OG nr. 33/2002. 

                    4. -analizat documentaţii şi aplicarea vizelor în vederea întabulării sau 

dezmembrării – 185 solicitări 

Temei legal: Legea nr. 7/1996. 

                     5. -adeverinţe după Registrul Agricol – 38 solicitări 

Temei legal: OG nr. 33/2002. 
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                     6. -documentaţii depuse în vederea trecerii în proprietate a terenului 

prin Ordinul Prefectului – 80 solicitări 

Temei legal: Legea nr. 18/1991, art. 36,alin. 3  

           7. -eliberări adeverinţe pentru şcoală, ajutor social, medic,etc – 1491 

adeverinte  

Temei legal: OG nr. 33/2002. 

                      8. -soluţionări cereri de certificat producător – 270 cereri, din care:       

      - eliberări certificate noi - 86        

      - vize trimestriale - 183 

Temei legal: HG nr. 1334/2004. 

                      9 -înregistrări contracte de arendă - 44  contracte 

Temei legal: Legea nr. 16 modificată de Legea nr. 276/2005. 

                     10. -corespondenţă cu cetăţenii şi alte instituţii – 710 adrese 

11. -organizare păşunat, încasări taxe păşune, etc 

12. -eliberări titluri de proprietate noi – 125  titluri 

13.  -eliberări titluri de proprietate modificate – 6 titluri 

14.  -corespondenţă Legea 247/2005 – 298 adrese 

15.  -informari, note interne,coresp. cu alte birouri - 26 

 16.-Biroul cadastru şi registru agricol a iniţiat un număr de 4 proiecte de 

hotărâre care au stat la baza emiterii: H.C.L. nr. 36/2007 privind stabilirea taxelor de 

păşunat pentru anul 2007, modificată prin H.C.L. nr. 57/2007, H.C.L. nr.44/2007, privind 

punerea la dispoziţia Gr Scolar “I. Bojor” a suprafeţei de 4 ha agricol, revocată prin 

H.C.L. nr. 18/2008, întrucât s-a stabilit o nouă locaţie, prima fiind improprie activităţilor 

agricole. 

 17.- S-au completat registrele agricole privind evidenţa gospodăriilor 

populaţiei fiind înregistrate în cursul anului  2007 un număr de 2080 poziţii în baza 
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actelor de proprietate (titlu de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare, acte de 

donaţie, acte de carte funciară) astfel că la sfârşitul anului 2007 erau înregistrate   5200  

poziţii pentru persoane fizice şi 15 poziţii pentru persoane juridice.  

 18.- S-a demarat activitatea de informatizare din cadrul Biroului, în  

sensul introducerii datelor din registrul agricol într-un program informatic ce va permite 

accesarea bazei de date din registrul agricol şi de către celelalte servicii din cadrul 

primăriei care au nevoie de aceste informaţii în întocmirea documentelor. 

                    - S-a introdus într-un program de informatizare şi datele cadastrale înscrise 

în fişele de punere în posesie care au stat la baza emiterii titlurilor de proprietate în baza 

legilor funciare. 

 

           Suprafaţă de păşune disponibilă 

Din suprafaţa totală de 631,25 ha izlaz comunal, atribuit prin Ordinul Prefectului 

nr.466/27.08.2001, pentru perioada de păşunat 2007, s-a atribuit deţinătorilor de animale  

o suprafaţă de 205,07 ha amplasată pe următoarele trupuri de păşune: 

 a)-pe trupul de păşune HEDEL suprafaţa de 30,57 ha, repartizată pentru păsunat-

specia ovine; 

 b)- pe trupul de păşune SUB MOCEAR   suprafaţa de 65,62 ha repartizată pentru 

păşunat-specia bovine ; 

 c)-pe trupul de păşune RECEA suprafaţa de 26,86 ha repartizată pentru păşunat-

specia ovine ; 

 d)-pe trupul de păşune BENG suprafaţa de 82,02 pentru bovine şi ovine ; 

 Diminuarea suprafeţei de păşune este determinată de următoarele: 

-pentru suprafaţa de 248,21 ha au  fost încheiate contracte de închiriere; 

-suprafaţa de 139,47 ha a fost pusă la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar; 

     - suprafaţa de 38.50 ha (păşunea Obor şi Mocear stânga) în urma unor Hotărâri ale 
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Consiliului local nu mai poate fi atribuită pentru păşunat; 

  Efectivele  de animale 

In cursul anului 2007 pe păşunile aflate în administrarea Consiliului local Reghin 

au păsunat un efectiv de 832 cap ovine şi 96 cap bovine pe următoarele trupuri de 

păşune: 

-trupul de păşune BENG – ovine- 188 cap adulte şi 127 cap tineret; 

                                        - bovine- 22 cap adulte şi 6 cap tineret 

-trupul de păşune MOCEAR-bovine-49 cap adulte şi 19 cap tineret 

-trupul de păşune RECEA-ovine- 102 cap adulte şi 60 cap tineret; 

-trupul de păşune HEDEL-ovine- 270 cap adulte şi 85 cap tineret 

Situaţia financiară 

In cursul anului 2007 s-a încasat suma: 9773 lei de la deţinătorii individuali de 

animale, reprezentând taxă păşune, după cum urmează: 

-păşunea BENG ovine – 2548,0 lei 

-păşunea RECEA ovine- 1311,5 lei 

-păşunea HEDEL ovine – 3074,5 lei 

-păşunea Mocear bovine – 1967 lei 

-păşunea Beng bovine – 872 lei 

 

In cursul anului 2007 s-au cheltuit din contul de păşuni 20602,09 lei reprezentând: 

-cumpărare îngrăşăminte                        – 19975,34 lei 

-decontat consum apă Beng                    –    626,75   lei 

 

Sold la 01.01.2007 – 10.448 lei 

Incasări – taxă păşune – 9773 lei 

               -  chirii – 79474,71 lei 
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Cheltuieli – 20602,09 lei  

Sold la 31.12.2007 – 79093,62 lei 

 

  6.SERVICIUL  ASISTE�ŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ 

     

 Acest  serviciu  funcţionează  în subordinea  directă a d-nei Director MARIA 

MERDARIU, iar activitatea se desfăşoară  conform Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Primăriei municipiului Reghin şi pe baza Acreditării aprobate de către 

Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale a judeţului Mureş, prin 

Certificatul de acreditare seria A, nr.0007481/2006. 

 Prezentul raport de activitate se doreşte a fi o oglindire veridică a realităţilor 

sociale cotidiene de la nivelul municipiului Reghin precum şi situaţiile cu care se 

confruntă instituţia în derularea activităţii proprii în interacţiune fie cu alte instituţii 

publice, organe ale statului sau persoane juridice, fie cu simplul cetăţean şi nevoile 

acestuia.  

  COMPO�E�ŢA SERVICIULUI : 

– şef serviciu – Răileanu Carmen 

– consilier -      Molnar Bernat Augustin 

– consilier  -     Iepure Marcela 

– consilier -       Gagyi Mihaela  

– referent  -      Cseh Magdalena 

– referent –       Lazăr Claudia 

– referent -       Muzur Iulian  

 Activitatea serviciului  se împarte în: 

- autoritate tutelară 

- asistenţă socială 
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- spaţiu locativ, asociaţii şi fundaţii, asociaţii de proprietari 

 Obiectivul principal al  serviciului   constă în  menţinerea, refacerea şi dezvoltarea 

capacităţilor individuale necesare pentru rezolvarea unor probleme sau situaţii dificile pe 

care persoana nu le poate soluţiona de una singură şi în asigurarea unui suport pentru 

persoanele care nu au posibilitatea să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe 

necesare pentru desfăşurarea unor activităţi socialmente utile, care să favorizeze 

integrarea lor socială. 

  

În anul  2007 activitatea Serviciului de asistenţă socială şi autoritate tutelară 

s-a desfăşurat după cum urmează:   

Ajutor social  

Aplicarea Legii nr.416/2001privind venitul minim garantat cu următoarele 

atribuţii: 

– întocmirea dosarelor de ajutor social; 

– efectuarea anchetelor sociale în acest sens; 

– întocmirea lunară a rapoartelor statistice; 

– întocmirea nominală a  fişelor de calcul; 

– întocmirea nominală a dispoziţiilor de acordare, modificare, încetare sau 

suspendare a plăţii ajutorului social; 

– întocmirea lunară a statelor de plată; 

– urmărirea modului în care persoanele apte de muncă se achită de sarcinile 

efectuării orelor de prestaţie; 

– soluţionarea cererilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă şi înmormântare şi 

întocmirea documentaţiei necesare; 

– acordarea în perioada – luna noiembrie până în luna martie inclusiv – a 

ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor de ajutor social; 
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– întocmirea lunară a raportului statistic pentru DMSSF Mureş; 

– întocmirea lunară a Situaţiei Statistice pentru Trezoreria Tg.Mureş 

Situaţia ajutorului social pe anul 2007 

�r.crt. LU�A  �R.DOSARE  SUMA 

APROBATĂ 

1. IANUARIE  241 33.573 

2. FEBRUARIE  232 32.682 

3. MARTIE  236 32.599 

4. APRILIE 234 31.752 

5. MAI 227 36.111 

6. IUNIE 208 32.671 

7. IULIE 204 30.904 

8. AUGUST 197 30.094 

9. SEPTEMBRIE  184 29.166 

10. OCTOMBRIE 178 30.151 

11. NOIEMBRIE  190 30.960 

12. DECEMBRIE 204 30.960 
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Se poate observa o  oscilaţie la  numărul de dosare, pentru că unii beneficiari au 

refuzat efectuarea numărului de ore pe care trebuia să le presteze în folosul comunităţii. 

În luna mai 2007 a fost cel mai mare număr de dosare  iar în luna septembrie cel 

mai mic număr de dosare.  În lunile noiembrie şi decembire  numărul de dosare a fost 

mare datorită faptului că pentru această perioadă beneficiarii de ajutor social ai obţinut şi 

ajutorul de încălzire cu lemne  şi astfel au fost interesaţi.  

SITUAŢIA AJUTOARELOR DE Î�MORMÂ�TARE              

�r.  

crt. 

�r. cereri Suma achitată 

lei 

1. 2 751  

SITUAŢIA AJUTOARELOR DE Î�CĂLZIRE CU LEM�E  

�r.  

crt. 

�r. cereri LU�ILE Sumă achitată 

1 296 �oiembrie 2006 - 

MARTIE 2007 

33.250 

Au fost eliberate  un număr de  732  adeverinţe pentru medic, spitalizare . 
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ALOCAŢII COMPLEME�TARE ŞI DE SUSŢI�ERE MO�OPARE�TALE în 

baza Legii nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere 

pentru familia monoparentală cu următoarele atribuţii: 

– preluarea dosarelor 

– evaluarea dosarelor din 3 în 3 luni 

– efectuarea anchetelor sociale de verificare a dosarelor; 

– întocmirea dispoziţiilor nominale privind aceste tipuri de alocaţii; 

Dosare depuse : 

– alocaţii complementare              - 111 

– alocaţii de susţinere monoparentale   -    49 

ALOCAŢII DE STAT în baza Legii nr.61/1991 

 -preluarea cererilor şi a documentelor necesare în vederea acordării alocaţiilor de 

stat; 

-verificarea dosarelor; 

-întocmirea borderourilor; 

-transmiterea dosarelor la DMSFF Mureş: 

           -cereri preluate                                                        - 420 

 

ACORDAREA DE I�DEM�IZAŢII ŞI STIMULE�TE PE�TRU 

CREŞTEREA COPILULUI PÂ�Ă LA 2 ani, respectiv 3 ani ,  în baza OUG 

148/2005 privind susţinerea familiei pentru creşterea copilului pentru acordarea 

indemnizaţiei de creştere a copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani,  

 -preluarea cererilor şi a documentelor necesare în vederea acordării indemnizaţiei 

şi a stimulentelor; 

-verificarea dosarelor; 

-întocmirea borderourilor; 
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-transmiterea dosarelor la DMSFF Mureş: 

– cereri preluate pentru indemnizaţii   - 273 

– cereri preluate pentru stimulente   -  28 

 ACORDAREA ALOCAŢIILOR DE �OU �ĂSCUT, conform Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat 

-preluarea cererilor şi a documentelor necesare în vederea acordării alocaţiilor de 

nou năascut; 

-verificarea dosarelor; 

-întocmirea borderourilor; 

 -transmiterea dosarelor la DMSFF Mureş: 

 -întocmirea nominală a dispoziţiilor; 

            -întocmirea statului de plată 

            -întocmirea înştiinţărilor de plată; 

 - cereri preluate  -360 

Au fost emise un număr de 1204 negaţii pentru acordarea alocaţiilor de stat în alte 

localităţi. 

Au fost  efectuate   967  anchete sociale , după cum urmează: 

pentru: 

- anchete sociale pentru încadrarea în grad de handicap    - 392 

- anchete sociale pentru internare în centre de  îngrijire şi asistenţă, Cămine de bătrâni,      

                - 13 

– anchete sociale solicitate de instanţă în caz de divorţ sau întreruperea executării 

pedepsei pentru condamnaţi   -  81 
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– Anchete sociale pentru Direcţia pentru Protecţia opilului Mureş  -  95 

– Anchete sociale pentru Serviciul de evaluare complexă Mureş a copiilor - 105 

– Anchete sociale pentru întocmirea Livretului de familie     -   32 

– Anchete sociale pentru acordarea de burse sociale, medicale, de orfani - 193 

-     Anchete sociale solicitate de Poliţie şi Parchet     -   23 

– Anchete sociale pentru acordare hrană la cantina de ajutor social  -    33 

Au fost întocmite diverse  răspunsuri la petiţii, solicitări, adrese  -  192 

Participare la audieri minori la Poliţie şi Parchet   -     12 

 

Reactualizare dosare plasament, tutelă     -     62 

Instituit curatela pentru minori, majori    -     92 

Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de 

întreţinere, în cadrul procedurilor notariale cu respectarea prevederilor 

Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice   -     18 

 

 

 TRUSOU PE�TRU COPILUL �OU �ĂSCUT , în baza Legii nr.482/2006 

privind acordarea de trusouri pentru nou născuţi 

 - cereri preluate         - 337 

 -preluarea cererilor şi a documentelor necesare în vederea acordării trusoului 

pentru copilul nou năascut; 

 -verificarea dosarelor; 

 -întocmirea borderourilor; 

 -transmiterea dosarelor la DMSFF Mureş: 

 -întocmirea nominală a dispoziţiilor; 
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 -întocmirea statului de plată 

 -întocmirea înştiinţărilor de plată; 

          -pentru persoanele cu  handicap gr.I cu  asistent personal    (dosare noi + 

verificarea dosarelor existente)-365 

  -întocmirea documentaţiei privind notificarea copiilor a căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate -76 

   -verificarea dosare ajutor social -382     

  -verificarea dosarelor alocaţie de susţinere şi complementare - 973  

 Plan de servicii 

–  11 cazuri 

 S-au prelungit un număr de   7 Convenţii de parteneriat cu asociaţiile şi fundaţiile  

cu caracter social din municipiul Reghin, după cum urmează: 

1. ASOCIAŢIA  FILA�TROPIA ORTODOXĂ REGHI�  - CASA DE TIP 

FAMILIA  MARIA I – coordonator  Pr. Dimitrie Gherman, sediul str. Stejarului  nr.4 , 

instituţionalizaţi  9 copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani 

2.  ASOCIAŢIA  FILA�TROPIA ORTODOXĂ REGHI�  - CASA MARIA II, 

coordonator Pr. Gherman Dimitrie, sediul str. Nicolae Bălcescu nr.23, cuprinde 3 

module: 

- Casă de tip familial  cu 12 copii 

- Centru de zi  cu 13 copii 

- Internat şcolar pentru 10 fete 

3.  ASOCIAŢIA  FILA�TROPIA ORTODOXĂ REGHI�  - CE�TRUL 

COMU�ITAR PE�TRU VÂRST�ICI, coordonator  Pr. Gherman Dimitrie , sediul în 

Reghin str. N.Bălcescu  nr.17 –  pentru persoane vârstnice 

4.  CE�TRUL DE ZI DE DIACO�IE DIDACTIC RELIGIOS “CASA DIO”  - 

Parohia Reformată nr.1 Reghin, coordonator Pr. Demeter Iosif , cu sediul în Reghin str. 
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M.Viteazul nr.51, sunt cuprinşi un număr de 42 copii  

5. FU�DAŢIA PROVIDE�ŢIA  Serviciul de asistenţă cu cazare şi suport pentru 

copii aflaţi în dificultate – Parohia Romano - Catolică , cu sediul în str.Bujorului 

nr.22, coordonator Pr. Pako Benedek , internat de fete  şi băieţi, 

6.ASOCIAŢI CARITAS ALBA IULIA – CE�TRUL DE Î�GRIJIRE MEDICALĂ 

ŞI ASISTE�ŢĂ SOCIALĂ LA DOMICILIU – Parohia Romano-Catolică, cu sediul în 

Reghin str. M.Viteazul nr.53, coordonator  Koszta Piroska – pentru persoane vârstnice  

7. CE�TRUL DE  Î�GRIJIRE  MEDICALĂ ŞI ASISTE�ŢĂ SOCIALĂ  LA  

DOMICILIU  DIAKO�IA – Parohia Reformată Iernuţeni, str. Oltului nr.69, 

coordonator Pr.Szekely   

 Eliberare  de lapte praf -    167 cutii 

 - Evidenţa  Hotărârile de plasament pentru minorii din Reghin  de la Comisia 

judeteană pentru Protectia Copilului Tg.Mures: 

 -ajutoare de încălzire cu gaz metan – noiembrie -decembrie 2006 – ianuarie  -

martie 2007  - 6772 cereri  

 -ajutoare de încălzire cu agent termic – noiembrie -decembrie 2006 – ianuarie – 

martie 2007  –   150 cereri  

 -ajutoare încălzire cu lemne  ianuarie – martie 2007- 581 cereri  

 Pentru ajutoarele de încălzire au fost întocmite dispoziţii nominale ale primarului, 

state de plată, borderouri,  

 Au fost întocmite state de plată, fişe de calcul , Dispoziţii de punere în plată, 

suspendare, încetare,modificare, comunicări.  

 CA�TI�A DE AJUTOR SOCIAL se desfăşoară pe baza Legii nr.208/1997 

privind Cantina de ajutor social şi are următoarele atribuţii; 

– acordarea hranei persoanelor aflate în situaţii dificile; 

– efectuarea anchetelor sociale pe baza cererilor şi sesizărilor ;  
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 Cantina de ajutor social  are o capacitate de autoservire de 61 locuri, beneficiind 

de aservicii următoarele categorii de persoane: 

– persoanele vârstnice fără venituri sau cu venituri mici; 

– tinerii peste 18 ani care au părăsit sistemul instituţional; 

– persoanele aflate în situaţii socio-materiale deosebit de grele; 

– elevii care provin din familii defavorizate; 

ACTIVITATEA  PRIVI�D SPAŢIILE LOCATIVE,ASOCIAŢII 

ŞI FU�DAŢII, ASOCIAŢII DE PROPRIETARI,. 

 

ACTIVITĂŢI PRIVIND SPAŢIILE LOCATIVE 

- relaţii cu cetăţenii 

– verificarea dosarelor locative preluate; 

– verificarea cărţilor de imobil pentru spaţiile locative din fondul locativ de stat în 

vederea depistării persoanelor care ocupă abuziv locuinţe; 

– transmiterea de înştiinţări în vederea completării dosarelor în baza Legii nr.15/2003; 

– conducerea evidenţelor privind acordarea terenului pentru tineri în baza Legii 

nr.15/2003; 

– centralizarea   cererilor în vederea atribuirii unei locuinţe  prin ANL destinată închirieii  

în vederea repartizării   blocurilor  construite  în cadrul acestui program. 

ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 

-  ţine evidenţa  şi legătura permanentă cu  cele 22 asociaţii de proprietari din municipiul 

Reghin;  

-   participarea la  adunările generale  semestrial; 

– asigură îndrumarea metodologică a asociaţiilor de proprietari; 

– întocmirea situaţiilor în vederea accesării de fonduri pentru reabilitarea termică ; 

– efectuarea de controale periodice ; 
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 ACTIVITĂŢI CULTURALE  

Implicarea şi suportul în organizarea de manifestări culturale şi  sportive: 

 – 1 IUNIE « ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI » 

-   ZIUA EROILOR 

-   ZIUA ARMATEI 

– SĂRBĂTORILE IERNII «FULGI DE NEA« (în colaborare cu Serviciul 

Administraţie Publică Locală) 
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1. DIRECTIA ECO�OMICA 

 

Activitatea acestei directii este coordonata de doamna director MARIS ANGELA, 

fiind structurata astfel: 

1. Serviciul Contabilitate, Buget, Control Financiar preventiv 

- sef serviciu Butilca Elena 

- consilier Haba Cristina 

- inspector Kecskes Ladislau Alexandru 

- inspector Tinca Hajnal Ioana 

- referent Cremene Cecilia 

- referent Bota Mirela 

2. Serviciul Impozite ,Taxe, Caserie 

- sef serviciu Verdes Moldovan Adriana 

- consilier Pop Niculina 

- consilier Mihut Lucia 

- consilier Pop Ioan 

- consilier Lihat Marcel 

- consilier Suciu Calin 

- referent Borda Cornelia 

- referent Buriana Eugen 

- referent Marcus Georgeta 

- casier Averescu Alexandrina 

- casier Iacob Emilia 

– casier Grama Nicoleta 
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– Sinteza activităţii pe anul 2007 

Serviciul Impozite şi Taxe are atribuţii în administrarea creanţelor fiscale locale pentru            
18226 contribuabili persoane fizice şi 1359 contribuabili persoane juridice. 
 În realizarea atribuţiilor sale, în cursul anului 2007 în cadrul Serviciului Impozite şi 
Taxe    s-au emis şi prelucrat următoarele documente administrativ-fiscale: 
 -total declaraţii prelucrate: 10065 
   din care: 
  -declaraţii fiscale clădiri: 2416 
  -declaraţii fiscale teren: 1886 
  -declaraţii fiscale auto: 5763 
 -certificate fiscale emise: 7924 
 -facturi emise: 716 
 -procese verbale de contravenţie (amenzi): 4130 
 -dosare scutiri (conform prevederilor legale) – veterani de război, văduve de 
veterani,                                                   persoane cu  handicap: 166 
 -înştiinţări de plată: 12519 
 -somaţii şi titluri executorii: 1030 
 -adrese (corespondenţă cu contribuabilii şi instituţiile publice): 362  
 -număr chitanţe emise: 63646 

 -număr ordine de plată prelucrate: 891  

 

 EVOLUŢIA IMPOZITULUI PE TERE� I�TRAVILA� 
Î� PERIOADA 2005-2008 

 
Zona 2005 2006 2007 2008 

A 0,51 0,55 0,58 0,61 
B 0,35 0,40 0,42 0,44 
C 0,22 0,25 0,26 0,28 
D 0,12 0,15 0,15 0,15 
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Creşterea impozitului pe terenul intravilan a fost de 5% in fiecare an faţă de anul 

anterior şi a fost realizată în baza Hotărârilor de Consiliu Local. 

 

 
 
 

EVOLUŢIA IMPOZITULUI AUTO 
Î� PERIOADA 2005-2008 

 
AUTOTURISM DACIA – capacitate < 2000 cmc 
 

Anul  2005 2006 2007 2008 
Valoare lei 21 24 49 49 

 



69 
 
 

 AUTOUTILITARA DACIA – capacitate <2000 cmc 
 

Anul  2005 2006 2007 2008 
Valoare lei 52 57 200 208 
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Creşterea cu 10% a impozitului auto în anul 2006 faţă de anul 2005 s-a realizat în 

baza Hotărârilor de Consiliu Local. 

Creşterea cu peste 200% a impozitului auto în anul 2007 faţă de anul 2006 s-a 

realizat în baza prevederilor HG 1514/2006 care a stabilit acest nivel al impozitului auto 

ca limită minimă obligatorie. 

 

EVOLUŢIA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI 
Î� PERIOADA 2005-2008 

 
APARTAMENT CU 2 CAMERE – CART. UNIRII – ZONA B 
 

Anul  2005 2006 2007 2008 
Valoare lei 105 115 121 127 



70 
 
 
 

APARTAMENT CU 4 CAMERE – CART. LIBERTATII – ZONA A 
 

Anul  2005 2006 2007 2008 
Valoare lei 169 186 204 214 
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 Creşterea cu 10% a impozitului pe clădiri în anul 2006 faţă de anul 2005, creşterea 
cu 5% a impozitului pe clădiri în anul 2007 faţă de anul 2006 şi respectiv creşterea cu 5% 
în anul 2008 faţă de anul 2007 s-a realizat în baza Hotărârilor de Consiliu Local. 
 Activitatea Serviciului Buget- contabilitate si a Serviciului Impozite si taxe se 
bazeaza pe asigurarea cu resurse atat din bugetul local cat si transferuri din bugetul de 
stat si gestionarea acestora, urmarirea platilor si incadrarea in limitele prevazute in buget 
si rectificarea acestora in functie de veniturile realizate si alocatiile bugetare conform 
Legii 273/2006 privind Finantele publice locale. 

 

 Realizările din bugetul general se regăsesc în contul de execuţie anual al 

fiecărui buget component , după cum urmează:A. Buget local 
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I. VE�ITURI 

Denumire indicator Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări  Grad de 
realizare 

% 

VE�ITURI TOTAL 36040000 35722222 35580280 99,61 

Venituri proprii 16490000 18356953 18376060 100,11 

Venituri curente 34963000 34069122 33975012 99,73 

Venituri fiscale 33228000 32433080 32341544 99,72 

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 
din care: 

5858000 8946241 8971966 100,29 

-Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 
persoane juridice 

250000 467700 484091 103,51 

-Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital 
persoane fizice 

5593000 8463541 8427275 99,58 

-Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din 
capital 

15000 15000 60600 404 

Impozite şi taxe pe proprietate 
 din care: 

6510000 6045400 6027142 99,70 

-Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 1400000 1400000 1554566 111,04 

-Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 3800000 3400000 3236229 95,18 

-Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 450000 450000 408539 90,79 

-Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 600000 550000 574376 104,43 

-Impozitul pe terenul extravilan 100000 100000 102860 102,86 

-Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 
activitatea notarială şi alte taxe de timbru 

150000 145000 150172 103,57 

-Alte impozite şi taxe pe proprietate 10000 400 400 100 

Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii  
din care: 

20610000 17069439 16965446 99,39 

-Sume defalcate din TVA 19530000 15614479 15498522 99,26 

-Taxe hoteliere 10000 40560 35512 87,55 

-Impozit pe spectacole 10000 1400 1158 82,71 

-Alte taxe pe servicii specifice 10000    

-Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 
persoane fizice 

450000 590070 582527 98,72 

-Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de 400000 544000 562392 103,38 
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Denumire indicator Prevederi 
bugetare 
iniţiale 

Prevederi 
bugetare 
definitive 

Încasări  Grad de 
realizare 

% 

persoane juridice 

-Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi 
autorizaţii de funcţionare 

140000 231480 237386 102,55 

-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi 

60000 47450 47949 101,05 

Alte impozite şi taxe fiscale 250000 372000 376990 101,35 

Venituri nefiscale 
din care: 

1735000 1636042 1633468 99,85 

-Venituri din proprietate 440000 599574 603679 100,69- 

-Vânzări de bunuri şi servicii 1295000 1036468 1029789 99,36 

Venituri din capital 1077000 7000 7585 108,36 

Subvenţii   1646100 1597683 97,06 

Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 
publice, din care: 

 1646100 1597683 97,06 

-Subvenţii de capital  1297000 1266999 97,69 

-Subvenţii curente  346900 327837 94,51 

-Subvenţii de la alte administraţii  2200 2847 129,41 

 

Încasările la bugetul local al Primăriei Municipiului Reghin au fost în sumă de 

35.580.280 lei, reprezentând 99.61 % din prevederile bugetare în sumă de 35.722.222 lei. 

Menţionăm că pe anul 2007, impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane 

juridice a fost în cotă de 7 % la valoarea de inventar a clădirilor ( pentru clădirile care nu 

au fost reevaluate până în anul 2003 ) şi 1,5 % pentru clădirile reevaluate până în 2004. 

Veniturile reprezentate de prelevările de la bugetul statului  la bugetul local s-au 

realizat pe măsura transferării acestor sume de la bugetul de stat la bugetul local. 

 

II. CHELTUIELI 

Nr. Denumirea indicatorului Credite bugetare Credite bugetare Plăţi efectuate 
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Crt. iniţiale definitive 

1 Autorităţi executive 3.573.000 3.858.693 3.715.600 

2 Servicii publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor  

249.000 222.251 211.830 

3 Tranzacţii privind datoria 

publică şi împrumuturi 

2.000.000 1.674.000 1.647.346 

4 Poliţie comunitară 403.000 431.470 410.916 

5 Protecţia civilă 66.000 58.640 54.174 

6 Învăţământ  18.951.000 16.451.538 16.292.964 

7 Sănătate 245.000 248.320 248.149 

8 Cultură, recreere şi religie 2.618.000 3.022.000 2.862.091 

9 Transferuri intre dif nivele ale 

adminis 

13.000 27.950 25.946 

10 Asigurări şi asistenţă socială 1.597.000 2.332.016 2.244.690 

11 Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică 

500.000 653.000 554.464 

12 Protecţia mediului 1.585.000 1.678.367 1.407.381 

13 Combustibil şi energie 20.000 176.731 176.731 

14 Transporturi 3.330.000 4.887.246 4.363.110 

15 Fond de rezervă 890.000   

 TOTAL 36.040.000 35.722.222 34.215.392 

 

Execuţia cheltuielilor pe anul 2007 se prezintă astfel 

 

Prevederi definitive Plăţi efective Nr. 

crt 

Denumirea 

indicatorului Suma Pondere în 

total 

Suma Pondere în 

total 

Grad de realizare % 

 Cheltuieli total, 

din care 

35.722.222 100 34.215.392 100 95.79 

1 Autorităţi 

executive 

3.858.693 10.81 3.715.600 10.86 96.30 

2 Servicii publice 222.251 0,63 211.830 0,62 95.32 
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comunitare de 

evidenţă a 

persoanelor  

3 Tranzacţii privind 

datoria publică şi 

împrumuturi 

1.674.000 4.69 1.647.346 4.82 98.41 

4 Poliţie 

comunitară 

431.470 1.21 410.916 1.20 95.24 

5 Protecţia civilă 58.640 0.17 54.174 0.16 92.39 

6 Învăţământ  16.451.538 46.00 16.292.964 47.60 99.04 

7 Sănătate 248.320 0.70 248.149 0.73 99.94 

8 Cultură, recreere 

şi religie 

3.022.000 8.46 2.862.091 8.37 94,71 

9 Transferuri din 

bugetele locale 

27.950 0,08 25.946 0,08 92.83 

10 Asigurări şi 

asistenţă socială 

2.332.016 6.53 2.244.690 6.56 96.26 

11 Locuinţe, servicii 

şi dezvoltare 

publică 

653.000 1.83 554.464 1.62 84.91 

12 Protecţia 

mediului 

1.678.367 4.70 1.407.381 4.12 83.86 

13 Combustibil şi 

energie 

176.731 0.50 176.731 0.52 100 

14 Transporturi 4.887.246 13.69 4.363.110 12.74 89.28 

 

 

Pe titluri de cheltuieli, acestea se prezintă astfel 

 

Nr. crt Denumire Prevederi 2007 Realizări 2007 Grad 

realizat % 

1 Cheltuieli salariale 18.841.802 18.638.077 98.92 
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2 Cheltuieli materiale 8.631.607 7.690.625 89.10 

3 Dobânzi 1.674.000 1.647.346 98.41 

4 Subvenţii 526.731 526.731 100 

5 Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 

792.265 786.865 99.32 

6 Alte transferuri ( transfer investiţii 

RAGCL ) 

1.034.626 1.034.626 100 

7 Transferuri asistenţă socială ( ajutor 

social ) 

933.000 871.077 93.37 

8 Alte cheltuieli ( burse, asociaţii şi 

fundaţii ) 

969.624 961.919 99.21 

9 Cheltuieli de capital 2.318.567 2.058.126 88.77 

 TOTAL 35.722.222 34.215.392 95.79 

 

B. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la 

bugetul local. 

Instituţiile finanţate din acest buget sunt: 

  -Casa de Cultură dr. Eugen �icoară 

  -Casa de Cultură a Tineretului George Enescu 

  -Muzeul Etnografic 

Aceste instituţii primesc subvenţii de la bugetul local pentru acoperirea 

cheltuielilor cu salarii şi a altor drepturi prevăzute de Codul muncii, dar realizează şi 

venituri proprii din închirieri spaţii, organizări de spectacole, organizări de cursuri de 

calificare şi sponsorizări din care îşi acoperă cheltuielile de funcţionare. 

 C. Bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii 

Activităţile finanţate din acest buget sunt: 

  -Piaţa 

  -Păduri 

  -Păşuni 
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  -instituţii şcolare 

Aceste  activităţi se autofinanţează, adică din veniturile proprii obţinute se acoperă 

toate cheltuielile. 

Instituţiile şcolare realizează venituri proprii din închirieri de chioşcuri, din 

închirieri de alte spaţii, din cazări în internate, din organizarea de nunţi în cantine, din 

organizarea de cursuri de conducere auto şi din sponsorizări. Cu sumele obţinute aceste 

instituţii îşi acoperă cheltuielile pentru care nu primesc bani de la bugetul local. 

D. Bugetul creditelor interne 

Acest buget este format din sumele aprobate pentru investiţii care se finanţează din 

creditele de la BRD şi de la BCR. 

 Din creditul de la BRD în valoare de 15.000.000 ron care s-a utilizat integral in 

perioada 2005-2006, s-au finantat lucrari de reabilitare drumuri si canalizari pe str Unirii, 

str. Raului, DN 15 si DN 16. 

Lucrarile la str Unirii si Raului s-au finalizat in anul 2006, iar la DN 15 si DN 16 a 

continuat executia si in anul 2007. 

 Din creditul de la BCR în valoare de 3.400.000 ron care s-a utilizat partial in anul 

2006 si partial in 2007, s-au finantat lucrari de Amenajare acoperis Piata Mica, 

Amenajare statii de autobuz, Modernizare strand municipal si partial s-a finantat lucrarea 

de Modernizare iluminat public. 

Lucrarile de Amenajare acoperis Piata Mica, Modernizare iluminat public, 

Modernizare strand municipal s-au finalizat in anul 2007, iar la Amenajare statii de 

autobuz continua executia si in anul 2008. 

E. Bugetul fondurilor nerambursabile 

Acest buget este format din suma aferenta program Phare pentru Gestionare 

deseuri, pentru realizarea statiei de depozitare si sortare. 

F. Venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (Fondul de 
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rulment) 

Din fondul de rulment existent la 01.01.2007  în sumă de 1.222.876 ron, s-a utilizat 

valoarea de 743.035 ron pentru investiţii: proiecte, studii, GIS ( lucrari de cadastru 

imob.), pergole, lucrari de reabilitare retele de apa Samtid, modernizare iluminat public 

(partial), autoturism Opel Antara, instalatii aer conditionat 2 buc, diverse lucrari 

(diriginte santier) iar cu restul  s-a întregit fondul de rulment al anului 2008 care se va 

folosi la investiţii în anul 2008. 
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8.COMPARTIME�TUL RESURSE UMA�E 

 

 Compartimentul Resurse Umane funcţionează în subordinea Direcţiei Economice, 

condusă de Doamna Director Economic Maris Angela . 

COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI : 

     Farcaş Stela –consilier 

    Conţiu George –inspector 

    Bodó Andrea Éva –referent 

 In cursul anului 2007, în cadrul Compartimentului Resurse Umane s-au derulat 

urmatoarele activitaţi, dintre care amintim câteva dintre cele mai semnificative: 

 Incepând cu luna ianuarie 2007, în baza dispoziţiilor OG 6/2007 privind 

reglementarea drepturilor salariale şi ale altor drepturi ale funcţionarilor publici, şi OG 

10/2007 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda în 

anul 2007 s-a impus majorarea salariilor funcţionarilor publici a personalului contractual 

din cadrul instituţiei noastre şi din cadrul unităţilor subordonate.  

 In cursul anului 2007, s-au organizat concursuri pentru ocuparea unor posturi 

vacante –personal contractual cât şi pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul 

insituţiei noastre, după cum urmează: 

-Concursul organizat în data de 26-27 martie 2007 privind ocuparea funcţiei 

publice de execuţie –consilier asistent  în cadrul Serviciului Asistenţă Socială şi 

Autoritate Tutelară;  

-Concursul organizat în data de 23-24 octombrie 2007, pentru funcţia publică de 

execuţie- referent superior în cadrul Serviciului Contabilitate buget, când a fost ocupată 
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această funcţie; 

-Concursul organizat în data  de 24-octombrie 2007, pentru ocuparea postului de 

referent –personal contractual-expert local pentru romi, din cadrul Serviciului  Asistenţă 

Socială şi Autoritate Tutelară;  

-Concursul organizat în data de 19 noiembrie 2007, pentru ocuparea postului de 

casier din cardul Serviciului Impozite şi Taxe, când a fost ocupată această funcţie. 

-Concursul organizat în 3-4 decembrie 2007 privind ocuparea funcţiei publice de 

conducere vacante de şef serviciu, la  Serviciului Public Poliţia Comunitară Reghin, 

funcţie publică care a fost ocupată.  

-Concursul organizat în data  de 10-12 decembrie 2007, pentru ocuparea unor 

posturi vacante de referent –personal contractual, din cadrul Serviciului de Evidenţă a 

Persoanelor ;  

-Concursul organizat în data  de 14 decembrie 2007, pentru ocuparea postului 

vacant de şofer –personal contractual, în cadrul Aparatului propriu;  

Pentru fiecare concurs în parte s-a înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici Bucureşti documentaţia prevăzută de lege privind demararea procedurilor de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor în vederea ocupării unor  funcţii publice vacante 

prezentate mai sus, respectiv bibliografia, condiţiile de participare la concurs publicitate 

şi alte date necesare privind organizarea concursurilor în condiţiile legii. 

Emiterea dispoziţiilor privind numirea în funcţiile publice a candidaţiilor admişi în 

urma concursurilor organizate precum şi a dispoziţiilor privind angajarea personalului 

contractual din cadrul instituţiei şi a unităţilor subordonate. 

Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâii supuse spre 

aprobare Consiliului local, privind, aprobarea Organigramei şi a Stetelor de Funcţii ale 

aparatului propriu şi a unităţilor subordonate. 

Înaintarea documentaţiei la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti în 
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vederea obţinerii avizului privind funcţiile publice şi a situaţiei funcţionarilor publici la 

nivelul instituţiei noastre. 

 Transmiterea periodică ori de câte ori este nevoie a datelor privind funcţionarii 

publici şi a funcţiilor publice precum şi a personalului contractual, la Agenţia Naţională a 

Fucţionarilor Publici Bucureşti.  

-In cursul anului 2006, în cadrul insituţiei noastre s-au derulat 48 de contracte de 

muncă privind asistenţii personali şi un nr. de 46 de indemnizaţii privind asistenţii 

personali a persoanei cu handicap. 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1768/2005 şi a Ordinului ministrului 

muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 98/2006, care reglementează în Anexa nr. 2 

modul de desfăşurare a acţivităţii de predare-primire a carnetelor de muncă ale 

persoanelor aflate în evidenţa instituţiei, am continuat procedurile specifice prevăzute de 

actele normative menţionate pentru predarea carnetelor de muncă la Casa Judeţeană de 

Pensii Mureş.  

Conform legislaţiei în vigoare au fost întocmite Fişele fiscale pentru întreg 

personalul angajat, transmise la Administraţia Financiară Reghin, precum şi fiecărui 

salariat, în termenul prevăzut de lege.   

De asemenea au fost întocmite un nr de 2 dosare privind pensionarea personalului 

angajat din instituţia noastră. 

Conform Legii 76/2002, în anul 2007 instituţia noastră a derulat un nr. de 3 

contracte de munca privind pesoanele angajate, plătite parţial de AJOFM, persoane care 

au realizat lucrari de curăţenie şi întreţinerea trotuarelor, parcurilor zonelor verzi şi 

curăţirea şanţurilor. 

 Compartimentul Resurse Umane a întocmit lunar documentaţia privind ridicarea 

din bancă a drepturilor salariale a întregului personal din cadrul  Aparatului propriu, 

asistentii personali cât şi a unitaţilor subordonate : Muzeul Etnografic Reghin, Casa de 
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Cultură Dr. Eugen Nicoară, Casa de Cultură a Tineretului G. Enescu, Bibleoteca 

Municipală Reghin, Cresa nr. 1 Reghin SMURD Reghin, Secţia Drumuri poduri şi 

trotuare, Secţia Zone verzi, Activitatea Pieţelor,  Cantina de Ajutor social, Serviciul 

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor si Serviciul Public Comunitar Poliţia 

Comunitară. 

Întocmirea lunară a Ordinelor de plată în vederea efectuării plăţii salariilor şi a 

altor drepturi prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă. 

A întocmit documentaţia privind acordarea unor drepturi prevăzute în contractul 

colectiv de muncă, şi acordarea stimulentelor conform legii. 

Întocmirea programării concediilor de odihnă, ţinerea în evidenţă a efectuării 

acestora precum şi calcularea indemnizaţiilor aferente concediilor de odihnă şi a altor 

concedii prevăzute de lege. 

Întocmirea lunară a foilor de pontaj precum şi verificarea acestora, evidenţa, 

calcularea şi plata orelor suplimentare în conformitate cu dispoziţiile legale.    

Întocmirea situaţiilor statistice lunare, trimestriale şi anuale, privind monitorizarea  

cheltuielilor de personal. 

 Întocmirea statelor de plată privind plata indemnizaţiilor pentru consilieri locali 

conform legii. 

Întocmirea şi calcularea fondurilor necesare  cheltuielilor de personal, privind 

întocmirea bugetului pe anul 2008 pentru aparatul propriu şi a unităţilor subordonate. 

In baza actelor normative în vigoare întocmeşte şi actualizează Statele de Funcţii 

ale Aparatului propriu şi la toate unitaţile subordonate.  

Intocmirea documentaţiei necesară pentru trecerea în şomaj a personalului din 

instituţie şi unitaţile subordonate, operarea în carnetele de muncă modificările intervenite 

la întregul personal angajat, verifică valabilitatea certificatelor de încadrare în grad a 

asistenţilor personali conf Legii nr. 448/2006 şi a Legii nr.17/2000. 
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 Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul 

insituţiei şi a întregului personal contractual din subordine. 

A colaborat direct cu insituţiile publice şi cu ANFP în vederea întocmirii şi 

acutalizării, la solicitarea acestora, a datelor privind funcţiile publice, funcţionarii publici 

şi personalul contractual angajat din cadrul instituţei.  

A întocmit documentaţia privind pregătirea profesională şi a perfecţionărilor 

profesionale individuale a personalului din cadrul instituţiei în funcţie de necesitate, şi 

ţine evidenţa acestora.      

A eliberat zilnic adeverinţe de venit, pentru sănatate şi alte adeverinţe necesare 

personalului angajat precum şi copie după carnetul de muncă, adeverinţe recalculare 

pensie pentru asistenţi personali care cumulează pensia cu salariul. 

Întocmirea  documentaţiei necesare activităţii de personal privind asigurările 

sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, plecări din instituţie. 

Întocmirea şi urmărirea derulării în condiţiile legii a cotractelor individuale de 

muncă şi a actelor adiţionale ale acestora, pentru personalul contractual din cadrul 

instituţiei. 

Înregistrarea în registrul de evidenţă a salariaţiilor a tuturor schimbărilor survenite 

în situaţia angajaţilor conform instrucţiunilor în vigoare. 

 Intocmirea lunară a declaraţiilor privind contribuţia pentru somaj, CAS, declaraţia 

100 privind impozitul pe salarii, precum şi declaraţia privind contribuţia CASS.  

Organizarea şi derularea activităţilor de arhivare din cadrul compartimentului. 

 A urmărit a ţinut evidenţa şi raspuns cererilor şi sesizarilor adresate 

compartimentului, în termenul prevazut de lege. 
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Studiu individual privind legislaţia nou apărută în cursul anului. 
 

 

9.COMPARTIME�TUL CO�TROL  COMERCIAL ŞI  PROTECŢIA  

CO�SUMATORULUI 

 

 Compartimentul Control Comercial a funcţionat  în anul 2007 în  subordinea 

Direcţiei Economice , condusă de Doamna Director Economic Maris Angela . 

 

COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI: 

 

 Frandăş  Ilie  Simion- consilier 

 Kalabér Anna Mária-consilier 

 �icoară Angela Veronica-consilier 

 

 Compartimentul Control Comercial şi Protecţia Consumatorului, format din 

consilierii FRANDĂŞ ILIE SIMION, KALABÉR ANNA MÁRIA şi NICOARĂ 

ANGELA VERONICA , în anul 2007 a avut urmatoarele activităţi: 

 1. S-a efectuat control al activităţii comerciale, de prestări servicii şi producţie,  
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la un număr de 402 agenţi economici situaţi pe raza mun. Reghin, inclusiv comercianţii 

din pieţele municipiului Reghin. De asemenea au fost efectuate săptămânal controale cu 

privire la produsele agricole comercializate direct de producătorii agricoli. 

 2. S-a urmărit şi controlat practicile comerciale şi regulile generale de 

comercializare, în vederea respectării principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, 

sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. S-a controlat igiena şi 

salubrizarea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, 

precum şi vânzarea mărfurilor depreciate calitativ, fără etichetare corespunzătoare sau cu 

termenele de garanţie expirate. De asemenea se are în vedere şi afişarea în unităţi a 

preţurilor şi tarifelor, a orarului de funcţionare precum şi respectarea acestuia.  

 3. Ca urmare a neregulilor constatate s-au făcut 147 de invitaţii pentru clarificarea 

neregulilor, şi s-au încheiat 64 de procese verbale de constatare a contravenţiei. 

 4. În decursul anului s-au înregistrat un număr de 33 reclamaţii care au fost 

soluţionate în mod corespunzător. 

 5. S-au înregistrat un numar de şapte notificări privind reducerile de preţuri la 

mărfurile de sezon, aceste notificări fiind ulterior verificate faptic.  

 6. S-a efectuat periodic verificări a desfăşurării activităţilor comerciale din pieţe şi 

din zonele publice, controlându-se provenienţa produselor şi existenţa documentelor de 

provenienţă a mărfurilor la locul de desfăşurare a activităţilor. 

 7. De asemenea s-au efectuat săptămânal acţiuni comune de control cu inspectori ai 

Oficiului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor  Mureş. 

 8. La începutul anului am abordat tematica încadrării unităţilor de alimentaţie 

publică, efectuând controale la aceste unităţi şi ca urmare le-am mobilizat să-şi plătească 

taxele la noua încadrare. 

 9. În luna februarie am colaborat cu Poliţia Comunitară la identificarea şi controlul 

legalităţii a tuturor agenţilor economici care au ca obiect de activitate colectarea fierului 
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vechi şi a deşeurilor. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

10. COMPARTIME�TUL AUDIT  PUBLIC  I�TER� 

 

 Compartimentul Audit Public Intern este subordonat direct Primarului municipiului 

Reghin. 

 

COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI:   

   

 -Biro Maria- auditor intern 

 -Latis Rodica-auditor intern 

 

A.Precizari generale 

 

 Organizarea activitatii de Audit public intern , precum si aprobarea Normelor 

proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern in cadrul Primariei 
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Municipiului Reghin, s-a realizat  in conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul 

public intern si OMFP nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activitatii de audit public intern. 

  Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern din cadrul instituţiei şi 

progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra 

contribuţia acestuia la îmbunătăţirea activităţii. Raportul este destinat atât 

managementului care poate aprecia rezultatul muncii auditorilor interni, cât şi structurii 

de audit intern ierarhic superioare , fiind unul din principalele instrumente de 

monitorizare a activităţii de audit intern. 

                         

 Raportul privind activitatea de audit public intern in anul 2007,s-a elaborat in  

conformitate 

 cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, Ordonanta 

Guvernului nr.37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor 

privind auditul 

 intern ,prin care s-a  realizat armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2002 

privind auditul public intern cu prevederile referitoere la auditul financiar,OMFP 

nr .252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului 

intern ,Normele privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public 

intern nr. 22.790/24.09.2003 elaborate de Primaria Municipiului Reghin. 

          Raportul de audit intern este documentul oficial intocmit de” Compartimentul 

de Audit”,in care s-au  cuprins rezultatele misiunii de audit public intern precum si 

alte observatii si propuneri cu privire la activitatea sau operatiunea auditata dupa cum 

urmeaza: 

-Raport de audit nr.6552/03.04.2007-activitatea Primariei Municipiului Reghin 

referitoare la        modul  de efectuare a cheltuielilor si eficienta acestora pe anul 
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2006; 

-Raport de audit nr.10641/18.06.2007- activitatea Primariei Municipiului Reghin 

referitoare la   modul de constituire,stabilire si urmarire a veniturilor publice pe anul 

2006; 

-Raport de audit nr.11182/29.06.2007-intocmit la Grupul Scolar “Lucian Blaga” 

Reghin pentru anul 2006; 

-Raportul de audit nr.11564/06.07.2007 -intocmit la Gimnaziul de Stat “Augustin 

Maior”  Reghin pentru anul 2006 (acest centru bugetar cuprinde si Gimnaziul de 

Stat” Virgil Onitiu” Reghin pana in data  de 29.09.2006,precum si Scola Generala 

nr.7 Reghin) ; 

-Raportul de audit nr.11610/09.07.2007-intocmit la Gimnaziul de Stat “Florea 

Bogdan”Reghin pentru anul 2006 (acest centru bugetar cuprinde activitatea acestui 

centru precum si a Gimnaziului de Stat” Virgil Onitiu” Reghin incepand cu data  de 

29.09.2006) ;  

-Raportul de audit nr.12742/27.07.2007-intocmit la Centrul Bugetar nr. 2 Reghin 

pentru anul 2006  (acest centru cuprinde 12 gradinite, Gimnaziul de Stat “Alexandru 

Ceusianu “Reghin si Scoala Generala nr.4 Reghin) ; 

-Raportul de audit nr.13018/03.08.2007-intocmit la Grup Scolar” Ioan Bojor” Reghin 

pentru anul 2006; 

-Raportul de audit nr.14734/11.09.2007-intocmit la Grupul Scolar “Petru Maior” 

Reghin pentru anul 2006 

-Raportul de audit nr.20507/30.11.2007-activitatea de Achizitii publice pe anul 2006 

din cadrul Primariei Municipiului Reghin; 

-Raportul de audit nr.591/10.01.2008-privind Sistemul managerial de conducere si 

control la Primaria Municipiului Reghin-audit de performanta. 
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  B. Constatari 

       

 La institutiile bugetare consemnate mai jos , aflate sub autoritatea Primariei 

Municipiului Reghin,nu sunt organizate compartimente de audit public intern:  

          

 -Grupul scolar “Petru Maior”Reghin (care include si Scoala Generala nr. 3 Reghin) 

          -Grupul scolar “Lucian Blaga” Reghin (cuprinde si Clubul Sportiv Reghin) 

 -Grupul Scolar “Ioan Bojor” 

 -Centrul Bugetar nr.2 Reghin- care cuprinde 12 gradinite cu program normal si 

program prelungit,Gimnaziul de Stat “Alexandru Ceusianu”Reghin si Scoala Generala nr. 

4  cartierul Apalina din Reghin 

 -Gimnaziul de stat “Augustin Maior”Reghin (care cuprinde activitatea acestui 

gimnaziu, a  Gimnaziului de stat “Virgil Onitiu”Reghin-pana in data de 29.09.2006 si a 

Scolii Generale nr.7 Reghin) 

 -Gimnaziul de Stat “Florea Bogdan”Reghin( care cuprinde activitatea acestui 

gimnaziu si a  Gimnaziului de stat “Virgil Onitiu”Reghin-incepand cu data de 29.09.2006  

 Pentru institutiile mentionate auditul se exercita de catre Compartimentul de audit 

public intern al Primariei Municipiului Reghin. 

 Activitatea de audit public intern se exercita in cadrul Compartimentului de audit 

public intern atat pentru activitatea Primariei Municipiului Reghin cat si pentru 

institutiile mentionate, aflate in subordinea acesteia. 

 

            Auditorii din cadrul Compartimentului de audit public intern  au statutul de 

functionari publici. Modul de acoperire cu resurse umane a necesarului de personal la 

nivelul compartimentelor de audit intern este urmatorul : 

-numarul de posturi prevazute in statul de functii este de : doua persoane;   
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-numarul de auditori angajati :doua persoane. 

                 

        Auditorii  din cadrul compartimentului de audit public intern au urmat cursuri de 

utilizare a calculatoarelor (ECDL-4 Module) si au obtinut certificare in acest sens. 

             Compartimentul de audit public intern din cadrul Primariei Municipiului Reghin 

, in realizarea misiunilor de audit,a avut in vedere evaluarea interna prin controale 

continue(estimarea corespunzatoare a riscurilor activitatii,indeplinirea obiectivelor 

misiunii in cadrul bugetului de timp alocat,asigurarea eficienta  a folosirii  resurselor de 

audit, comunicarea dintre auditor si auditat,atingerea obiectivelor de audit intr-o maniera 

eficienta si la timp,revizuirea constatarilor si recomandarilor, cand au fost identificate 

probleme, comunicarile scrise  clare,concise obiective si corecte,existenta probelor de 

audit  sa sustina concluziile auditorului,respectarea bugetului de timp alocat,nivelul de 

productivitate personala a auditorului intern) si verificari periodice (respectarea normelor 

de audit intern,completarea documentelor in mod corespunzator si in conformitate cu 

normele de audit intern). 

                Nu au fost cazuri in care auditorilor interni sa li se refuze accesul la documente. 

                

                Programul activitatii de audit public intern puntru cei cinci ani se prezinta 

astfel: 

   

�r         

.crt   

          Denumirea 

Structurii/Activitatii 2006 2007 2008 2009 2010 
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�r         

.crt   

          Denumirea 

Structurii/Activitatii 2006 2007 2008 2009 2010 

1. 

 Activitatea financiar-contabila 

din cadrul Primariei Municipiului 

Reghin: 

        DA         

DA  

      DA       DA   DA 

1.1 

Aparatul propriu al Primariei 

Municipiului Reghin 

        DA        DA       DA     DA    DA 

1.2 Politia Comunitara          DA       DA       DA     DA    DA 

13 

Cresa nr.1 Cartierul Mihai 

Viteazu 

        DA         

DA 

      DA     DA    DA 

1.4 

Biblioteca Petru Maior         DA         

DA 

    DA     DA    DA 

1.5 

Asistenta Sociala         DA         

DA 

    DA     DA    DA 

1.6 Zone Verzi         DA        DA       DA     DA    DA 

1.7 

Drumuri si Transporturi         DA         

DA 

     DA     DA    DA 

1.8 

Aparare Civila si SMURD         DA         

DA 

     DA     DA    DA 
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�r         

.crt   

          Denumirea 

Structurii/Activitatii 2006 2007 2008 2009 2010 

1.9 

Muzeul etnografic        DA         

DA 

     DA       DA    DA 

1.10 

Casa de cultura „George Enescu”        DA         

DA 

     DA     DA    DA 

1.11 

Casa de cultura”Eugen Nicoara”        DA         

DA 

     DA     DA    DA 

1.12 

Evidenta Populatiei        DA         

DA 

     DA      DA    DA 

1.13 

Administrarea” Pietelor”        DA          

DA 

     DA      DA    DA 

2. 

Activitatea Primariei 

Municipiului Reghin referitoare 

la   modul de constituire,stabilire 

si urmarire a veniturilor publice  

       DA         

DA 

      DA      -    DA 

3. 

Grupul Scolar „Petru Maior”        DA           

DA 

     DA       DA     DA 

4. 

Gimnaziul de Stat „Augustin 

Maior” 

       DA           

DA 

     DA      DA     DA 
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�r         

.crt   

          Denumirea 

Structurii/Activitatii 2006 2007 2008 2009 2010 

5. 

Gimnaziul de Stat”Florea 

Bogdan” 

       DA           

DA 

     DA       DA     DA 

6. 

Grupul Scolar „Lucian Blaga”        DA         

DA 

     DA       DA     DA 

7. 

Grupul Scolar “Ioan Bojor”        DA          

DA 

     DA    DA    DA 

8. Centrul Bugetar Nr.2        DA                 DA       DA     DA    DA 

9. 

Gestiunea resurselor umane din 

cadrul Primariei Municipiului 

Reghin 

       DA            -        -    DA    - 

10. 

Modul de organizare si conducere 

a contabilitatii (noul Plan de 

conturi general) 

        DA           -        -      -    - 

11. 

Activitatea de achizitii publice          -         

DA 

       -     -    DA 

12 

Sistemul managerial de 

conducere si control la Primaria 

Municipiului Reghin-Raport de 

performanta 

         -         

DA 

       -    -    DA 
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�r         

.crt   

          Denumirea 

Structurii/Activitatii 2006 2007 2008 2009 2010 

13. Activitatea juridica         -          -      DA    -    - 

14. 

Activitatea de informare a 

cetatenilor, relatii internationale 

mass media 

       -          -      DA    -    - 

15. 

Activitatea de cadastru si registru 

agricol 

       -        -       -     DA     - 

16. 

Activitatea de gestiune date 

urbane autorizare si disciplina in 

constructi 

       -       -       -     DA    - 

17. 

Activitatea de asistenta sociala si 

autoritate tutelara 

      -       -       -     -    DA 

 

 La fundamentarea planurilor anuale si strategice de audit intern s-au avut in  vedere 

prevederile art.13 din Legea 672/2002 privind auditul public intern si  Ordinul 38/2003 

pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern. 

  Metoda de analiza a riscurilor s-a realizat prin parcurgerea urmatorilor pasi:   

-identificarea tuturor activitatilor desfasurate in cadrul entitatii publice si  a institutiilor 

subordonate; 

-identificarea riscurilor asociate activitatilor ; 

-identificarea formelor de control asteptate,atasate acestor riscuri,conform reglementarilor 

normative si procedurale,precum si a bunei practici interne si internationale in domeniul 
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auditului; 

-evaluarea mecanismelor de control implementate efectiv; 

-stabilirea  riscurilor reziduale ca urmare a exercitarii formelor de control; 

-ierarhizarea activitatilor in functie de riscul rezidual,pentru a fi selectate cu prioritate in 

vederea includerii in planul anual de audit intern a activitatilor la care se mentine un risc 

rezidual mare/mediu; 

-repartizarea activitatilor/structurilor pentru a fi auditate pe o perioada de timp optima in 

functie de resursele de audit existente si cele planificate. 

 Avand in vedere cele trei tipuri de audit public intern stabilite prin Legea nr. 

672/2002  respectiv auditul de sistem,auditul performantei si auditul de regularitate s-a 

procedat la o incercare de cuantificare a misiunilor obligatorii impuse de cadrul legal intr-

o perioada de 5 ani rezultand un numar minim  de 10/11 misiuni de audit (Primaria 

Municipiului Reghin-4/5misiuni de audit public intern cu privire la :-Modul de efectuare 

a cheltuielilor si eficienta acestora ; 

                        -Modul de constituire,stabilire si urmarire a veniturilor publice; 

                        -Gestiunea resurselor umane ; 

                        - Modul de organizare si   conducere a contabilitatii; 

                        -Activitate de achizitii publice; 

                  -Sistemul managerial  de conducere si de control precum si de luare a 

deciziilor; 

                    -Activitatea juridica; 

                   -Activitate de informare a cetatenilor relatii internationale si mass media; 

                   -Activitatea de cadastru si registru agricol; 

                   -Activitatea de gestiune date urbane autorizare si disciplina in constructii; 

                   -Activitatea de asistenta sociala si autoritate tutelara; 
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Institutii subordonate -6 misiuni de audit ) 

 La aceste misiuni de audit se mai adauga 2 misiuni obligatorii din care: o misiune 

de elaborare a proiectului planului anual si strategic de audit public intern  si o misiune 

de elaborare a raportului anual al activitatii de audit public intern. 

 Planul de audit intern a fost realizat in procent de 100 %, respectiv au  fost 

planificate in anul 2007, 10 misiuni de audit si s-au realizat 10 misiuni . 

    Contributia auditului intern la imbunatatirea activitatii structurilor auditate 

materializata in recomandarile compartimentului de audit intern sistematizate pe 

principalele domenii auditate sunt : 

   

         -Procesul bugetar- 

      

          Analiza riscurilor in cadrul misiunii  de audit al procesului bugetar a avut drept 

scop sa identifice daca controalele interne sau procedurile entitatii /structurii auditate sub 

aspectul planificarii,angajarii,lichidarii, ordonantarii si platii cheltuielilor, aprobarii si 

evidentei angajamentelor bugetare ,legale,a organizarii si conducerii contabilitatii si 

controlului financiar, pot preveni,elimina sau minimiza pericolele ,precum si evolutia 

controlului intern al acestora. 

  

        Riscurile semnificative identificate sunt: 

  

-inexistenta controalelor interne specifice respectarii prevederilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor; 

-inexistenta controalelor interne referitoare la incadrarea corecta a operatiunilor contabile 

in conturile contabile; 
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        Principalele constatari referitoare la procesul bugetar au vizat: 

 

-nerespectarea in totalitate a prevederilor privind angajarea, lichidarea ,ordonantarea si 

plata unor cheltuieli(patru situatii) ; 

-neancadrarea corecta a operatiunilor contabile in conturile contabile(sase situatii);  

-neanregistrarea succesiva a tuturor operatiilor economice consemnate in documentele 

justificative(sase situatii). 

        

         

         Concluzii: 

-nu sunt respectate in totalitate prevederile privind angajarea,lichidarea ,ordonantarea si 

plata cheltuielilor ,riscurile privind cheltuirea nelegala a fondurilor fiind mai mari in 

aceasta situatie; 

 

               

        Recomandarile aferente principalelor constatari sunt: 

 

-respectarea procedurilor privind angajarea ,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor; 

-implementarea unui nivel suplimentar de control intern; 

-elaborarea unor proceduri de lucru suficient de detaliate; 

-fixarea unor atributii concrete coroborate cu procedurile si fisele de post . 

 

       Urmarirea implementarii recomandarilor: 

 



97 
 

   In majoritatea cazurilor recomandarile formulate de auditori au fost implementate ,iar 

altele sunt in curs de implementare. 

 Nu au existat situatii de refuz de implementare. 

              -Constituirea veniturilor publice,modul de stabilire a titlurilor de creanta - 

 

        Riscurile semnificative identificate sunt:    

 

-inexistenta controalelor interne specifice modului de constituire a veniturilor publice; 

-inexistenta controalelor interne specific modului de stabilire a titlurilor de creanta. 

 

       Principalele constatari referitoare la activitatea de constituire a veniturilor 

/stabilire a titlurilor de creanta au vizat :  

 

-completarea eronata si neurmarirea modului de generare in sistemul informatic a editarii 

Registrului de rol nominal unic,a Extrasului de rol,precum si a Procesului verbal -

instiintare de plata; 

-inexistenta controlului intern privind concordanta datelor din declaratiile depuse de 

contribuabil cu datele inregistrate in baza de date; 

-inexistenta unei evidente separate cu ajutorul programului informatic utilizat pentru 

urmarirea contribuabililor aflati in stare de faliment sau insolventa; 

        Concluzii: 

-nerealizarea veniturilor bugetare cu consecinte nefavorabile privind indeplinirea 

obiectivelor; 

 

     Recomandarile aferente principalelor constatari sunt: 
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-Realizarea unei actiuni de control asupra modului de generare a Registrului de rol 

nominal unic,a Extrasului de rol,precum si a Procesului verbal -instiintare de plata; 

-Identificarea si corectarea neconcordantelor constatate; 

-Asigurarea prin programul informatic a urmaririi separate a contribuabililor aflati in 

stare de faliment sau insolventa. 

 

     Urmarirea implementarii recomandarilor: 

Recomandarile aferente principalelor constatari au fost implementate. 

              

            -Achizitii  publice-           

        Analiza activitatii de achizitii publice a impus evaluarea cadrului procedural  

existent care sta la baza organizarii si functionarii sistemului  in ce priveste respectarea 

conditiilor de legalitate,economicitate si eficacitate .  

    

        Riscurile semnificative identificate sunt: 

-inexistenta controalelor interne specifice respectarii prevederilor privind achizitiile 

publice; 

-inexistenta controalelor interne specifice asigurarii unui echilibru intre 

sarcini,competente si responsabilitati. 

       Principalele constatari referitoare la activitatea de achizitii au vizat: 

- nerespectarea  prevederilor privind Programul de achizitii publice anual; 

-nerespectarea  conditiilor de constituire ,competenta si compatibilitatea privind comisiile 

de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice; 

-neintocmirea completa a dosarelor achizitiilor publice pentru toate contractele incheiate; 

-constituirea incompleta a Documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei(DEPO); 

-nerespectarea   prevederilor  referitoare la garantia de buna executie, in cazul constituirii 
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acesteia prin retineri succesive.             

        Concluzii:        

-Apreciem ca prin implementarea recomandarilore echipei de audit intern activitatea de 

achizitii va cunoaste o ameliorare semnificativa;   

        Recomandarile aferente principalelor constatari sunt: 

-elaborarea Listelor de verificare ,atasate Programului anual de achizitii publice cu 

atributiile persoanelor implicate in elaborarea si aprobarea acestuia ; 

-intocmirea procedurilor scrise si formalizate privind activitatea de achizitii publice; 

-completarea fiselor posturilor cu atributii clare,coroborate cu procedurile elaborate; 

-dispozitia de numire a comisiei de evaluare sa aiba in anexa atributiile si 

responsabilitatile membrilor comisiei, ale secretarului comisiei ;   

-elaborarea de proceduri de control (check-list) privind activitatea de achizitii.      

        Urmarirea implementarii recomandarilor: 

Recomandarile formulate sunt in curs de implementare. 

 

      -Sistemul managerial de conducere si control la Primaria Municipiului Reghin-

audit de performanta- 

          Principalele constatari  au vizat: 

-obiectivele determinante legate de scopurile entitatii ,precum si cele complementare 

legate de fiabilitatea informatiilor ,conformitatea cu legile ,regulamentele si politicile 

interne nu au fost reglementate formal,dar acestea in ansamblu vizeaza atingerea 

scopurilor si misiunii primariei ; 

-referitor la stategii de dezvoltare entitatea a demarat o actiune de elaborare a unui plan 

de dezvoltare a Municipiului Reghin pe termen lung (2007-2013) in care sunt stabilite 

obiectivele,respectiv proiectele si actiunile de dezvoltateiar in cadrul acestora 

raspunderile,procedurile si termenele de realizare. 
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          Recomandarile aferente principalelor constatari sunt: 

-Elaborarea procedurilor de control intern conform prevederilor OMFP 

946/2005(actualizat) pentru aprobarea Codului controlului intern ,cuprinzand standardele 

de management /control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de 

control managerial,numirea unei persoane care sa coordoneze aceasta activitate. 

           Urmarirea implementarii recomandarilor: 

Recomandarile formulate sunt in curs de implementare. 
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11.CE�TRUL DE I�FORMARE AL CETATEA�ULUI,O�G, MASS MEDIA 

RELATII I�TER�ATIO�ALE 

 

Componenta compartimentului: 

 Referent- Balazs Magdalena 

 Referent- Dima Anca 

 Referent- Fola Mirela Camelia 

          Referent – Ardelean Emese 

 

Subordonare: Primar  

 In perioada 01.01. - 31.12.2007 conform centralizarii, s-au inregistrat un numar de 

22.226 (comparativ cu anul 2006 cand s-au inregistrat 20159 acte), inregistrari directe, 

aceasta presupunand discutii, citirea actelor, verificarea valabilitatii actelor, verificarea 

dosarelor sub aspectul de a fi complet si corect intocmite. Preluarea actelor in ceea ce 

priveste asistenta sociala a necesitat verificarea registrelor de lucru pentru fiecare 

persoana in parte. 

  Restul inregistrarilor au fost solicitari ale compartimentelor (numere din oficiu). In 

unele cazuri actele remise Primariei au fost in alte limbi decat romana, cazuri in care au 

fost trimise persoanelor apte si indreptatite  sa le traduca, apoi transmise 

compartimentelor. 

Actele cu rezolutie de la sefi, (primar, viceprimar, secretar, director administratie) 

se intorc la biroul CIC, sunt trimise(scazute) in calculator,cele distribuite sunt 

multiplicate, si trimise compartimentelor cu borderou separat. Toate actele se predau pe 

baza de borderou si semnatura. Singurele acte care raman in dosar la birou sunt cele 



102 
 

transmise prin fax altor unitati, acestea avand semnatura secretarei pt expediere .  

 Activitatea noastra s-a concretizat si prin eliberari de adeverinte si autorizatii, 

eliberari de formulare, calculul vizelor la autorizatii , intocmire de note de plata, , 

emiterea unor bilete de intrare in Primarie pt cazurile in care problemele nu s-au putut 

solutiona la nivel de birou CIC. 

Referitor la informatiile date cetatenilor , majoritatea au fost intrebari legate de 

actele care se depun in problemele specifice, explicatii referitoare la modul de completare 

a acestora , termene de depunere a actelor, s-au inmanat fluturasi cu acte necesare dupa o 

prealabila analiza a situatiilor in cauza. Cele mai dese solicitari au privit problemele 

legate de asistenta sociala , administratie publica , serviciul tehnic si cadastru.  

In cazul petitiilor au fost solicitate informatii referitoare la biroul si persoana care 

gestioneaza problemele in cauza. 

Informatii s-au dat referitor la orarul audientelor, competentele si problemele in 

care se pot inscrie la audiente, au fost facute inscrieri in audienta. Au fost cazuri in care 

informatiile au fost cerute si date telefonic. 

Au fost situatii in care turistii cetateni straini au solicitat informatii cu privire la 

obiective turistice din oras si zona, mijloace de transport, orar vizitare , costuri, 

posibilitati de cazare, directii catre obiective, sa.    

Uneori s-au cerut informatii asupra unor probleme care nu sunt de competenta 

Primariei iar aceste persoane au fost indrumate spre alte institutii precum: Birou carte 

funciara, Administratia financiara, RAGCL, Arhivele statului, Agentii imobiliare, 

Directia de dialog , familie si  solidaritate sociala, Judecatorie, Asociatiile de proprietari, 

caseria Primariei , SEIP, Stare civila, EON Gaz , Electrica, Romtelecom, sa.   

Au existat si cazuri in care nu s-a putut raspunde la solicitarea cetatenilor deoarece 

nu am avut cunostinta de existenta unor reglementari legale in domeniu. (ex. referitor la 

ajutoare pt. inbunatatirea confortului termic, decontari geamuri termopan, izolatie cu 
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polistiren,  sa). 

Majoritatea discutiilor s-au purtat in limba romana , s-a folosit si limba maghiara 

iar in cazul unor turisti straini ,limba engleza si franceza dupa caz. 

Comunicarea de la birouri inspre  CIC s-a dovedit deficitara, uitandu-se ca prin noi 

se realizeaza de fapt comunicarea intre cetatean si Primarie si ca trebuie sa fim bine 

informati si la timp pt a informa rapid, corect si eficient. 

Au existat perioade de mare aglomeratie si volum foarte mare de munca in 

perioada in care s-au depus acte pt innoirea dosarelor de alocatii si ajutor social, perioada 

vizarii autorizatiilor de comert, la inceputul anului cand se depun acte pt autorizari de 

constructii.  

 Activitatea este ingreunata uneori datorita faptului ca oamenii s-au obsinuit sa vina 

si sa ia loc in sala de asteptare fara a avea probleme legate de primarie, cauzandu-se 

galagie, ceea ce afecteaza desfasurarea normala a activitatii la nivel de birou. De 

asemenea au mai avut loc si alte evenimente mai neplacute si anume amenintari la adresa 

noastra, prezenta unor persoane cu afectiuni psihice care insista in rezolvarea unor 

probleme ireale, persoane su influenta acoolului care sunt agresive verbal, persoane care 

staruiesc in solutionarea cu prioritate a actelor, persoane care solicita executarea unor 

copii xerox vazandu-ne nevoite in cele mai multe cazuri sa apelam la Serviciul Politia 

Comunitara. Foarte multe pesroane solicita informatii referitoare la compartimentul SEIP 

si Caserie, in acest scop propunem ca si pentru persoanele analfabete sa fie confectioante 

autocolante cu insemnele -moneda- si - carte de identitate. 

 Incepand cu data de 16 .04 2007 ,  relatiile cu presa au fost asigurate de purtatorul 

de cuvant Emese Ardelean- inspector mass-media. 

 Activitatea purtatorului de cuvant a inclus zilnic furnizarea de informatii  catre 

reprezentantii presei locale:  

          TV Reghin 
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                                                Radio Son 

                                               cotidianul 24 Ore Muresene 

                                               cotidianul Cuvantul Liber 

                                               cotidianul Zi de zi 

                                               cotidianul Nepujsag 

                                               saptamanalul Punctul 

                                                saptamanalul Ziarul de Mures 

 

In vederea alcatuirii unei baze de date purtatorul de cuvant a intocmit un raport de 

activitate al tuturor compartimentelor, serviciilor si birourilor primariei pe primele 3 luni 

ale anului 2007. 

Au fost mediatizate toate manifestarile organizate de primaria municipiului Reghin si 

s-au  emis comunicate de presa care s-au publicat atat pe site-ul primariei cat si in mass-

media. 

 In luna iulie, mijloacele mass-media locale au primit o informare referitoare la 

activitatea primariei muncipiului Reghin pe primele 6 luni ale anului 2007 iar incepand 

cu luna octombrie , principalele activitati ale compartimentelor si serviciilor au facut 

obiectul unor informari remise lunar catre presa locala. 

In vederea  organizarii  conferintelor  de presa  au fost intocmite dosare de presa pentru 

toti reprezentantii mass-media locale care au primit si invitatii. De asemenea, in urma 

interventiei purtatorului de cuvant, jurnalistii au primit si inaintea sedintelor consiliului 

local, dosare de presa, necesare informarii corecte asupra punctelor incluse pe ordinea de 

zi. 

Principalele conferinte de presa: 

– 3 august - Bilantul Zilelor reghinene( 27-29 iulie) 

– 19 septembrie-starea unitatilor de invatamant la inceput de an scolar 
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– 3 octombrie- vizita delegatiei din Daylat El Carmel, Israel 

– 17 octombrie-Modernizarea iluminatului public, includerea municipiului Reghin     

printre beneficiarii programului “ sali de sport 2007” 

– 31 octombrie – Fonduri guvernamentale pentru investitii, lucrari de reabilitare si 

reparatii capitale , alocate scolilor si gradinitelor din Reghin; semnarea conventiei in 

vederea extinderii retelei de canalizare in municipiul Reghin 

– 29 noiembrie-  Atenuarea efectului concedierilor colective de la SC Alpina;Ziua 

Nationala a Romaniei, 1 decembrie, start pentru instaurarea atmosferei sarbatorilor de 

iarna 

In perioada 31 august -2 septembrie 2007 purtatorul de cuvant a facut parte din 

deleagtia care s-a deplasat in municipiul Erd-Ungaria , unde s-au desfasurat zilele 

orasului Erd . Aici, in calitate de conducator al grupului, a prezentat in cadrul conferintei 

“ Integrarea europeana din perspectiva primariilor si expertilor” lucrarea “Pledoarie 

pentru orasele mici”. 

 Activitatea purtatorului de cuvant a inclus si  compunerea textelor care au fost 

imprimate pe  invitatiile la Zilele reghinene, felicitarile de Craciun si  pe invitatiile la 

festivalul Fulgilor de nea. De asemenea au fost concepute felicitari speciale catre toti 

reghinenii care au fost publicate in mijloacele mass-media locale. 
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12 SERVICIUL TEH�IC 

 

 Serviciul Tehnic este o structură de specialitate subordonată direct primarului care 

în anul 2007  a avut în componenţă următoarele compartimente: 

1. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

2. Administrarea Domeniului Public şi Privat 

3. Achiziţii Publice 

 Aceste activităţi s-au realizat cu un număr de 6 angajaţi faţă de 10 posturi 

prevăzute în organigrama aprobată pentru anul 2007. 

 În continuare prezentăm activitatea compartimentelor funcţionale. 

 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului 

 

 Acest compartiment are atribuţii şi răspunderi privind strategia de dezvoltare 

urbană, emiterea documentelor stabilite prin Legea nr.50/1991 – republicată, privind 

autorizarea lucrărilor de construcţii (Certificate de Urbanism şi Autorizaţii de 

Construire), asigurarea disciplinei în construcţii, coordonarea băncii de date urbane, 

întocmirea rapoartelor de specialitate înaintate spre aprobare Consiliului Local şi a 

rapoartelor statistice lunare, trimestriale şi anuale. 

 

 A. Emiterea Certificatelor de Urbanism 

 Nr. total de certificate din care pentru:     1155 

2. edificări clădiri                                      217 

3. demolări clădiri                              22 

4. reparaţii/extinderi clădiri                 111 

5. schimbări de destinaţie                                      81 



107 
 

6. operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară 

(vânzări, cumpărări, concesionări, etc)                                350 

– racorduri si branşamente (apa-canal,gaze,electrice)   349 

– montări firme            25 

 

 

 B. Emiterea Autorizaţiilor de Construire  

 Nr. Total de autorizaţii din care pentru:        626 

– pentru gospodării individuale (locuinţe)         100  

– pentru constructii anexe gospodaresti       

– pentru construcţii cu alte funcţiuni 

(clădiri administrative, comerciale, spaţii de producţie, etc.)       35 

– pentru racorduri si branşamente (apa-canal,gaze,electrice)        327 

– extinderi,modificari, mansardări la constructiile existente          82 

– autorizatii pentru finalizarea lucrarilor de construire                              13 

– autorizaţii de desfiinţare                                                                         

 21         

 

 În domeniul strategiei de dezvoltare urbană, în anul 2007 s-a început acţiunea 

de obţinere a avizelor şi acordurilor legale pentru Actualizarea Planului de Urbanism 

General al Municipiului Reghin, proiect nr.6305.0./2005 întocmit de SC PROIECT SA 

TG.Mureş şi avizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.37 din 30.03.2006. 

 La data raportului a mai rămas de terminat procedura de avizare privind 

Protecţia Mediului care este în faza de organizare a dezbaterii publice pe o perioadă de 

45 de zile cu încheiere în 26.03.2008. 

 Astfel sunt create condiţiile ca în luna martie 2008, Planul de Urbanism General 
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şi Regulamentul Local de Urbanism împreună cu avizele, acordurile şi studiile anexate să 

fie supus spre aprobare Consiliului Local conform prevederilor Legii nr.350/2001 privind 

amenajarea teritoriului. 

 Referitor la banca de date urbane, în anul 2007 s-au executat lucrări de cadastru 

imobiliar edilitar pentru 34,33 Ha, în valoare de 60.000 lei, astfel s-a ajuns la cuprinderea 

a 575 Ha pentru zona compactă a municipiului. Această acţiune care se desfăşoară în 

baza contractului cadru nr.824 din 07.08.1995 încheiat cu  executantul SC Informureş SA 

Tg.Mureş continuă în fiecare an în baza Actelor Adiţionale care au la bază fondurile 

alocate din bugetul local şi de MDLPL la preţurile indexate cu rata inflaţiei. 

 Asigurarea disciplinei în construcţii nu s-a făcut pe baza unui program de 

control privind respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire şi a existenţei acestora 

din cauza lipsei de personal. Totuşi s-a răspuns şi s-au verificat sesizările pe această linie, 

s-a trecut periodic pe majoritatea străzilor pentru a se constata existenţa documentaţiilor 

legale la lucrările de construcţii în derulare şi s-au întocmit procese verbale de constatare 

cu propunerile necesare.   

 S-a făcut recepţia la terminarea lucrărilor pentru constatarea edificării 

construcţiilor conform documentaţiilor aprobate şi s-a făcut regularizarea taxei la 

expirarea Autorizaţiilor de Construire. 

 La nivelul municipiului Reghin nu am reuşit ca prin grija emitentului să 

obţinem avizele de la furnizorii de utilităţi şi serviciile descentralizate, în numele 

solicitantului, atât din cauza lipsei de personal cât şi  modului de decontare cu avizatorii a 

taxelor percepute şi sediului acestora în afara localităţii noastre. 

 Suntem în faza de organizare pentru înfiinţarea Comisiei de Acorduri Unice 

conform prevederilor Legii nr.50/1991 – republicată. 
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– Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 

 În acest domeniu am încheiat şi urmărit contracte pentru: 

– închirierea teren pentru garajele provizorii   - 966 contracte 

– închirierea teren pentru chioşcuri şi terase - 140 contracte 

– închiriere teren pentru ocuparea  

temporară a domeniului public pentru diferite 

 activităţi                                                  -  16 contracte   

– închirierea terenurilor proprietate a Statului 

Român ce reprezintă curţile şi grădinile aferente 

construcţiilor cumpărate în condiţiile legii de  

către foştii chiriaşi sau prin licitaţie publică    - 764 contracte 

 

 

– Achiziţii publice 

 

 În aplicarea prevederilor OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică ,şi a contractelor de concesiune, în anul 2007 s-a organizat achiziţia de 

produse, servicii şi lucrări încheindu-se un număr de 62 de contracte de achiziţii publice, 

urmărindu-se totodată şi derularea acestora. Realizările valorice şi sursele de finanţare 

sunt cuprinse în raportul direcţiei economice. 

 Lucrările mai importante vor fi nominalizate în continuare. 

 La clădirile unităţilor de învăţământ de toate gradele s-au executat lucrări de 

reparaţii şi reabilitări în valoare totală de 1.890.000 lei din care 185.000 lei din bugetul 

local iar 1.705.000 lei alocaţii de la bugetul  central prin Hotărâri de Guvern. 
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 S-au continuat lucrările de reabilitare străzi pe DN 15 şi DN 16, rămânând de 

terminat unele accese şi trotuare care nu au fost executate deoarece erau în desfăşurare 

reabilitarea reţelei de apă şi reparaţiile capitale la conducta de gaze naturale din 

str.Pandurilor. 

 În luna octombrie 2007 s-a încheiat etapa I de modernizare a iluminatului 

public, lucrare care se achită în rate din economiile de energie electrică realizate. 

 Tot în anul 2007 s-au executat lucrările în continuare la modernizarea 

Ştrandului din Parcul Tineretului. 

 S-au realizat Studii de fezabilitate pentru Modernizarea străzilor Sării, Gării, 

Gurghiului, Dedradului şi Vânătorilor în vederea pregătirii finanţării prin programe de 

infrastructură. 

 În acelaşi scop s-au elaborat şi aprobat Studii de fezabilitate pentru ,,Sală de 

Conferinţe '', ,,Parcuri publice şi locuri de joacă pentru copii'',  ,,Bloc de locuinţe cu 120 

apartamente'' şi alte studii necesare implementării unor programe. 

 În anul 2007 s-au întocmit 56 de rapoarte de specialitate care au fost înaintate 

Consiliului Local adoptându-se 45 de hotărâri a căror realizare face obiectul unei situaţii 

separate pentru informarea Conducerii şi a Consiliului Local. 
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13. COMPARTIME�TUL PROTECŢIA MEDIULUI  

 

  Compartimentul Protecţia Mediului este subordonat direct Viceprimarului 

municipiului Reghin. 

COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI 

-Budnariu Octavian-consilier 

-Sârghe Mircea-consilier 

 In cursul anului 2007 Compartimentul de Protectie a Mediului a primit spre 

rezolvare 180 de cereri si sesizari atat din partea autoritatilor statului (diverse) cat si din 

partea agentilor economici si a populatiei. Fiecare dintre acestea au fost analizate cu 

maxima responsabilitate. In ceea ce priveste sesizarile populatiei, majoritatea au fost 

axate pe disconfortul si neplacerile cauzate de activitatea non stop a vecinilor societati 

comerciale sau datorate activitatii acestora generatoare generatoare de noxe.In consecinta 

cu ajutorul compartimentului nostru s-a elaborat o modificare a Regulamentului de 

Acordare a autorizatiei de functionare a ag. Economici care a fost in mare parte insusita 

de Consiliul Local Reghin in cursul anului 2008.Pentru cealalta categorie mare de 

neplaceri, referitoare la disconfortul produs de cresterea animalelor in gospodariile 

vecinilor, nu s-a reusit din pacate interzicerea cresterii acestora in zonele B si C  ale 

municipiului. In sfarsit referitor la depozitarile ilegale de gunoaie, sesizate inclusiv de 

APM si Institutia Prefectului, se intreprind actiuni continue de salubrizare cu ajutorul 

persoanelor beneficiare de ajutor social a cursurilor Paraielor ce traverseaza municipiul si 

a zonelor “problema” , insa lucrurile sunt departe de a fi solutionate datorita in special 

atitudinii negative a populatiei . 

In cursul primaverii 2007 si al toamnei 2007 am organizat luna curateniei de 

primavara si toamna care au drept scop colectarea de la populatie inclusiv a deseurilor 
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altele decat cele menajere, actiuni   care deja intra in rutina si au bune rezultate ( in luna 

noiembrie de ex. s-au colectat cca 250 to deseuri). Un lucru relativ surprinzator si 

totodata imbucurator in constituie receptivitatea din ce in ce mai mare fata de 

problematica DEEE pe anul trecut fiind colectate cca 9 000 kg care urmeaza a fi 

comercializate agentilor economici specializati. 

Desi ar fi fost necesar, din lipsa de fonduri nu s-a efectuat deratizarea domeniului 

public acest lucru urmand a fi efectuat in cursul acestui an. 

S-au intreprins demersuri referitoare la problematica VSU ( vehicole scoase din uz ) 

de pe domeniul public, cu aceasta ocazie fiind eliminate un numar de 44 bucati 

S-a lucrat impreuna cu Compartimentul de Integrare Europeana la intocmirea unei 

parti din documentatiile referitoare la avizarea unor proicte de catre  APM si alte 

autoritati si s-au depus eforturi pentru obtinerea avizelor necesare depunerii acestor 

proiecte. 

Am fost cooptati in colectivul de intocmire a Planului Judetean de Gestiune a 

Deseurilor Mures. 

Am fost prezenti la dezbaterile de mediu din cadrul CAT ( Colectiv de Analiza 

Tehnica) organizate la sediul APM Mures unde am ridicat problema  evacuarilor de ape 

uzate cu continut depasit de poluanti de la Distilieriile Regun si operatorii economici de 

pe platforma industriala a fostei Intreprinderi de prelucrare a Lemnului inclusiv prin 

trimiterea de probe spre analiza, stiut fiind ca noi  nu avem competenta de a interveni pe 

teritoriul agentilor economici. In cadrul acestor dezbateri am rugat APM la o mai mare 

atentie referitoare la modul in care unitatile economice sus mentionate isi gestioneaza 

diferitele produse care intra si care rezulta din procesul de fabricatie intrucat apele in care 

deverseaza (paraul Mociar si paraul Plutelor )  sunt la ora actuala “ape moarte” . 

Se intreprind periodic impreuna cu agenti ai Serviciului de politie Comunitara 

actiuni de depistare a cetatenilor care nu respecta prevederile HCL 15/1992 referitoare la 
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curatenia si salubrizarea localitatii finn aplicare amenzi ,aceastea fiind de altfel si 

sustinute in instanta in cateva cazuri. 

Se monitorizeaza lunar stadiul investitiilor de mediu. 

Desi nu este strict de competenta conpartimentului nostru artagen atentia ca 

problematica cainilor fara stapan nu este gestionata corespunzator la nivelul fundatiei 

“Fiducia”; problema se va agrava in perspectiva intrarii in vigoare a noii legi privind 

protectia animalelor care interzice eutanasierea acestora. 

In baza modificarii Legii mediului cu referire la zonele verzi s-a inceput actiunea de 

inventariere a acestora si de intocmire a Registrului Zonelor Verzi care nu a putut fi insa 

definitivata din cauza intarzierii cu care apare un act normativ care sa prevada modul 

unitar de intocmire a Registrului si care a fost promis de Guvernul Romaniei inca in 

cursul anului trecut. 

S-au intreprins procedurile de  autorizare a Statiei de Asfalt, operatiunea fiind 

suspendata pana la construitrea unui zid de protectie catre vecinii reclamanti, zid care 

inca nu s-a construit si din cauza caruia exista marele risc de a fi amendati cu cca 70 000 

RON si de a ni de interzice actvitatea pe respectivul amplasament. 

Colaborarea cu APM Mures si cu operatorul local de salubritate ( inclusiv pe ape 

uzate menajere) este permanenta si de buna calitate. 
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14.  COMPARTIME�TUL I�FORMATICĂ 

 

 Compartimentul Informatică  este subordonat direct viceprimarului municipiului 

Reghin. 

 COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI : 

– Bartus Zita-consilier 

– Toth Attila-consilier 

 În scopul implementării unui sistem informatic integrat în Primăria municipiului 

Reghin, principalele acţiuni derulate de Compartimentul Informatică, în cursul anului 

2007 au fost: 

- extinderea retelei de calculatoare a primăriei cu un număr de 10 calculatoare 

- achizitionarea si instalarea a 4 imprimante HP LaserJet 1020 

- achizitionarea unei imprimante rapide, de mare capacitate 

- actualizarea datelor pe pagina web a Primăriei municipiului Reghin 

- achizitionarea si instalarea programului antivirus BitDefender pentru un număr de 70 de 

utilizatori 

- încheierea contractelor pentru întretinerea si actualizarea aplicatiilor din cadrul 

primăriei 

- încheierea unui contract pentru achizitionarea consumabilelor si a pieselor de schimb 

necesare echipamentelor de calcul 

- realizarea cursului de ECDL pentru angajatii primăriei 

- analiza, proiectarea şi implementarea aplicaţiei pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzire 

- realizarea listelor cu beneficiarii ajutorului pentru încălzire 

- realizarea si implementarea unei aplicatii pentru evidenta titlurilor de proprietate 
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15.COMPARTIME�TUL PROGRAME DE FI�A�ŢARE ŞI I�TEGRARE UE 

Compartimentul Programe de Finanţare şi Integrare UE este subordonat Viceprimarului 

municipiului Reghin,   

  COMPO�E�ŢA COMPARTIME�TULUI : 

         Camelia Giurgiu -consilier 

          Adriana Roş-consilier 

                   Tothi Maksay Ioan-consilier 

  

I.Continuarea implementarii proiectelor: 

 

 A).Gestionarea Deşeurilor Program Phare – CES – 2003 - investiţie nouă - în 

Municipiul Reghin, jud. Mureş, proiect finanţat în cadrul programului Phare 2003 

Schema de investiţii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor – Faza Pilot - cu un 

buget total de 998.731,05 Euro din care 898.857,05 Euro finanţare nerambursabilă şi 

99.874 Euro contribuţia Consiliului Local Reghin. Implementarea proiectului a început la 

data de 17.11.2005 şi se va finaliza la data de 16.09.2008..  
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 În semenstrul 2 al anului 2007 s-au organizat şi desfăşurat licitaţiile pentru alegerea 

firmei de execuţie şi furnizare produse. De asemenea s-au contractat firmele de 

promovare a proiectului, de audit şi de diriginte de şantier. 

 

    B).Extinderea reţelei de canalizare menajeră în cartierul Apalina, proiect 

finanţat de Guvernul României în baza Ordonanţei nr.7/2006 privind instituirea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, cu un buget total de 

3.775.009,4 LEI din care 187.750,47 LEI reprezentând contribuţia proprie. 

Implementarea proiectului a început în noiembrie 2006 când s-a realizat licitaţia pentru 

proiectul tehnic şi se va finaliza în iulie 2008.  

 În semestrul al II-lea a fost alocată tranşa a doua în valoare de 195 mii lei şi s-a  

realizat licitaţia în vederea demarării lucrărilor de execuţie.  

 

 C)Amenajare parcuri publice şi locuri de joaca pentru copii finanţat de către 

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin Administraţia Fondului pentru Mediu, 

“Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi”  - OUG. 59/2007; H.G. 1257/2007, cu un buget de 1.349.270 lei din care 

1.146.879 lei finanţat de  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi 202.391 de la 

bugetul local s-a semnat contractul de finanţare şi s-a aprobat graficul plăţilor pe anul 

2008. 

 

 D).Extinderea Reţelei de Canalizare în Municipiul Reghin, derulat prin 

Compania �aţională de Investiţii S.A. , Program “Sistem integrat de reabilitare a 

sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi 

staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 

locuitori”, cu un buget de 4.782.159 lei, din care 3.496.387 lei finanţat de către 
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Compania Naţională de Investiţii S.A. şi 1.285.772 lei de la bugetul local, cu termen de 

realizare 2011. 

 Toate documentaţiile pentru fiecare etapă a implementării proiectelor mai sus 

menţionate   au fost întocmite de către Compartimentul Programe de Finanţare şi 

Integrare UE în strânsă colaborare cu Biroul de achiziţii publice. 

 

II.Extern 

 

 Întreţinerea corespondenţei cu oraşele înfrăţite cu Municipiul Reghin pentru 

continuarea relaţiilor de colaborare şi pregătirea unor schimburi culturale între ţări. În 

acest sens, o delegaţie a Primăriei Municipiului Reghin a participat la două programe 

culturale în Italia, în oraşul  Salle între 5 – 12 august 2007 şi la Savigliano între 27 

septembrie - 2 octombrie 2007), ocazie cu care Compartimentul Programe de Finanţare a 

realizat, derulat şi întocmit programul celor două întâlniri, asigurarea corespondenţei 

oficiale şi realizarea demersurilor necesare prezentării cu succes a evenimentelor care 

privesc relaţiile internaţionale între instituţii din Uniunea Europeană, urmând să realizeze 

o agendă comună a întâlnirilor viitoare şi care să privească segmentul ONG, IMM şi 

instituţii de învăţământ din municipiu;.  

 

 1.Întocmirea Proiectului Salle Call Reghin ediţia a-III-a, cu un buget de 5.500 

Euro, obţinuţi de la Uniunea Europeană privind proiectele de tip întâlniri între cetăţeni. 

Acest proiect are drept scop menţinerea înfrăţirii Municipiului Reghin cu oraşul italian 

Salle în vederea consolidării relaţiilor de prietenie şi cooperare în domeniul culturii, 

educaţiei, al turismului şi economiei. Menţionăm că la această acţiune au luat parte şi 

elevii premianţi din municipiul nostru ca o recompensă pentru meritele obţinute. 

 2.Realizarea documentaţiei şi a principalelor obiective în cadrul Festivalului 
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Internaţional al Pâini “Pâine pentru Pace”de la Savigliano, ediţia a II-a,  în colaborare cu 

Serviciul APL, la care au fost invitaţi să participe şi taraful Casei de Cultură Eugen 

Nicoară, iar din domeniul panificaţiei, brutari, meşteri populari. 

 

III. Acţiuni realizate de Compartimentul Programe de Finanţare 

Întocmirea Programului Orientativ de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Mureş 

pe anul 2007 – reactualizat; 

Implicarea şi suport în organizarea următoarelor evenimente: 

 - 9 Mai 2007 - "Ziua Europei" ; 

- “Ziua Eroilor”“Ziua Eroilor”“Ziua Eroilor”“Ziua Eroilor”- 17 mai 2007; 

-    „„„„1 Iunie1 Iunie1 Iunie1 Iunie---- Ziua InternaŃională a copilului Ziua InternaŃională a copilului Ziua InternaŃională a copilului Ziua InternaŃională a copilului””””; 

- “Ziua Drapelului” “Ziua Drapelului” “Ziua Drapelului” “Ziua Drapelului”- 26 iunie 2007; 

-“Ziua InternaŃională “Ziua InternaŃională “Ziua InternaŃională “Ziua InternaŃională a Vârstnicilor”, a Vârstnicilor”, a Vârstnicilor”, a Vârstnicilor”, la Casa de Cultură a 

Tineretului “George Enescu”; 

-Lansarea de hartă în municipiului Reghin - în data de 24 octombrie 2007 

la sediul Primăriei municipiului Reghin a avut loc lansarea ediŃiei 

actualizate a hărŃii municipiului Reghin. Lucrările cartografice au fost 

efectuate cu sprijinul Primăriei municipiului Reghin de către grupul multinaţional 

STIEFEL, lider în domeniul editării de hărţi profesionale în Europa. Harta de perete a 

municipiului Reghin este realizată la standarde de design europene. Această lucrare 

are scopul sprijinirii comunităŃii locale de a beneficia de hărŃi 

actuale şi moderne. În acest sens au fost distribuite gratuit un 

număr de 3,000 de hărŃi în format perete către firmele şi 
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instituŃiile publice din judeŃul Mureş. 

-Întocmirea materialelor prin care Primăria Municipiului Reghin a devenit partener în 

cofinanţarea proiectelor: “Amenajare atelier de tâmplărie” - depus de către Grupul Şcolar 

“Lucian Blaga” şi “Printr-o dotare corespunzătoare spre un învăţământ performant” - 

depus de Gimnaziul “Alexandru Ceuşianu”- Reghin. Ambele proiecte au un buget de 

10.000 de euro fiecare şi au fost depuse la Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 2007. 

-Participarea la cursuri de pregătire “Pregătiţi pentru Europa” Iunie 2007, prezentarea 

Programelor Operaţionale Regionale şi a celor de Coeziune 2007-2013; 

-Reactualizarea Portofoliului de Proiecte al Primăriei Municipiului Reghin pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013 la nivelul Regiunii Centru 7; 

-Participare la aniversarea celor 545 de ani ai oraşului Ungheni din Republica Moldova, 

în vederea continuării relaţiilor de bună colaborare şi înfrăţire între cele două localităţi; 

-Corespondenţă cu oraşul Karmiel din Israel în vederea realizării unei viitoare înfrăţiri 

între cele două oraşe cu obiectiv clar tineretul reghinean; 

-Colaborare permanentă cu D-l Alan P. Marrero voluntar al Corpului Păcii,  în cadrul 

diferitelor tipuri de proiecte interne; 

-Participarea colaterală, alături de Instituţia Prefectului şi Asociaţia Comunităţilor Mureş 

Căliman la realizarea Festivalului Văii Mureşului ediţia a III-a din 6-8 iulie 2007, la care 

Primăria Municipiului Reghin a realizat în cadrul temei “Sat Alegoric” cu un stand de 

prezentare, meseriile şi ocupaţiile meşterilor populari din Reghin; 

-Participare alături de Instituţia Prefectului şi Asociaţia Văii Gurghiului la “Festivalul 

Văii Gurghiului – Valea Regilor” - ediţia a II-a,  31 august – 2 septembrie 2007, la care 

Primăria Municipiului Reghin a realizat în cadrul temei “Sat Alegoric” cu un stand de 

prezentare, tradiţii şi obiceiuri reghinene; 

-Participare la organizarea şi realizarea “Zilelor Reghinene” 27-29 iulie 2007, alături de 

alte compartimente şi servicii din Primăria Municipiului Reghin; 
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-Organizarea unei competiţii de fotbal între instituţiile publice din Municipiul Reghin, cu 

ocazia Zilelor Reghinene; 

  

IV Proiecte depuse şi aflate pe lista de rezervă  

 

1.”Strategia de Dezvoltare a Municipiului Reghin” la Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative PHARE 2005-2006, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 

Administraţiei la nivel local III-IV, în valoare de 60.000 euro; 

 

2.”Serviciul Public de Poliţie Comunitară – serviciu european”  la Ministerul Internelor 

şi Reformei Administrative PHARE 2005-2006, Fondul de modernizare pentru 

dezvoltarea Administraţiei la nivel local III-IV, în valoare de 63.500 euro; 

 

3.”Modernizarea şi Dezvoltarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

din cadrul Primăriei Municipiului Reghin”  la Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative PHARE 2005-2006, Fondul de modernizare pentru dezvoltarea 

Administraţiei la nivel local III-IV, în valoare de 65.045 de euro. 

 

IV.PROIECTE Î� LUCRU Î� A�UL 2007 CARE SE VOR DEPU�E Î� 2008 

 

1.”Modernizarea Străzilor Sării, Gării, Vânătorilor, Dedradului şi Gurghiului şi 

Reabilitarea Podului de pe Strada Pandurilor”, finanţare pe Axa prioritară 2- 

„Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 

2.1- „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane-inclusiv 

construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”, PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

REGIONAL. 
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Cererea de Finanţare are un buget total de 2.939.373,9 euro, din care cofinanţare de la 

bugetul local   58.787,417 euro; 

 

2.”O �OUĂ VIAŢĂ PE�TRU RROMII DI� APALI�A”, Program sprijinit de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială; 

 

V.SUBVE�ŢII ACORDATE DE PRIMĂRIA MU�ICIPIULUI REGHI� Î� A�UL 

2007 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 9 februarie 2007 privind aprobarea 

bugetului local al Municipiului Reghin pe anul 2007, s-a aprobat bugetul de care vor 

beneficia organizaţiile neguvernamentale în anul 2007 de fonduri nerambursabile din 

partea Consiliului Local al Municipiului Reghin. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 28.02.2007 s-a aprobat Metodologia 

pentru participarea/atribuirea contractelor de finanţate din fondurile publice ale 

Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru activităţi nonprofit potrivit Legii 

nr.350/2005, precum şi Regulamnetul de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse de unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din Municipiul Reghin, precum şi structurilor sportive de drept 

privat din Municipiul Reghin.  

 

1.SUBVE�ŢII CULTE 

 -Prin HCL nr. 98 din 28.06.2007 s-au aprobat fonduri  nerambursabile în favoarea 

unităţilor de cult recunoscute potrivit legii din Municipiul Reghin după cum urmează: 

– Oficiul Parohial Reformat Reghin II - Reparaţii capitale la turla bisericii reformate – 

7.000 lei; 
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– Parohia Greco-Catolică Apalina - Lucrări de finisare a lăcaşului de cult „Parohia 

Greco-Catolică Apalina” - 7.000 lei;  

– Parohia Greco Catolică - Construirea Catedralei Greco Catolice „Adormirea Maicii 

Domnului” - 8.900 lei; 

– Parohia Ortodoxă Constantin şi Elena - Construcţia Bisericii Ortodoxe „SF. Constantin 

şi Elena” - 8.900 lei; 

– Parohia Ortodoxă „Petru Maior” - Conservarea şi întreţinerea Bisericii cu hramul 

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril – 4.500 lei; 

– Parohia Ortodoxă Sf. Ioan Botezătorul - Gard de împrejmuire a Sf. Biserici Sf. Ioan 

Botezătorul Reghin – 7.000 lei; 

– Parohia Ortodoxă Sf. Lazăr - Construire Casă Parohială şi Birou – 7.000 lei;  

– Parohia Reformată Apalina - Reparaţie sală de rugăciuni şi birou – 7.000 lei;  

– Parohia Reformată Iernuţeni - Adăugire şi mansardare la clădirea existentă şi 

schimbarea destinaţiei din locuinţă în lăcaş de cult – 8.900 lei;   

– Parohia Romano Catolică - Construirea unei Capele Romano Catolice în Iernuţeni – 

8.900 lei; 

– Parohia Ortodoxă „Sf. Gheorghe” - Construcţia Bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe” - 

8.900 lei; 

– Parohia Reformată Reghin I - Renovarea Casei Mortuare – 7.000 lei; 

– Parohia Ortodoxă Română „Sf. Treime” - Construcţia Bisericii cu hramul „Marilor 

Martiri Brâncoveni, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi a Tuturor Martiri Transilvăneni” - 

8.900 lei; 

  

2.SUBVE�ŢII SPORT 

 Prin HCL nr. 78 din 31.05.2007 s-a aprobat finanţările nerambursabile în favoarea 

structurilor sportive de drept privat după cum urmează: 
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- Clubul Sportiv „Dansul Viorilor” Reghin - „Concurs Naţional de Dans 

Sportiv Cupa Mirona – ediţia a II-a, 2007” - 16.000 lei; 

- Asociaţia Clubul Sportiv „Humi Racing Team” Reghin - „Etapa a VIII – 

a din campionatul Naţional de Motocross ” - 3.500 lei; 

- Clubul Sportiv „Master Karate DO” Reghin - „Premiul Master ediţia a 

XV-a, stagiul naţional de antrenori şi elevi sub conducerea Dl. Adrian 

Săcele 7 Dan, Vasile Manea 7 Dan şi Ghinea Ioan 5 Dan antrenor ”- 

4.500 lei; 

- Asociaţia „Baschet Club FOR YOU” Reghin -  „Turneu Internaţional de 

Baschet CUPA FOR YOU Reghin, ediţia a IV-a 2007, etapa I” - 10.250 

lei; 
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16. COMPARTIME�TULUI PROTECŢIA CIVILĂ PE A�UL 2007 

 

 Activitatea de protecţie civilă în anul 2007 s-a desfăşurat în conformitate cu 

prevederile Legii Protecţiei Civile nr.481/08.11.2004, a OU nr.60/1997, a Legii 

nr.212/1997, a O.M.A.J nr.606/2005, nr.712/2005, nr.786/2005, a Deciziei Primului-

ministru nr.139/10.09.1999 precum şi a Ordinului Prefectului judeţului Mureş nr.126. 

 Principalele obiective care s-au urmărit pe parcursul anului 2007 au fost: 

1. însuşirea şi aplicarea  măsurilor şi procedeelor de monitorizare şi gestionare a 

tipurilor de risc specifice judeţului şi municipiului Reghin; 

2. optimizarea activităţii de planificare, organizare şi desfăşurare a intervenţiei 

Comitetului local pentru limitarea şi înlăturarea efectelor tipurilor de risc de orice 

natură; 

3. organizarea şi desfăşurarea ritmică a planului anual de pregătire în domeniul 

situaţiilor de urgenţă la nivelul municipiului şi agenţilor economici; 

4. mediatizarea regulilor de comportare şi intervenţie în situaţie în situaţii de risc; 

5. continuarea îmbunătăţirii înzestrării prin achiziţionarea sau modernizarea 

echipamentelor şi a tehnicii de imediată necessitate, pentru nevoi în domeniul 

situaţiilor de urgenţă. 

FORME DE PREGĂTIRE: 

1. cursuri de pregătire; 

6. convocări de pregătire; 

7. instructaje de pregătire; 

8. antrenamente de specialitate; 

9. exerciţii şi aplicaţii. 
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 La convocările de pregătire au participat inspectoratul de specialitate şi inspectorii 

de la agenţii economici. De asemenea, s-au organizat instructaje la nivelul municipiului 

cu conducătorii agenţilor economici, unde s-a urmărit perfecţionarea metodică de 

specialitate. În luna decembrie a anului 2007, am organizat un antrenament de 

specialitate, la care au participat toţi membrii Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, 

cu durata de 4 ore, condus din Punctul de comandă de dl. Primar Nagy András. 

În fiecare lună au participat la un antrenament de specialitate desfăşurat la I.S.U 

Mureş cu durata de 2-4 ore. Antrenamentele în reţeaua radio a receptoarelor “Neptun”, s-

au desfăşurat conform planificării a I.S.U. “HOREA” Mureş. 

Pregătirea populaţiei şi a salariaţilor s-a executat conform programei de pregătire, la 

nivelul agenţilor economici iar pentru populaţie ori de câte ori a fost nevoie prin TV 

Reghin şi Radio SON. Pregătirea elevilor în şcoli şi licee s-a desfăşurat conform 

protocoalelor încheiate între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

Ca măsuri organizatorice, s-a actualizat baza de date cu factorii de risc şi a 

documentelor în domeniul situaţiilor de urgenţă: 

1. s-a verificat şi întreţinut sistemul de înştiinţare şi alarmare de la nivelul 

municipiului; 

10. s-a întocmit situaţii pentru fundamentarea investiţiilor necesare înzestrării şi dotării 

serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; 

11. s-a transmis la I.S.U judeţul Mureş toate datele şi documentele periodice. 

În anul 2007 s-a întocmit Planul pentru asigurarea cu resurse materiale – financiare şi 

umane, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. Activitatea Situaţiilor de urgenţă va fi 

îmbunătăţită prin investiţiile ce au fost prevăzute în anul 2008. Astfel, ne-am propus 

achiziţionarea: 

1. 2 moto-pompe; 
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12. 1 grup electrogen. 

 

17. SERVICIUL PUBLIC COMU�ITAR DE EVIDE�TA A PERSOA�ELOR 

 

 

COMPO�E�ŢA SERVICIULUI : 

 

-Matei Ioan Mugurel-director executiv  

-Mera Marius Tamas-referent 

-Cengher Eugenia-referent 

-Branea Olga-referent 

-Gabor Ioan-referent 

-Dorgo Laura Maria-referent 

-Farcas Leontin Dumitru-referent 

-Csatlos Magda-referent 

-Feier Felicia-referent  

-Fiscutean Dorina-referent 

-Razman Ildiko-referent 

 

 

 Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Reghin, este infiintat prin 

HCL nr.38 din 31.03.2005, in baza preved.art.4, alin.1 din OG nr.84/2001 . 

 Deserveste o populatie de 108.000 de persoane, 39.500 la nivelul municipiului 

Reghin si 68.500 locuitori in cele 24 de comune arondate si are atributii pe linie de : 

a) - evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate; 

b) - eliberare a pasapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare 



127 
 

si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor; 

c) - informatica; 

d) - stare civila; 

f) - analiza-sinteza, secretariat-arhiva si relatii cu publicul . 

Pentru indeplinirea atributiilor sale, SPCLEP Reghin, este deocamdata, incadrat cu : 

13. 2 lucratori in compartimentul de stare civila, 

14. 6 lucratori in biroul de evidenta a persoanelor, din care unul in concediu de 

maternitate, 

15. 1 sef serviciu . 

Spatiul in care se desfasoara activitatea este bine organizat si dotat inca de la 

infiintarea serviciului, nerezolvata fiind doar problema unei statii mobile de preluare a 

imaginii . 

 Cu sprijinul Institutiei Prefectului - Biroul Reghin, din 01.11.2007, in sediul 

SPCEP Reghin, in cadrul ghiseului unic, functioneaza biroul pentru eliberare a 

permiselor de conducere, a certificatelor de inmatriculare si a placilor cu numere de 

inmatriculare a vehiculelor . 

 Pentru buna desfasurare a intregii activitati, in luna decembrie se vor scoate la 

concurs 3 posturi , din care 2 pe perioada nedeterminata si unul pentru perioada 

concediului de maternitate, post vacant pana in 15 septembrie 2009 . 

 In perioada de referinta, au fost desfasurate urmatoarele activitati : 

Pe linie de : 

a) - evidenta a persoanelor si eliberare a actelor de identitate; 

- S-au primit din partea cetatenilor, un numar de 12.554 de cereri, din care, 

- 9500 pentru eliberarea cartilor de identitate 

                     -  230 pentru eliberarea cartilor de identitate provizorii 

          -  837 pentru aplicarea vizei de resedinta 
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-1987 pentru preschimbare pasapoarte 

 - s-au actualizat listele electorale permanente si s-au inmanat listele electorale 

permanente si copii ale listelor electorale, primarilor din cadrul celor 25 de primarii 

arondate, pentru referendumul din lunile mai 2007 si noiembrie 2007, precum si pentru 

alegerea deputatilor pentru Parlamentul European . 

 - s-au efectuat actiuni si controale la unitatile  sanitare si de protectie sociala, 

pentru punerea in legalitate a persoanelor internate aici, preluandu-se un numar de 150 de 

fotografii si intocmindu-se 150 de carti de identitate si vize de resedinta . 

 - s-a acordat sprijin personalului medical din maternitate pentru identificarea a 10 

mame . 

 - Pentru diminuarea numarului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de 

identitate in locul celor expirate sau la implinirea varstei de 14 ani, in termenele 

prevazute de lege, in conformitate cu planul de masuri nr.73155/2004, s-au inaintat listele 

cu expiratii din anii anteriori precum si cu cei din anul curent, 2007, la Politiile din 

localitatile arondate, solicitandu-se rapoarte cu rezultatul verificarilor din teren . Cu toate 

acestea, avem inregistrate un numar de 2660 de persoane nepuse in legalitate cu act de 

identitate, din care 1190 din anii anteriori . 

 - in vederea aplicarii prevederilor Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire 

a situatiei romilor, HG 430/2001, modificata si completata prin HG522/2006, s-au 

desfasurat urmatoarele activitati : 

16. s-au verificat in baza de date automat cele 49 de persoane cuprinse in 

tabelele  

inaintate de primariile arondate catre DJEP Mures si s-a stabilit ca 11 dintre 

acestea nu sunt inregistrate in starea civila si 18 nu au act de identitate . 

17. pentru punerea acestora in legalitate, s-au inaintat adrese catre primariile si 

politiile locului de domiciliu, pentru a se lua masurile ce se impun in vederea 
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clarificarii situatiei acestora atat pe linie de stare civila cat si pe linie de 

evidenta persoanelor . 

 b) - eliberare a pasapoartelor, a permiselor de conducere, a certificatelor de 

inmatriculare si a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor; 

 - In baza comunicarilor de nastere primite de la structura de pasapoarte , s-au 

operat datele privind migrarile a 75 de persoane . 

 - S-au primit un numar de 1987 de cereri  de preschimbare a pasapoartelor . 

          c) - informatica; 

 - S-a actualizat registrul local de evidenta a persoanelor cu informatiile din cereri si 

documentele prezentate, inregistrandu-se 128.621 de actualizari in baza de date locala . 

 - S-au preluat 11.700 de imagini, din care 

- 9700 pentru carti de identitate si 

- 2000 pentru pasapoarte . 

 - In baza comunicarilor de la instantele judecatoresti, s-au cules 128 de mentiuni 

operative de interzicere a drepturilor prevazute de art.64, lit.a,b,c din Codul Penal 

 - In baza comunicarilor de nastere primite de la compartimentele de stare civila ,  

          - s-au luat in evidenta la nastere nu numar de 881 de nou-nascuti si  

          - s-au operat datele de deces pentru un numar de 1326 de persoane . 

      - s-au solutionat 15.375 de cereri ale unitatilor operative ale MIRA, Ministerul 

Justitiei, Administratia Finantelor Publice, SPCLEP si alte institutii privind identificarea 

persoanelor fizice . 

 - bi-saptamanal, s-au inaintat la BJABEP Mures suportii magnetici cu datele 

necesare confectionarii actelor de identitate, in total 150  loturi de carti de identitate. 

 - s-au predat trimestrial la BJABDEP Mures suportii magnetici cu datele pentru 

confectionarea cartilor de alegator pentru tinerii care au implinit 18 ani. S-au ridicat de la 

S.E.P. Mures cartile de alegator confectionate si s-au luat masuri de inmanare a acestora 
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catre titulari . 

 - zilnic sau periodic, s-a asigurat: 

    1. aplicarea RETUR,UG,NOMEN,REP,RCA,culegere mentiuni 

                        2. aplicare REORG, RUNSTATS, BIND aplicatie 

                        3. salvari zilnice jurnale, tranzactii, transmitere mentiuni la BJABDEP 

                        4. transmitere PCT, C2T, CIP-uri odata cu loturile 

                        5. clarificare erori retur si erori decadale de pe BDJ 

- lunar, pt BJABDEP: 

                       6. CTRL_BD -statistica + liste erori-clarificare 

                       7. tranzactii decadale cu ACT_BDJ 

                       8. extragere poze lunare cu MOVEPICT 

                       9. export CA lunar cu PROG_CA 

                      10. extragere restantieri lunar cu EXPORTUL.CMD (ev.EXTRG_UL) 

                      11. recuperare foto lunar cu FR_FOTO (\NOT_FOTO,\NOTF_JJ) 

                      12. salvare BDL pe HDD si CD 

                      13. grila cu dinamica BD 

                      14. lista CNP-uri sterse lunar 

                      15. MS_POPP   

           16. STCHIT  

                      17. creare loturi CA la 18 ani pt trim  -inainte de 25 a ultimei luni 

- altele: 

                      18. datele referitoare la indicatorii informatici pt TRIM  si AN 

       1-disfunctionalitati echipamente; 

                               2-situatie eliberari CI-din situatiile proprii; 

                               3-situatie eliberari CA; 

                               4-date de coerenta -fisierul statistic CTRL_1.fff 
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           5-valorificari date  

           6-rezultat executie FOR_TRCx.cmd 

                                         EXECUTIE:  FOR_TRCx fff <enter> 

                                   (total verificari pe utilizatori) 

                               7-observatii referitoare la programe; 

                               8-cazurile concrete rezolvate de CNP-uri duble si multiple . 

d) - stare civila; 

 - s-au inregistrat : 

- 900 acte de nastere 

- 334 acte de casatorii 

- 306 acte de deces 

      - s-au transcris 32 de acte de stare civila, din care, 20 acte de nastere, 8 acte de 

casatorie si 4 acte de deces . 

- s-au operat 2516 mentiuni de modificari si 67 de sentinte judecatoresti . 

- s-au eliberat la cerere : 

 - 770 de certificate de nastere 

 - 101 de certificate de casatorie 

  -  50 de certificate de deces 

- s-au rectificat 9 acte de stare civila 

f) - analiza-sineza, secretariat-arhiva si relatii publice. 

 - s-au intocmit situatiile lunare, trimestriale, in evidenta manuala si automata si au 

fost inaintate la S.E.P. Mures, respectiv la BJABDEP Mures . 

 - s-a intocmit si urmarit trimestrial, planul de activitati si rezultatele obtinute . 

 - s-a actionat pe linia popularizarii prevederilor legale, prin 3 articole publicate in 

presa, 2 prelucrari de acte normative la radio-tv, si 9 instruiri organizate cu unitati in care 

se lucreaza cu publicul (posta, banci, etc.) 
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 - s-a asigurat desfasurarea in bune conditii a lucrului cu publicul, respectarea 

ordinelor INEP, a metodologiei de lucru pe aceasta linie, precum si rezolvarea petitiilor si 

memoriilor cetatenilor . 

– s-a actionat permanent, folosindu-se prevederile regulamentare, pentru 

mentinerea unui climat de ordine si disciplina, in scopul prevenirii actelor de 

coruptie, urmarindu-se ridicarea continua a prestigiului personalului din SPCEP 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

1. CREŞA  �R.1. 

 

 

 

  Creşa este amplasată în cartierul Mihai Viteazul,  nr.13 şi funcţionează  din 

anul 1976, luna noiembrie. 

  Creşa este o instituţie care oferă servicii sociale specializate pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani. 

  Creşa funcţionează cu un program zilnic de luni – vineri în intervalul orar 

5,30-17,00. 

  Creşa se află în subordinea Primăriei ca unitate fără personalitate juridică. 

  In anul 2007 am avut înscrişi  52 de copii repartizaţi pe două grupe: 

  -grupa mijlocie între  un an şi 2 ani 

  -grupa mare între 2 ani şi 3 ani cu o frecvenţă de 39 de copii pe zi. 

  Creşa mai este dotată cu o bucătărie şi anexele ei, unde se pregăteşte meniul 

zilnic pentru copii. 

  Creşa funcţionează pe tot parcursul anului cu o întrerupere de 30 de zile de 

vacanţă pe timpul verii, perioadă în care se fac activităţile de igienizare a clădirii. 

  In ceea ce priveşte structura organizatorică de personal în CRESA în anul 

2007 au lucrat: 

  -o asistentă şefă, o asistentă, 3 infirmiere, o bucătăreasă, o îngrijitoare, în 

total 7 persoane, din care: o asistentă şi 3 infirmiere în două ture. 

  Finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionării CREŞEI este 

alocată de la bugetul Consiliului local de unde am primit următoarea sumă: 
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  1)Pentru reparaţii curente 11.962 lei şi am cheltuit 11.944:  

-pentru amenajarea unei spălătorii cu două încăperi şi respectarea circuitelor în valore de 

5.711 lei; 

-pentru pardoseală din gresie în bucătărie şi anexele ei, zugrăvitul bucătăriei, anexele ei 

şi triajul, uşa de la intrare în valoare de 6.233 lei; 

  2)Hrana pentru copii 28.000 lei – s-a cheltuit 22.771 lei, alocaţia de hrană 

este de 4 lei/zi şi este plătită de către părinţi, singura cheltuială; 

  3)Bunuri şi servicii (materiale pentru curăţenie, iluminat apă şi canal, gazul, 

telefonul, alte bunuri şi servicii),  s-a alocat suma de 82.142 lei şi s-a cheltuit 74.301. 

  In urma controalelor efectuate de Inspecţia  Sanitară de Stat  s-a cerut: 

CREŞA să fie dotată cu un cabinet medical  pentru acordarea primului ajutor în caz de 

îmbolnăvire până în momentul preluării copilului de către părinţi, un izolator şi o cameră 

pentru păstrat materiale de curăţenie, dezinfecţie şi ustensile necesare. 

  Menţionez că am primit tot sprijinul PRIMARIEI şi CONSILIULUI 

LOCAL în vederea reabilitării întregii clădiri a CREŞEI pentru anul 2008. 
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19.CASA MU�ICIPALĂ DE CULTURĂ« EUGE� �ICOARĂ » 

 

 

 Casa Municipală de Cultură “dr. Eugen Nicoară” este o instituţie care se 

subordonează direct primarului municipiului Reghin.    

 Aşezământ cultural cu veche şi bogată tradiţie, Casa Municipală de Cultură care 

poartă numele ctitorului său, doctorul Eugen Nicoară, împlineşte în acest an 68  ani de 

existenţă, rămănând în continuare instituţie reprezentativă  a vieţii culturale reghinene, 

principalul loc de desfăşurare a evenimentelor cultural-artistice de diferite genuri 

(spectacole muzicale, coregrafice, literare, concerte, recitaluri, spectacole de teatru, teatru 

de păpuşi, vernisaje de expoziţii, lansări de carte, întâlniri cu personalităţi ale vieţii 

culturale, sociale şi politice, ş.a.) manifestări organizate atât cu formaţiile artistice proprii 

ale instituţiei sub egida Primăriei municipiului Reghin, cât şi în colaborare cu instituţiile 

de învăţământ reghinene şi cu celelalte instituţii de cultură locale, judeţene şi naţionale. 

 Ca instituţie de cultură, Casa Municipală  “Eugen Nicoară” are ca scop principal 

iniţierea, organizarea, popularizarea şi susţinerea activităţilor cultural-artistice pe plan 

local precum şi descoperirea, formarea şi promovarea de noi talente, reprezentarea 

municipiului Reghin cu formaţiile proprii în diferite acţiuni artistice (concursuri, 

festivaluri, spectacole etc.) organizate la nivel judeţean, naţional şi internaţional, dar şi 

găzduirea evenimentelor artistice politice sau de alte genuri, organizarea de cursuri de 

pregătire şi formare profesională, cercuri artistice, tehnico-aplicative, sau orice alte 

activităţi cu condiţia respectării normelor legale în vigoare. 

 Sub îndrumarea personalului de specialitate şi cu sprijinul personalului 
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administrativ (angajaţi ai instituţiei noastre) şi cu participarea colaboratorilor şi artiştilor 

amatori ai formaţiilor proprii, în cadrul casei Municipale de Cultură “Eugen Nicoară” îşi 

desfăşoară activitatea următoarele formaţii artistice: formaţia de teatru în limba română, 

formaţia de teatru în limba maghiară, formaţia de teatru de păpuşi-secţia maghiară, 

orchestra de muzică populară, grupul cameral- instrumental, grup instrumental de 

romanţe, cântece de petrecere şi café-concert, solişti vocali şi instrumentişti de muzică 

populară, interpreţi de romanţe şi cântece de petrecere, formaţia de dansuri populare 

româneşti, formaţia de dansuri populare maghiare, cenaclul literar “Petru Maior”, 

cenaclul literar “Kemeny Janos”, grupuri de recitatori în limba română şi limba maghiară. 

 Pe parcursul anului 2007 Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară” Reghin a 

organizat cu formaţiile proprii (la sediu sau deplasare) şi în colaborare cu alte instituţii de 

învăţământ şi de cultură locale, judeţene şi naţionale, în număr de   101 manifestări 

culturale , în medie  2  / săptămână, după cum urmează: 

 

 

ianuarie 2007 

 

7 ian. - Spectacol folcloric susţinut de orchestra populară şi soliştii Casei Municipale de 

Cultură în localitatea Maioreşti 

12 ian. - Înregistrări cu un grup instrumental folcloric al Casei de Cultură la Radio  Tg.-

Mureş 

15 ian. -  Moment literar muzical  “Eminesciana” susţinut de formaţiile artistice ale Casei 

de Cultură, dedicat poetului Mihai Eminescu 

16 ian. -  Două spectacole de teatru pentru copii, susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-

Mureş, secţia maghiară 

17 ian. - Trei spectacole de teatru pentru copii, susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-
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Mureş, secţia română 

18 ian.- Spectacol- cabaret în limba maghiară susţinut de trupa « Hahota » din Tg.-Mureş 

24 ian. - Simpozion. Spectacol folcloric dedicat Unirii Principatelor Române, susţinut de 

formaţiile artistice ale Casei de Cultură 

25 ian. - Seară de poezie susţinută de membrii Cenaclului Literar « Kemeny Janos » al 

Casei Municipale de Cultură 

26 ian.-  Spectacol de teatru pentru copii cu piesa « Buratino » susţinut de Teatrul 

Naţional Tg.-Mureş 

26 ian. - Spectacol de teatru cu piesa « Separaţi în casă » prezentat de Teatrul Naţional 

Tg.-Mureş 

 

februarie 2007 

 

17 feb. - Vernisajul expoziţiei foto realizată de absolvenţii cursului de operatori foto-film, 

organizat de Casa Municipală de Cultură 

23 feb. - Spectacol de teatru cu un colaj de piese de I.L.Caragiale, prezentat de Teatrul 

Naţional Tg.-Mureş 

27 feb. - Spectacol cabaret în limba maghiară prezentat de trupa « Gruppen-Hecc » din 

Tg.-Mureş 

 

martie 2007 

 

2 martie -  « Balul de gheaţă » organizat de Grup Şcolar Petru Maior în colaborare cu 

Casa de Cultură 

15 martie - Spectacol muzical-literar-coregrafic (secţia maghiară) organizat în colaborare 

cu Grupurile  Şcolare  « Petru Maior » şi  « Lucian Blaga » 
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20 martie - Spectacol de teatru cu piesa « Bigamia », susţinut de Teatrul Naţional Tg.-

Mureş (secţia maghiară) 

29 martie - Spectacol de teatru cu piesa « Fluturii sunt liberi », susţinut de Teatrul 

Naţional Tg.-Mureş  

 

30 martie - Lansarea revistei liceenilor de la Grup Şcolar « Petru Maior » 

30 - 31 martie – Participarea orchestrei populare a Casei de Cultură la Festivalul Naţional 

« Comori folclorice » organizat la Brad, judeţul Hunedoara 

 

aprilie 2007 

 

5 aprilie – Spectacol muzical-literar-coregrafic prezentat de elevii Grupului Şcolar 

« Petru Maior » 

9 aprilie – Participarea orchestrei populare şi a soliştilor vocali ai Casei de Cultură la 

spectacolul folcloric organizat de radio Bistriţa în municipiul Bistriţa 

19 aprilie – Spectacol în limba maghiară prezentat de trupa de teatru « Hahota » din Tg,-

Mureş 

19 aprilie - Trei spectacole de teatru pentru copii, susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-

Mureş, secţia română 

20 aprilie - Două spectacole de teatru pentru copii, susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-

Mureş, secţia maghiară 

23 aprilie – Lansarea cărţii « Cortina de fier » de Szabo Zsolt, în cadrul cenaclului 

« Kemeny Janos » 

24 aprilie – Spectacol folcloric prezentat de orchestra populară a Casei de Cultură , la 

Casa Tineretului Reghin, în cadrul manifestării organizate de societatea « Astra » 

25 aprilie – Spectacol de teatru cu piesa « Menajeria de sticlă », susţinut de Teatrul 
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Naţional Tg.-Mureş  

26 aprilie – Moment literar prezentat de cenaclul « Kemeny Janos » 

27 aprilie – Spectacol concurs de muzică populară maghiară « Rapsodia mugurilor » ed.I, 

organizat de Casa de Cultură 

 

mai 2007 

 

4 mai – Spectacol de divertisment susţinut de trupa « Spitalul nouă » 

6 mai – Pariciparea formaţiilor de dansuri populare şi orchestrei Casei de Cultură la 

spectacolul organizat de Forumul Democrat German Reghin pe scena teatrului în aer liber 

de la Pădurea Rotundă 

10 mai – Spectacol concurs de dans sportiv « Cupa Piticot », organizat în colaborare cu 

Clubul « Dans Life » 

16 mai – Pariciparea orchestrei populare şi a soliştilor vocali la festivalul folcloric 

organizat în localitatea Cocorăştii-Mislii, judeţul Prahova 

21 mai – Spectacol prezentat de elevii Gimnaziului  « Florea Bogdan » 

24 mai – Spectacol folcloric. Lansarea CD-ului soliştilor de muzică populară Ciprian 

Istrate şi Mihaela Sabău 

25 mai – Festivalul interjudeţean de teatru pentru păpuşari amatori  

« Vitez Laszlo », ed-a a II-a, organizat de Casa de Cultură 

27 mai – Participarea orchestrei şi a soliştilor vocali la spectacolul organizat în loc. Ruşii 

Munţi, cu ocazia « Târgului  Rusaliilor » 

28 mai – Festivitate de deschidere a Săptămânii Culturale Reghinene, ed-a a XXXVI-a. 

Recital de muzică clasică susţinut de grupul cameral instrumental « Simfonietta » al Casei 

de Cultură şi Daniel Bota-chitară clasică,  Mihai Oltean-vioară, elevi al Liceului de 

Muzică Tg.-Mureş 
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29 mai – Spectacol de teatru pentru copii cu piesa « Elefantul păţit », susţinut de trupa de 

păpuşari « Csim-bumm » a Casei de Cultură 

30 mai – Spectacol de teatru cu piesa « A murit Bubi », prezentat de trupa teatrului 

popular al Casei de Cultură 

31 mai – Vernisajul expoziţiei de arte plastice şi recital de muzică clasică susţinut de 

elevii Şcolii de Muzică şi Arte Plastice Reghin 

 

iunie 2007 

 

1 iunie – Spectacol folcloric „Mureş doinitor pe strune de dor” susţinut de formaţiile 

artistice ale Casei de Cultură 

1 iunie – Filmări ale soliştilor vocali de muzică populară în localitatea Ideciu, cu postul 

de televiziune OTV 

2 iunie – Participarea formaţiei de păpuşari « Csim-bumm » la festivalul de teatru 

organizat de Casa Tineretului Reghin 

2 iunie – Spectacol susţinut de trupa de teatru al Casei de Cultură (secţia maghiară)  

3 iunie – Participarea orchestrei şi soliştilor vocali la spectacolul organizat în oraşul 

Luduş, cu ocazia « Zilelor oraşului » 

15 iunie – moment poetic comemorativ « Mihai Eminescu », susţinut de membrii trupei 

de teatru a Casei de cultură la bustul poetului 

19 iunie – Înregistrări de romanţe la radio Tg.-Mureş cu un grup instrumental al Casei de 

Cultură 

25-30 iunie – Participarea formaţiei de dansuri populare maghiare a Casei de Cultură la 

festivalul « Şcoala Ardeleană », organizat în localitatea Vama Veche 

 

iulie 2007 
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6-8 iulie – Participarea orchestrei populare şi a soliştilor vocali ai Casei de Cultură la 

Festivalul « Să redescoperim valea Mureşului », organizat în localitatea Răstoliţa 

29 - Participarea orchestrei populare şi a soliştilor vocali ai Casei de Cultură la 

spectacolul folcloric prezentat cu ocazia « Zilelor reghinene » 

29 – Participarea formaţiei de dansuri populare maghiare a Casei de Cultură la festivaluri 

de dansuri organizat în loc. Lunca Mureşului 

 

august 2007 

 

În luna august majoritatea angajaţilor din cadrul instituţiei fiind în concediu de 

odihnă, sau desfăşurat doar activităţi cu caracter administrativ şi gospodăresc. 

 

septembrie 2007 

 

6-8 sept. – Participarea solistei de muzică populară Mihaela Pop la festivalul concurs 

« Strugurele de aur » organizat în loc. Alba Iulia – Jidvei 

7 sept. – Spectacol folcloric susţinut de orchestra populară a Casei de Cultură la Casa 

Tineretului Reghin în colaborare cu Societatea Culturală « Astra » 

15-16 sept. – Găzduirea campionatului naţional de culturism organizat în municipiul 

Reghin 

28 sept. – 2 oct. Recitaluri de folclor şi muzică clasică susţinute de orchestra Casei 

Municipale de Cultură « Eugen Nicoară » la « Festivalul pâinii » organizat la Savigliano 

în Italia 

 

octombrie 2007 
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1 oct. - Deschiderea festivă a cursurilor Universităţii Populare a Casei Municipale 

de Cultură « Eugen Nicoară » organizate în anul şcolar 2007 – 2008 

8 oct. – Două spectacole de teatru pentru copii cu piesa « Vrăjitorul din Oz », 

susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-Mureş, secţia maghiară 

9 oct. – Trei spectacole de teatru pentru copii cu piesa « Ninigra şi Aligru » 

susţinute de Teatrul « Ariel » din Tg.-Mureş, secţia română 

10 oct. – Vernisajul expoziţiei de fotografii, autor Vajda Gyorgy, redactor la ziarul 

Nepujsag din Tg.-Mureş 

12 oct. Participarea orchestrei populare şi a soliştilor vocali ai Casei Municipale de 

Cultură « Eugen Nicoară » la spectacolul prezentat cu ocazia « Zilei Recoltei » la Tg.-

Mureş 

12 oct. – Balul bobocilor organizat de Grup Şcolar « Ioan Bojor » Reghin 

14 oct. – Participarea orchestrei populare şi a soliştilor vocali ai Casei Municipale 

de Cultură « Eugen Nicoară » la « Festivalul Mărului », organizat la Batoş 

19 – 20 oct. Participarea solistei de muzică populară Raluca Panga, solistă a 

Ansamblului folcloric al Casei de Cultură la Festivalul de folclor « Cântecele neamului » 

ediţia a II-a, organizat la Suceava 

26 oct. – Spectacol de operetă şi muzică de petrecere în limba maghiară, susţinut 

de solişti şi instrumentişti din Ungaria şi Tg.-Mureş 

27 oct. – Concert de muzică clasică susţinut de « Romanian Piano Trio » din 

Bucureşti 

29 oct. – 2 noi. « Săptămâna Ingerilor » ediţia a II-a, simpozioane, momente artistice, 

dezbateri, expoziţii, jocuri interactive, concursuri, proiecţii video noiembrie 2007 

 



143 
 

2 noiembrie – “Săptămâna Îngerilor”, festivităţile de premiere ale concursurilor 

desfăşurate în perioada 29 oct. – 2 noi. 

2 noiembrie – Balul bobocilor, Grup şcolar “Petru Maior” 

6 – 9 noiembrie – Participarea solistei de muzică populară Mihaela Pop la festivalul – 

concurs “Maria Lătăreţu” Tg.-Jiu 

9 – 11 noiembrie, participarea formaţiei de teatru, în limba maghiară, a Casei Municipale 

de Cultură la festivalul interjudeţean de teatru pentru amatori, în loc. Gheorgheni 

9 noiembrie – Balul bobocilor, Grup şcolar “Lucian Blaga” 

11 noiembrie - Participarea formaţiei de teatru, în limba română, a Casei Municipale de 

Cultură la festivalul judeţean de teatru pentru amatori “Scena”, în loc. Bahnea 

14 noiembrie – Preselecţie pentru  cea de a IV-a ediţie a spectacolului-concurs “Show-ul 

piticilor”  

16 noiembrie – Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Creaţie a Poeziei “La 

porţile visului”, ediţia a XVII-a 

                        - Recital de romanţe şi cântece de petrecere susţinut de solista Maria Neag 

şi orchestra Casei de Cultură 

16 noiembrie – Participarea formaţiei de teatru pentru copii “Csim-Bumm” a Casei 

Municipale de Cultură la festivalul din loc. Sângeorgiu de Pădure 

17 noiembrie – Participarea formaţiei de teatru, în limba maghiară, a Casei Municipale de 

Cultură la festivalul judeţean de teatru pentru amatori “Scena”, în loc. Sângeorgiu de 

Pădure 

22 noiembrie –Recital de muzică clasică susţinut de grupul instrumental “Simfonietta” al 

Casei de Cultură la Gimnaziul “Florea Bogdan” şi la  aşezământul Casa Maria II 

23 noiembrie – Festivitatea de premiere a Concursului Naţional de Creaţie a Epigramei 

« Cobra », ediţia a XII-a 

                      - Vernisajul expoziţiei internaţionale de caricatură prezentată de Gabriel 
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Rusu 

                      - Spectacol folcloric prezentat de Ansamblul profesionist « Mureşul » din 

Tg.-Mureş 

29 noiembrie – Spectacol dedicat Zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, 

prezentat de elevii Grupului Şcolar « Lucian Blaga »  

 

decembrie 2007 

 

1 decembrie - Spectacol festiv dedicat Zilei Naţionale a României 

5 decembrie - Spectacol concurs Show-ul piticilor ed. a IV-a 

8 decembrie - Remember - Teatrul Popular (secţia maghiară) al Casei Municipale de 

Cultură, spactacole de teatru, teatru de păpuşi, expoziţie cu fotografii şi afişe, întâlniri cu 

colaboratori de ieri şi de azi ai Teatrului Popular 

12 decembrie - Spectacol de teatru cu piesa “A murit Bubi”, de Tudor Muşatescu, 

prezentat de Teatrul Popular (sectia română) al Casei Municipale de Cultură 

18 decembrie - Participarea orchestrei Casei de Cultură la Festivalul “Fulgi de Nea” 

20 decembrie  - Spectacol de colinde şi cântece de iarnă (in limba maghiară) organizat în 

colaborare cu elevii şcolilor reghinene 

21 decembrie - Spectacol de colinde şi cântece de iarnă (in limba română) organizat de 

Casa de Cultură in colaborare cu elevii Şcolii de muzică, Corul Fundaţiei Laurenţia, 

elevii Gr. Şc. Petru Maior 

26 decembrie - Participarea orchestrei populare şi a soliştilor Casei de Cultură la 

spectacolul folcloric organizat la Ruşii Munţi 

27 decembrie - Participarea orchestrei populare şi a soliştilor Casei de Cultură la 

spectacolele organizate la Morăreni şi Maioreşti 
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 De remarcat câteva dintre rezultatele deosebite obţinute la festivalurile şi 

concursurile la care au participat formaţiile artistice şi artiştii amatori ai Casei de Cultură 

“Eugen Nicoară” : premiul III obţinut de orchestra populară la festivalul-concurs naţional 

“Comori folclorice” (Brad, judeţul Hunedoara), menţiuni obţinute de solistele Mihaela 

Pop (Festivalul “Maria Lătăreţu” – Tg. Jiu), Raluca Panga (Festivalul “Cântecele 

Neamului” – Suceava), premiul pentru regie obţinut de Veturia Câmpean (Festivalul 

“Scena” – Bahnea, judeţul Mureş). Menţionăm că toate formaţiile artistice s-au bucurat 

de  aprecieri elogioase la toate festivalurile de profil din ţară şi străinătate, la spectacolele 

prezentate la sediu şi în deplasare. 

 Tot în perioada anului 2007 în cadrul Universităţii Populare a Casei de Cultură 

“Eugen Nicoară” s-au organizat şi desfăşurat 12 cursuri de formare şi pregătire 

profesională a adulţilor, cursuri cu durata de 3, 4 şi respectiv 6 luni: contabilitate asistată 

pe calculator, operator pe calculator-introducere şi validare date, operator  foto-film, 

mecanică auto, coafură, zidari-zugravi-vopsitori, bucătari-ospătari-cofetari, vânzători, 

electricieni, sudori, tâmplari mobilă binale-dulgheri. Cu rezultate notabile (premii 

naţionale şi internaţionale) în cadrul Casei de Cultură îşi desfăşoară activitatea Clubul 

Sportiv de Arte marţiale. 

 Exceptând acţiunile culturale şi evenimentele enumerate, pe întreaga perioadă a 

anului 2007 s-au desfăşurat săptămânal, după un program bine stabilit, repetiţii cu 

formaţiile proprii, desfăşurarea zilnică a cursurilor Universităţii Populare, redactarea 

materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor culturale şi administrative ( 

afişe, invitaţii, programe de sală, diplome, adrese, referate, state de plată, edeverinţe etc.) 

întreţinerea şi menţinerea permanentă a curăţeniei, iluminatului şi căldurii în  toate sălile 

şi spaţiile instituţiei în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor, 

Casa de Cultură fiind deschisă zilnic de la ora 8,00  până la ora 20,00 sau chiar mai târziu 

când situaţia o impune, iar atunci când este cazul şi în zilele de sâmbătă şi duminică. 
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 Pe lângă acţiunile mai sus amintite, menţionăm că instituţia noastră, în perioada 

anului 2007, a găzduit numeroase întruniri şi şedinţe ale partidelor politice. 

 În ceea ce priveşte situaţia financiară a instituţiei noastre, exceptând salariile 

personalului angajat care sunt subvenţionate de la bugetul local, totalitatea cheltuielilor 

de întreţinere curentă, de organizare a manifestărilor culturale, de plata colaboratorilor, 

dotări, reparaţii ş.a. au fost acoperite integral în anul 2007 din venituri proprii 

extrabugetare. 

 

 Aceste venituri au fost realizate din:  

-  Încasarea taxei de înscriere şi frecvenţă a cursanţilor participanţi la cursurile 

Universităţii Populare   =  27.356 lei 

-  Închirieri ocazionale de săli şi spaţii pentru spectacole, şedinţe, cursuri etc. 

  =  21.578,00 lei 

-  sponsorizări = 3.500 lei 

-  Închirieri pe termen lung a sălilor şi spaţiilor anexe  aprox.=  6.000,00 lei 

 Cea mai mare parte a veniturilor extrabugetare realizate în anul 2007, printr-o 

judicioasă autogospodărire, s-a folosit pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de 

întreţinere (încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate, materiale de curăţenie, materiale 

gospodăreşti) a celorlalte cheltuieli (plata colaboratorilor lectori ai Universităţii Populare, 

telefon, deplasări, furnituri de birou, materiale şi servicii cu caracter funcţional, obiecte 

de inventar) reuşind şi lucrări de reparaţii curente absolut necesare (realizarea sistemului 

de iluminat şi evacuare, impus în urma controalelor PSI conform normelor legale în 

vigoare, repararea şi modernizarea iluminat al scenei, repararea sistemului de 

automatizare al centralei termice, înlocuirea a două uşi laterale ale clădirii cu uşi 

termopan, cele vechi aflându-se într-o stare avansată de degradare şi uzură realizând 

astfel şi o mai bună izolare termică). 
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 Din păcate doar sumele rămase după achitarea lunară a cheltuielilor mai sus 

menţionate a putut fi investită în organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, aprox. 

6.000 lei pentru întreaga durată a anului 2007, sumă insuficientă pentru organizarea unor 

manifestări pe care le-am fi dorit să fie de amploare.  

 La această sumă s-a adăugat subvenţia alocată de Primăria Municipiului Reghin 

pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul celei de a XXXVI-a ediţii a Săptămânii 

Culturale Reghinene, în valoare de 1.000 lei. 

 De asemenea în urma unui concurs de proiecte am obţinut de la Consiliul Judeţean 

Mureş suma de 1.000 lei pentru organizarea spectacolelor şi recitalurilor muzicale „Să 

redescoperim muzica clasică” susţinute de grupul cameral instrumental „Simfonietta” al 

Casei de Cultură.  

 Menţionăm că desfăşurarea unora dintre acţiunile culturale organizate de Casa de 

Cultură a fost posibilă datorită amabilităţii sponsorilor care ne-au sprijinit cu sume de 

bani sau în natură (masă, cazare, premii în obiecte pentru participanţii şi laureaţii unor 

manifestări 
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20.CASA DE CULTURĂ A TI�ERETULUI “GEORGE E�ESCU” 

 

 Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu” este una dintre instituţiile de 

interes public din Reghin, subordonate primăriei ,  care este finanţată din venituri proprii 

şi de la bugetul local. Iată de ce, activităţile noastre au ca prioritate şi satisfacerea 

nevoilor spirituale ale locuitorilor oraşului, indiferent de vârstă, sex, limbă maternă, dar şi 

obţinerea de fonduri băneşti pentru a ne putea acoperi cheltuielile curente (electricitate, 

încălzire, apă-canal, telefon,  întretinere, plata colaboratori, procurare de materiale 

necesare bunei desfăşurări a activitătilor, etc.).  

 Anul 2007 a fost unul foarte bogat în activităţi culturale, artistice, educative şi de 

divertisment,  o retrospectivă prin programul lunar al preocupărilor noastre dovedind 

faptul că   în fiecare dintre cele  52 de săptămâni am organizat în medie 3 activităti pentru 

publicul larg, la sediu sau în deplasare,  în afara cursurilor Universităţii Populare, şi 
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nesocotind repetiţiile permanente cu formaţiile proprii. 

 Dacă tinem cont de faptul că personalul nostru a fost  foarte redus (personal de 

conducere 1, personal de specialitate  2 , al treilea fiind indisponibil din motive de 

sănătate - ulterior pensionându-se, o femeie de serviciu şi un muncitor de întreţinere), 

consider că activitatea  noastră a fost una excepţională. 

 Voi  exemplifica în continuare principalele activităţi specifice asezămintelor de 

cultură, organizate de noi, menite  să  îndeplinească  scopul nostru,   definit în legea de 

funcţionare. 

In vederea conservării şi transmiterii valorilor morale, artistice, tradiţionale, ale 

patrimoniului cultural local şi naţional,  am dezvoltat un proiect prin care am pus bazele  

unui cerc de artă populară şi artizanat,  care a organizat lunar cel putin o activitate cu 

public gen sezătoare,  iar săptămânal cel putin trei cursuri pentru elevii dornici să îşi 

însuşească meserii casnice (ţesut, cusut  cămăşi şi cătrinţe  populare, însirat zgărdane din 

mărgele, încondeiat ouă, etc.), să gătească tradiţional, să cânte şi să spună poveşti şi 

snoave, să joace. Activitatea acestui cerc s-a desfăşurat în muzeul înfiinţat de noi, în care 

am reprodus o cameră ţărănească, cu aproape toate podoabele, uneltele, vasele, obiectele 

necesare. Am reuşit să adunăm şi o colecţie de costume vechi, iar cu timpul am înfiinţat şi 

o formatie de dansuri populare românesti care are în repertoriu dansuri specifice Văii 

Mureşului Superior. Cu obiectele noastre am participat la câteva expoziţii organizate de 

Primăria Reghin ( la Festivalul Văii Mureşului de la Răstoliţa,  Festivalul Văii Gughiului, 

la Festivalul Pâinii din Italia), iar membrii cercului nostru de artă populară au fost 

prezenţi la Tabăra de Creaţie de la Idicel Pădure, *Muntele vrajitor* organizată de noi în 

luna iulie (peste 100 de participanţi) unde au putut lua contact viu cu viaţa satului ,cu 

oamenii pământului, desăvârşindu-şi aptitudinile spre munci casnice şi de artizanat, 

adunând plante medicinale şi desluşindu-le rostul, vizitând o stâna din Călimani , 

ecologizând zona şi luând şi  lecţii de orientare turistică. 
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Şi  dansurile populare maghiare au găsit pe scena noastră şi în instituţia noastră un 

loc prielnic de performaţă, formaţia înfiinţată în colaborare cu MADISZ a susţinut 

spectacole la sediu şi în deplasare, remarcându-se şi la câteva festivaluri judeţene 

(Harghita, Covasna, si in loc. Suseni, Borsec, Glăjărie, Curteni, Luduş). 

Teatrul pentru amatori este o altă preocupare a noastră care ne-a adus rezultate 

deosebite şi în anul 2007, îmbogăţind palmaresul deja cunoscut al trupei ASTRA,  în 

prima parte a anului susţinând spectacole la sediu şi în deplasare cu piesa de teatru “Acul 

cumetrei Gurton” de William Stevenson, iar din luna mai prezentând în premieră piesa de 

teatru  “Doctor fără voie” de Moliere, piesă cu care a participat şi a fost laureată la 

festivalurile naţionale de la Piatra Neamţ, Călăraşi şi la festivalul internaţional de la 

Tulcea. Stagiunea din toamnă a debutat cu aceeasi piesă  la sediu, urmând o serie de 

spectacole în Batoş, Bahnea, Petelea, Filpişul Mic. 

Incepând din luna octombrie se lucrază la montarea piesei de teatru “Incurcă lume 

“, de A. Hertz. Trebuie să amintesc faptul că în 2007 s-a încheiat prima serie a clasei de 

actorie de la Şcoala Populară de Arte din Tg. Mureş, iar în toamna lui 2007 a început o 

noua serie.  Colaborarea noastră cu această instituţie (director Lelia Albu),  dar mai ales 

cu Teatrul Naţional din Tg. Mureş prin regizorii : Mihai Crăciun (actor), Cătălin Chirilă, 

Nicolae Cristache, Ioan Cristian (director), a făcut ca actorii noştri să devină 

semiprofesionişti, peste tot  în ţară unde participă cu spectacole fiind remarcaţi  şi 

premiaţi. 

In Zilele Tineretului Reghinean (prima săptămână din luna mai) am  organizat a 

doua ediţie a Festivalului de teatru şcolar şi pentru amatori “Atelierele Thaliei”, şi pentru 

secţia română şi pentru secţia maghiară, bucurându-ne de o prezenţă numeroasă a elevilor  

care cocheteaza cu arta dramatică, dar  satisfacţia noastră a fost mare când ne-au onorat 

cu prezenţa formaţii de amatori din Sovata, Luduş, Filpişul Mic, Batos, Tg.Mureş, 

Sângiorgiul de Pădure, Pădureni. 
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Iubitorii muzicii  populare,  pop, rock si folk şi-au găsit în instituţia noastră şi 

spaţii pentru pregătirea repertoriilor, dar şi loc pe scenă pentru a-şi etala performanţele. 

 Rapsozii populari Mihai Moldovan, Ioan Bândilă, Vasile Crişan, Ioan Moldovan, 

Taraful Eugen Petruţ, soliştii de muzică populară Natalia Gliga, Ciprian Istrate, Mihaela 

Sabău,  Maria Neag, Corina Florea, etc.,  au fost invitaţi în spectacole dedicate zilei 

persoanelor vârstnice, spectacole de iarnă, ocazionate de alte evenimente, dar au 

participat  şi la tabăra de creaţie “Muntele vrăjitor”.  

Formaţiile de muzică  rock şi pop Titan, 112 si  Black Diamond care au sala de 

repetiţii în instituţia noastră au prezentat concerte la sediu dar şi în aer liber, în cadrul 

Zilelor Tineretului, în Săptămâna Culturală Reghineană, la Zilele Reghinului,  de 1 Iunie, 

iar în luna decembrie, datorită faptului că aceste formaţii s-au remarcat şi la festivaluri 

naţionale  (chiar şi în Ungaria, sau in loc. Bahnea, Miercurea Ciuc, Bucuresti, Tg.Mures, 

Tg. Secuiesc, Sovata), la cererea iubitorilor genului am organizat deja a doua ediţie a 

Festivalului “Rock în Reghin”, la care au participat trupe din Cluj, Gheorgheni, 

Tg.Mures, Baia Mare.  

Iubitorii folkului  au avut câteva ocazii speciale să-şi revadă preferaţii, deoarece în 

recitaluri au cântat pe scena noastră, în 2007,  Stefan Hruşcă, Florin Săsărman, Florin 

Camen dar şi reghinenii cantautori Majay Gyozo, Angela Kiss Măriesiu, Ecou. Din 

motive obiective festivalul “Prima iubire” a fost reprogramat, ca de altfel şi *Flori de pe 

Mureş* dar spectacolul  “Balade Speciale” a lui Stefan Hruscă a fost apreciat de public  

“cât un întreg festival” , renumitul cantautor alegând şi oraşul nostru între cele 18 în care 

şi-a lansat albumul cu acest nume, ceea ce spune multe despre relaţia profesională dintre  

noi, mai ales că şi în 2006 a fost invitatul nostru. Alte oraşe mult mai mari, îl asteaptă de 

ani de zile. 

Una dintre activitătile care ne preocupă în mod constant este aceea cu prescolarii, 

pentru care am iniţiat şi organizat activităţi gen concurs de interpretate a poeziei, a 
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muzicii, dar şi expozitii de desene pe diferite teme şi filme de desene animate. 

De un succes deosebit s-au bucurat spectacolele “Steluţa de argint” în care am 

descoperit talente muzicale  care merită promovate, noi înfiinţând în acest scop grupul 

vocal “Gamaton”, compus din  15 copii, grup care  sub bagheta tinerei profesoare de 

muzică Daniela Sebastian îsi încropeşte un repertoriu  adecvat  vârstei. In spectacolele 

noastre deja şi-au făcut debutul, reuşind să obţină aplauze numeroase. Ne bucurăm că 

grădiniţele şi şcolile au ales instituţia noastră pentru a-şi prezenta serbările şcolare, aici 

având condiţii adecvate. 

Pentru elevii din şcolile generale şi licee, am organizat concursuri de creaţie 

literară (poezie şi eseu) – “Preludiul primăverii” (a III-a ediţie), “Lucian Blaga”(în 

colaborare cu Grupul scolar Lucian Blaga), de recitare a poeziei lui M.Eminescu “La 

început a fost cuvântul”, premianţii fiind invitaţi în tabăra de creaţie. 

In foaierul instituţiei, aproape lunar au fost etalate lucrări de artă populară, artizanat, artă 

plastică, fotografie, picturi pe lemn si sticlă, rămânând în memoria  admiratorilor lucrările 

semnate de Marcel Naste,  Floarea Vultur, Elena Costinas, Adelina Câmpan, Tudor 

Ionescu, Stefan Balazs (din Cluj), pentru toţi aceştia noi organizând de fiecare dată 

vernisaje şi comunicări interesante despre stilul şi şcolile abordate. 

Universitatea Populară este departamentul care aduce venituri constante instituţiei, 

pe parcursul întregului an la noi funcţionând cursuri de calificare în meseriile de 

vânzători, ospătari, bucătari, cofetari, contabilitate primară, iniţiere pe calculator, 

floricultură, zidari,  zugravi. Lectorii cu care primăria a încheiat contracte de prestări 

servicii şi care prin competenţa lor atrag noi serii de cursanţi sunt ; ec.  Pilcă Gavril, ec. 

Nadia Pilcă, maistru Floricica Vlasa, maistru Emil Pralea,  prof. Schuler Peter, ing. 

Romeo Bărbuş. 

O altă sursă de venituri pentru instituţie este şi închirierea spaţiilor pentru diferite 

unităţi sau intituţii , dar deoarece sala  de spectacole este la etaj, şi nici nu avem o parcare 
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apropiată sau o rampă în spatele scenei,  foarte puţine spectacole aflate în turneu ne 

solicită în acest scop. 

Suma totală a veniturilor instituţiei noastre în anul 2007 a fost de peste 40.000 lei, 

acoperindu-ne în intregime toate  cheltuielile , şi reusind să ne cumpărăm o nouă 

instalaţie de sonorizare, mochetă pentru sala mare, calculatoare pentru cursuri, 

aspiratoare, masină de spălat, alte aparate de strictă necesitate. 

Pentru iubitorii cărţilor am organizat lansări şi prezentări de carte ( Ilinca German, 

Ioana Crisan, Iris Menyei Chiorean, Viorica Feierdan, Lazar Lădariu, Nicolae Băciut), iar 

pentru creatorii de poezie am organizat editia a VII –a concursului de poezie religioasa 

CREDO. In luna august am participat la festivalul Condeierilor Plugari de la Timişoara, 

la Muzeul Satului Bănăţean. In colaborare cu noi As. Cult. Ars Maris a organizat  

Intâlnirile Culturale Europene,  11 – 14 oct. în cadrul cărora a fost şi festivitatea de 

premiere a concursului de poezie şi proză scurtă “Ars Maris”, scriitorul Radu Tuculesu 

fiind cel care a initiat întregul eveniment ( şi expozitie foto şi de arte plastice, întalniri cu 

scriitori români dar şi străini – Elvetia, Polonia – şi auditii muzicale cu muzică din filme 

SF şi horror) 

Suntem interesati să promovăm  şi muzica corală, “Festivalul colindului pascal – 

Lumină lină din lumină”, si Festivalul iernii   fiind prilej de a reuni pe scena noastră 

corurile din bisericile creştine din oraş şi nu numai ( Serbeni, Pietris Vale, Idicel Pădure, 

Filpisul Mic, Sighişoara – corul Armonia, etc).  

Simpozioanele, mesele rotunde , comemorările unor figuri importante ale culturii şi 

istoriei noastre (Eminescu, Petru Maior, Alexandru Todea, etc.) au fost numeroase şi s-au 

bucurat de viu interes , atât cele care au fost organizate de noi dar si cele la care am 

participat ca invitati . Voi aminti doar cateva : Simpozionul National “Valori ale 

patrimoniului cultural-bisericesc mărturie de credinţă si artă” Lăpusna 29 iunie – 1 aug.; 

Simpozionul  National “Patrimoniul cultural bisericesc – artă si credinţă” sediul nostru, 
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13 si 14 dec. (expozitie de prapuri bisericesti,  de icoane, expozitia “Revigorarea formei 

bizntine” organizată si prezentată de Centrul de Creatie si Cercetare Sf.Evanghelist Luca 

din Cluj); “Brătările de aur – obiecte autentificate ale tezaurului dacic” – oct., si foarte 

multe dezbateri, mese rotunde pe teme medicale, religioase,  economice, culturale . 

Politica dusă de noi este aceea  a porţilor deschise, a diversitătii în unitate. Fiecare 

cetăţean al urbei trebuie să se regăsească în câteva dintre activitătile noastre, să simtă că 

aceasta este tot “casa lor”, că pot obtine de la noi informatii utile , că noi – salariatii 

institutiei putem pleca urechea şi la doleantele lor , îndeplinindu-le mici nevoi culturale, 

sportive (de trei ori pe saptamana pot face aerobic în sala de coregrafie). 

Uneori suntem chiar noi surprinsi de faptul ca la Casa Tineretului se întâlnesc 

generatii diferite , la aceleasi activităti, construind punti de comunicare între ele. 

Desigur, toate acestea le-am obţinut prin devotament, intregul colectiv (asa micut 

cum a fost) s-a dăruit interesului acelora care ne-au călcat pragul interesati de oferta 

noastră,  fiecare la plecare promiţându-ne că va reveni, că a găsit un loc cald si plăcut, şi 

satisfactia noastră a fost şi mai mare când ne-au devenit prieteni fideli. 

Programul de activitate  lunar este unul mult prea bogat ca să-l putem dezvolta în 

această informare, dar noi, lunar întocmim calendarul principalelor evenimente 

consummate în luna precedentă. 

Am simtit întelegere si încurajare din partea primăriei şi consiliului local, am fost 

şi sustinuti financiar şi ne-am bucurat şi de prezenta oficialitătilor la multe dintre 

activităti. 

Avem parteneriate de colaborare încheiate cu instituţii de cultură, de învătământ, 

cu asociatii şi fundatii culturale,  care si-au adus aportul la împlinirea obiectivelor 

noastre. 

Am colaborat foarte bine cu institutiile surori biblioteca şi muzeul, am avut 

sustinere şi din partea Directiei judetene pentru Cultură, a Centrului de Promovare a 
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Culturii Mures, a Casei de Cultură din Târnăveni, a primăriilor din  Brâncovenşti, 

Ibaneşti, Deda, Batoş. 

 Putem spune cu împacare că finele anului 2007 ne-a ajuns încărcaţi de satisfactia 

muncii împlinite, osteniti dar  bucuroşi că până în prag de sărbătoare, când deja 

colindătorii porniseră la drum, institutia încă era plină de colaboratori, nelăsându-se dusi 

acasă, când ei si noi ne simteam acasă aici. Chiar şi revelionul l-am petrecut împreună cu 

colaboratorii noştri, dovada că am reuşit să ajungem la inimile acelora care simteau 

nevoia unui spaţiu unde să se împlinească şi cultural-spiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. MUZEUL ET�OGRAFIC 
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Definind Muzeul Etnografic ca instituţie de tip cultural, cu menirea de a gestiona 

valorile culturale ale ţinuturilor mureşene, de a le achiziţiona, conserva şi păstra, în 

scopul transmiterii mesajului cultural conţinut în acestea, în anul 2007, activitatea 

instituţiei noastre a fost direcţionată, fireşte, spre reflectarea tradiţiilor istorice şi populare 

specifice habitatului rural şi urban din zonă, respectiv, Valea Superioară a Mureşului, 

Zona Subcălimanilor, Valea Gurghiului şi o parte a Cîmpiei Transilvaniei. 

Deşi întreaga activitate a instituţiei a fost influenţată de situaţia deosebit de precară 

a fondurilor financiare – la limita supravieţuirii – pentru personalul ştiinţific al muzeului, 

anul 2007 a fost un an creator, de manifestare a unei înalte exigenţe profesionale şi 

responsabilităţi asumate în mod altruist şi de sacrificii (fără alte recompense decît 

mulţumirea profesională). 
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Activitatea s-a desfăşurat conform regulamentului de organizare şi funcţionare a 

planurilor de muncă trimestriale şi a celui anual, în domeniul cercetării, evidenţei, 

conservării, restaurării, valorificării patrimoniului, activităţilor administrativ-gospodăreşti 

şi de pază. 

– Activitatea de cercetare, evidenţă şi îmbogăţire a patrimoniului 

S-a realizat de către personalul de specialitate al muzeului (muzeografi, 

conservator, restaurator – Maria Borzan, Adrian Bugnar, Florin Bogdan, Livia Rusu, 

Jozsef Kozma, Aurelia Danciu, Cornel Moisin şi gestionar – Alexandru Costin). 

1. Cercetarea s-a desfăşurat în cele două compartimente – patrimoniu muzeal şi 

teren – finalizîndu-se prin 15 lucrări ştiinţifice, 25 filme documentare (filmare, scenariu, 

comentariu) şi 3415 fotografii digitale. 

A. Patrimoniu muzeal – cercetarea lui a reprezentat, în acest an, în mod special, 

clasarea patrimoniului, întocmirea fişelor analitice, fotografierea, raportul de expertiză 

pentru fiecare obiect şi propunerea pentru clasare în Tezaur şi Fond. O muncă complexă, 

constantă şi responsabilă, care solicită studierea fiecărei colecţii etnografice în parte, 

întocmirea dosarelor şi trimiterea lor la Ministerul Culturii şi Cultelor. 

Pe lîngă studierea colecţiilor, cercetarea în domeniul patrimoniului muzeal a 

urmărit şi: 

- studiul arhivei (Adrian Bugnar); 

- întocmirea unor lucrări ştiinţifice de prezentare a patrimoniului (Livia 

Rusu, Florin Bogdan), cataloage de expoziţie sau cataloage de colecţii; 

- realizarea proiectului tipodimensionării (A. Danciu, C. Moisin) pentru 

colecţia de ceramică, cojoace, catrinţe, icoane. 

B. Cercetarea de teren – fundamentată şi aplicată conform planului anual şi de 

perspectivă pentru cunoaşterea culturii populare a zonei. 

a) Domeniul obiceiurilor (M. Borzan, A. Bugnar) – sursa principală de 
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documentare a fost materialul etnografic înregistrat de la sute de subiecţi din cele 27 de 

localităţi cercetate. Din răspunsurile primite pe teren la chestionarele făcute, au rezultat 3 

hărţi, 3000 fotografii, 19 filme documentare, 67 fişe de informator, rapoartele de 

cercetare, 6 lucrări ştiinţifice şi 12 articole în presa locală şi judeţeană, 11 reportaje TV, 

10 interviuri la Radio Tg. Mureş, Bucureşti şi Timişoara. 

- obiceiuri legate de păstorit – în Munţii Gurghiului – filmul „Sfeştania oilor la 

Idicel Pădure (mai 2007); 

- obiceiuri de primăvară – începutul anului agrar – filmul „Sărbătoarea plugarului 

la Fărăgău” (aprilie 2007); 

- obiceiuri de vară – filmul „Sărbătoarea Sînzienelor la Pietriş Vale” (iunie 2007); 

- obiceiuri de iarnă – filmul „Şezătoare la Pietriş Vale” (februarie 2007); 

                                - filmul „Colindători în muzeu” (decembrie 2007). 

- obiceiuri la saşi – filmul „Sărbătoarea Mariei” (februarie 2007); 

                             - filmul „Dansul viilor” (octombrie 2007). 

- obiceiuri şi meşteşuguri la rromi: 

                                  – filmul „Meşteri împletitori din Glodeni” (aprilie 2007); 

                                   - filmul „Ocupaţii ale rromilor din Hodoşa” (mai 2007); 

                                   - filmul „Împletitul coşărcilor la Aluniş” (mai 2007); 

- obiceiuri, în general – filmul „Săcalul de Pădure – un sat de vacanţă”; 

- viaţă spirituală – filmul „Dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi” – Sînmărtinul de 

Cîmpie (iunie 2007); 

b) Meşteşuguri – prelucrarea lemnului – filmul „Meşterul Alexandru Suciu din 

Comori” (august 2007); 

c) Arhitectură populară – cercetarea în acest domeniu s-a efectuat de către 

muzeografii Florin Bogdan şi Jozsef Kozma în localităţile Batoş şi Gurghiu, în vederea 

depistării a două gospodării, una săsească şi una maghiară, studiu monografic, ce a inclus 
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depistarea casei, negocieri pentru achiziţie, fotografii (120), schiţe (2), fişe (2). 

Cercetarea s-a încheiat prin achiziţia, în octombrie 2007, a casei din Gurghiu, care 

urmează a fi demolată şi reconstruită în secţia în aer liber a muzeului, în anul 2008. 

– Activitatea de evidenţă a patrimoniului 

Este o activitate complexă, la care a participat personalul de specialitate – 

muzeografi, bibliotecar şi gestionar şi a cuprins următoarele domenii: 

a) completarea fondului de patrimoniu, prin achiziţii (68 obiecte) şi donaţii (8 

obiecte), în valoare totală de 9914 lei (Costin); 

b) întocmirea fişelor de obiect, cu poze şi caracteristici generale (76 fişe – 

muzeografi); 

c) întocmirea dosarelor de expoziţie, pentru expoziţiile organizate în 2007 

(muzeografi L. Rusu, F.Bogdan, K.Jozsef): 

1. Expoziţia „Pomul vieţii” – sediul muzeului; 

2. Expoziţia „Catrinţa vînătă – valoare de patrimoniu” – muzeul Sighişoara. 

3. Expoziţia „Interior maghiar” -  sediul muzeului; 

4. Expoziţia „Interior românesc” – sediul muzeului; 

5. Expoziţia „Arta populară contemporană” în cadrul Tîrgului Meşterilor Populari, 

în parcul central al oraşului; 

6. Expoziţia „Praporul – steag bisericesc” – la sediul muzeului; 

7. Expoziţia „Meşteri populari din zona Reghinului” – la Festivalul Văii 

Mureşului; 

8. Expoziţia „Interferenţe etnice în port şi creaţia meşteşugărească” – la Festivalul 

Văii Gurghiului. 

d) Activitatea de clasare a patrimoniului, desfăşurată pe parcursul întregului an, a 

solicitat un volum mare de muncă şi responsabilitate: s-au întocmit în total 98 dosare, 

predate la Ministerul Culturii şi Cultelor, din care au fost clasate 68 dosare în TEZAUR 
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(3 dosare costume populare, 40 dosare catrinţe cu trup vînăt, 16 dosare furci, 9 dosare 

mobilier) şi 30 dosare în FOND (8 dosare costume populare, cuprinzînd 56 piese, 22 

dosare mobilier). 

- dosarele au cuprins 165 fişe analitice, 176 rapoarte de expertiză şi 528 fotografii. 

– Valorificarea patrimoniului 

Valorificarea patrimoniului s-a realizat conform programului de manifestări 

cultural-artistice pe 2007. 

18. Simpozioane, seri muzeale, mese rotunde (24); 

19. Expoziţii temporare (8), din care 4 expoziţii în muzeu, 1 în colaborare cu muzeul 

Sighişoara, 3 în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin; 

20. Realizarea de lucrări ştiinţifice pentru sesiunea muzeului (4 lucrări – muzeografi); 

pentru participarea la sesiunile ştiinţifice ale altor muzee din România: Maria 

Borzan (5) – Lăpuşna, Topliţa, Buşteni, Bucureşti, Sibiu, Livia Rusu (3) – Topliţa, 

Buşteni, Alba Iulia, Florin Bogdan (1) – Alba Iulia. 

21. Ghidaje în expoziţii, realizate de muzeografi, conform planificării, însumînd 1304 

vizitatori cu plată (2734 lei) şi 7267 vizitatori fără plată. 

22. Publicaţii: 

– Realizarea CD-ului „Moşteniri culturale 2007” – Anuarul muzeului (J. Kozma), 

cuprinzînd lucrările ştiinţifice susţinute la colocviul ştiinţific al muzeului, din 

2006, în 60 de exemplare.  

– Articole în presă (locală, judeţeană, naţională) – 16 articole (12 legate de 

cercetare + 4 diverse) 

– Interviuri radio (10) – Radio Tg. Mureş, Bucureşti, Timişoara; colaborara cu 

televiziunea s-a realizat fie în parteneriat, în organizarea unor spectacole, cu 

participarea soliştilor de muzică populară din judeţele Mureş, Alba, Bistriţa, fie 

în prezentarea patrimoniului muzeal sau a semnificaţiei unor sărbători populare, 
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obiceiuri, rituri etc. În cadrul acestei colaborări, amintesc: TVR 2, „Zestrea 

românilor” – 14 filme, realizator Carmen Stoica; PRO TV, 2 emisiuni, realizator 

Paula Rus; PRIMA TV, 6 emisiuni, realizator Dorina Oprea; ANTENA 1, 3 

emisiuni, realizator Diana Pop Dan, TV Tg. Mureş, 3 emisiuni, realizator 

Mariana Cioloboc şi Raluca Creţ; TV Tîrnăveni, 5 emisiuni, realizator I. 

Burdulea; OTV, 4 emisiuni, realizator E. Cerghizan. 

23. Prin colaborarea cu instituţiile de cultură şi educaţie (grădiniţe, şcoli, licee) din 

oraş şi judeţ: 

- cu Biblioteca Municipală „Petru Maior”, în lansări de carte; 

- cu Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu”, în organizarea unor 

spectacole folclorice şi activităţi educative: Festivalul Colindelor Pascale, 

Tabăra de Creaţie „Muntele vrăjit”, Aniversare Mihai Eminescu, 

Festivalul Condeierilor Plugari (Timişoara); 

- cu Colegiul Naţional „Unirea” Tg. Mureş – realizarea în comun a unui 

portofoliu ce a cuprins o lucrare muzeografică, un proiect de conservare a 

unui obicei şi un film de inspiraţie etnografică, pentru Concursul Naţional 

„Cultură şi Civilizaţie”; 

- cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru pregătirea echipei mureşene în 

vederea participării la Olimpiada Naţională de limba română Iaşi – 

„Simbolistica meşteşugurilor populare româneşti legate de sărbătorile de 

primăvară”; 

- cu Şcoala Generală nr. 7 Tg. Mureş (Truţa Rozalia, Maria Borzan) – 

proiectul şi filmul „Izvorul neamului românesc”; 

- cu Universitatea Populară Tg. Mureş, în cadrul Săptămînii Educaţiei 

Permanente, ediţia a 10-a (noiembrie 2007) – simpozion „Pasiunea de a fi 

colecţionar”; 
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- muzeul a coordonat şi activitatea organizării şi funcţionării a unor muzee 

săteşti – Ruşii Munţi, Idicel Pădure, Pietriş Vale, Şerbeni (înfiinţarea 

muzeului sătesc „Popa Gheorghe”. 

– Activitatea de conservare şi restaurare 

Activitatea de conservare s-a realizat de către conservator Aurelia Danciu şi a 

cuprins atît activitatea de documentare în vederea pregătirii spaţiilor de depozitare 

conform tipologiei şi caracteristicilor obiectelor de patrimoniu, cît şi activitatea 

preventivă şi cea de intervenţie. 

Au fost supuse activităţii de conservare: 

- icoanele pe sticlă (254 bucăţi) şi lemn (26 bucăţi); 

- metalele (360 bucăţi); 

- piesele din expoziţia în aer liber; 

- tratarea colecţiei de fluiere (126 bucăţi); 

- aerisirea, însorirea colecţiei de catrinţe (310 bucăţi); 

- aerisirea colecţiei piese de interior (60 bucăţi); 

- aşezarea tipodimensională a colecţiilor de artă contemporană, împletituri 

şi lemn (327 bucăţi); 

- aranjarea, cu suport textil, în spaţiu corespunzător, a colecţiei de catrinţe 

şi costume, clasate în categoria TEZAUR – în poziţia cea mai puţin 

tensionată (cîte 10 bucăţi, cu substanţă antimolii şi tabel cu număr de 

inventar şi fotografie corespunzătoare). 

Activitatea de restaurare, realizată de restaurator Moisin Cornel, s-a concretizat în 

intervenţia – restaurarea efectivă a 24 piese, cu etapele necesare şi intervenţia la 

monumentele în aer liber (acoperiş, piese componente), dar şi prin confecţionarea 

mobilierului solicitat şi tipodimensionarea pentru diferitele categorii de obiecte (rafturi – 

26, dulapuri – 3, suporturi speciale). 
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Tratamentele şi restaurările efectuate au fost consemnate în fişele de conservare 

(A.Danciu) şi cele de restaurare (C.Moisin). 

Menţionăm că această activitate s-a desfăşurat în condiţii vitrege – lipsa în 

totalitate a fondurilor financiare pentru restaurare şi conservare; întreţinerea 

monumentelor în aer liber şi efectuarea restaurărilor necesare la monumente şi patrimoniu 

mobil, s-a făcut prin autogospodărire şi sponsorizări – inclusiv confecţionarea 

mobilierului de depozitat, iar ca forţă de muncă, în anumite situaţii, neavînd un muncitor 

în muzeu, s-au folosit fie paznici, fie muzeografi. 

- Activitatea administrativă şi tehnică gospodărească 

Această activitate completează celelalte domenii, dar este şi premisa unei activităţi 

de ansamblu reuşite. Ea creează cadrul organizatoric şi funcţional al instituţiei, asigurînd 

baza materială şi de personal. 

Coordonată de director, cu participarea gestionarului pentru probleme de 

secretariat, evidenţă, contabilitate primară, asigurarea materialelor necesare. 

Avînd ca determinantă bugetul pe anul în curs (2007), această activitate nu s-a 

putut desfăşura conform planificării şi necesităţilor, ci în regim de urgenţă şi în sistem de 

autogospodărire şi sponsorizare, pentru activităţile care solicitau fonduri. 

- s-a asigurat cadrul funcţional în depozite şi tratarea urgenţelor; 

- desfăşurarea activităţii de cercetare şi cea culturală a instituţiei; 

- paza şi securitatea patrimoniului, prin asigurarea patrimoniului (valoare 

4.000 lei), sitemul de efracţie (este necesară remedierea şi completarea lui 

în 2008) şi serviciul de pază (activitatea personalului de pază, conform 

fişei de pontaj, după fişa postului). 

În activitatea gospodărească s-a urmărit planificarea, pe zile, pe luni şi trimestre, a 

activităţilor de curăţenie şi întreţinere. 

Alături de veniturile de la buget, la buna desfăşurare a activităţii instituţiei muzeale 
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au contribuit şi resursele complementare, obţinute din venituri proprii – vizite în muzeu 

(2734 lei) şi sponsorizări (5000 lei). 

Raportul prezintă, în ansamblu, activitatea muzeului. El este completat cu: 

- rapoartele anuale ale personalului de specialitate (incluzînd pe cele lunare 

şi trimestriale); 

- direcţiile prioritare pe anul 2007; 

- programul manifestărilor cultural-artistice pe anul 2007; 

- planul activităţilor de conservare şi restaurare pe anul 2007; 

- situaţia veniturilor complementare pe anul 2007. 
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22   BIBLIOTECA MU�ICIPALĂ „PETRU MAIOR”- REGHI� 

 

 Biblioteca municipiului Reghin este o instituţie de cultură subordonată primarului 

municipiului Reghin.   

           Activitatea bibliotecii în anul 2007 se încadrează în preocupările noastre privind 

munca cu cartea, urmărind asigurarea unui echilibru deplin între viaţa comunităţii locale 

şi cea a bibliotecii, ca centru de informare şi documentare, urmărind în acest scop 

organizarea modernă a instituţiei prin completarea colecţiilor, pregătirea personalului, 

paralel cu preocuparea culturală de educaţie. 

           Printre sarcinile de bază stabilite pentru această perioadă am urmărit 

achiziţionarea permanentă a celor mai importante lucrări şi publicaţii cu o mare varietate 

de informaţii, materiale şi servicii care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale, 

educaţionale, sociale, culturale, de informare comunitară şi de recreere. Asigurarea de 

servicii de referinţe, informare şi împrumut pentru componentele legislativă, executivă şi 

juridică al administraţiei locale. 

           S-a urmărit deasemenea îmbunătăţirea activităţii de automatizare a serviciilor 

bibliotecii, ridicarea calităţii deservirii utilizatorilor, instruirea lor pentru a le asigura 

independenţa de folosire a colecţiilor şi serviciilor bibliotecii, asigurarea continuităţii 

neîntrerupte a muncii în bibliotecă prin redistribuirea temporară a sarcinilor şi unele 
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reorganizări în funcţie de necesităţi. 

           S-a păstrat o colaborare permanentă cu toate instituţiile de cultură şi învăţământ 

din municipiu, cu întreaga intelectualitate, deasemenea cu societăţile şi asociaţiile 

culturale şi umanitare din oraş. 

           Ca şi în alţi ani am avut preocupări permanente în organizarea de activităţi 

culturale cu cartea prin diverse forme de activitate, care să promoveze valorile culturii 

naţionale, universale cât şi locale. 

           Toate realizările anului 2007, s-au datorat sprijinului permanent primit din partea 

Primăriei şi a Consiliului local, Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Culte Mureş, 

Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ,a Bibliotecii 

Judeţene Mureş şi alte instituţii şi biblioteci judeţene din ţară cu care facem schimburi de 

publicaţii, care ne-au ajutat moral şi material în realizarea obiectivelor propuse. 

           Datorită preocupării întregului colectiv privind calitatea şi diversitatea fondului de 

publicaţii, am reuşit să atragem spre bibliotecă un număr însemnat de utilizatori la care 

adăugăm numărul mare de participanţi la manifestările noastre culturale. Conform Legii 

bibliotecilor privind dezvoltarea şi înnoirea tuturor colecţiilor am căutat să asigurăm 

minimul necesar de documente pe locuitor 1,5 – 2,5%, iar rata de înnoire a colecţiilor să 

fie sub 25 de ani. 

           În anul 2007, fondul de carte a bibliotecii a ajuns la 123.329, din care 1.604 

exemplare au intrat în cursul anului. Documentele audiovizuale se cifrează la 628 

exemplare, iar numărul de titluri la abonamente periodice 45. Biblioteca este dotată cu 6 

calculatoare + internet, la toate secţiile bibliotecii, la care adăugăm alte mijloace de 

informare şi documentare, catalogul tematic, alfabetic şi sistematic, bibliografia locală, 

caietul cititorului, Ghidul bibliotecii, etc. 

           De toate acestea au beneficiat un număr de 4.106 utilizatori, de diferite profesii şi 

categorii sociale, care au citit, informat sau documentat un număr de 96.616 publicaţii. 
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           O importanţă deosebită în activitatea de popularizare a cărţii şi a utilizatorilor ei, a 

fost buna conlucrare cu şcolile şi grădiniţele din oraş prin încheierea de parteneriate 

dintre care menţionăm Gimnaziul „Augustin Maior”, Gimnaziul privat „Mirona”, 

Grădiniţa nr. 2 şi Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, Filiala Reghin. 

           Deasemenea s-au realizat proiecte şi programe, dintre care menţionăm proiectele 

„Casa noastră Europa”, destinat tinerilor cu scopul de a conştientiza drepturile şi 

obligaţiile tinerei generaţii ca cetăţeni europeni şi „Profiluri culturale şi ştiinţifice 

reghinene”, dicţionar biobibliografic. 

           Prezentarea şi justificarea muncii personalului bibliotecii ies în evidenţă prin 

realizarea indicilor de activitate a insituţiei noastre, care comparativ cu anii trecuţi se 

situează la parametrii apropiaţi, la majoritatea dintre ei. Astfel indicele de înzestrare pe 

cititor este de 29,99, indicele de înzestrare pe locuitor 3,40, iar atragerea populaţiei la 

lectură 11,35. Se observă continuitatea şi tradiţia în activitatea bibliotecii prin următorii 

indici: circulaţia cărţii 0,78, frecvenţa 114,26, lectura pe cititor 23,53, iar lectura pe 

locuitor 2,67. 

           Pentru cunoaşterea fondului de carte de către utilizatorii bibliotecii s-au folosit 

cele mai moderne mijloace orale şi audiovizuale. Astfel pentru popularizarea fondului de 

carte din domeniul socio-uman şi celelalte domenii s-au organizat numeroase manifestări 

cu cartea specifice bibliotecii, expoziţii şi prezentări de cărţi, simpozioane, lansări de 

cărţi, medalioane ştiinţifice şi literare, întâlniri cu personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi 

culturale, activităţi cultural-artistice în parteneriat cu instituţiile de învăţămînt şi cultură, 

fundaţii şi asociaţii din municipiu. 

           Din domeniul socio-uman, menţionăm evocarea „Alexandru Cuza –primul 

domnitor al Principatelor Unite”, lansarea volumelor Reghinul Cultural VIII- studii şi 

articole, „Cultura mureşeană în memoria cărţilor” de Melinte Şerban, „Integrarea 

României în Uniunea Eoropeană – preocupări şi perspective”, coordonator dr. Simion 
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Costea şi Maria Costea cercetător ştiinţific, vol. II „Dascăli mureşeni” de Dorin Borda şi 

Ilarie Opriş, volumul de studii şi comunicări „Sangidava”, apărută sub îngrijirea 

Fundaţiei Culturale „Miron Cristea” din Topliţa, în care sunt incluşe personalităţi 

culturale reghinene, simpozionul ştiinţific „Mircea Eliade” – savant, istoric al culturii şi 

religiilor, romancier şi eseist. 

           O latură importantă a muncii noastre a fost informarea şi documentarea 

utilizatorilor bibliotecii privind cartea de ştiinţă şi tehnică, prilej ca prin diverse activităţi 

ştiinţifice să facem o permanentă popularizare a noutăţilor intrate în bibliotecă „Cărţi 

ştiinţifice şi tehnice”, sub genericul „Noutăţi în bibliotecă”, deasemenea medalioane 

ştiinţifice, dezbateri şi lansări de cărţi cu conţinut ştiinţific, aniversări sau comemorări 

privind personalităţi de seamă care s-au remarcat pe plan naţional sau universal, printre 

care menţionăm sesiunea de comunicări ştiinţifice „Augustin Maior – 125 de ani de la 

naşterea fizicianului român”, matineul ştiinţific „Aurel Vlaicu – pionier al aviaţiei 

mondiale „ discuţia pe tema „Oameni de ştiinţă mureşeni – Nyárádi Antal – botanist 

mureşan, prezentarea cărţii „Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948)” 

de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean. 

           De un real succes s-au bucurat prezentarea cărţilor „Minoritari şi majoritari în 

Transilvania interbelică” de dr. Virgil Pană şi Domeniul Gurghiu 1652-1706 de Liviu 

Ursuţiu – Urbarii, inventare şi socoteli economice. 

 S-a continuat organizarea de manifestări literare prin care am căutat să valorificăm 

cele mai importante lucrări, scriitori şi publicişti, personalităţi literare naţionale şi 

universale. Menţionăm simpozionul literar Mircea Eliade – 100 de ani de la naştere, 

medalionul literar „Arány Janos”, şezătoarea literară „Dsida Jenő” – 100 de ani de la 

naştere şi medalionul literar „110 ani de la naşterea prozatorului Tamási Aron”, lansarea 

cărţilor „Editoriale” de Mariana Cristescu, „Drum spre viaţă” de Ilie Şandru, „Studii de 

literatură” de Valentin Marica, „Conceptul de spaţiu mioritic în filozofia lui Lucian 
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Blaga” de Eugeniu Nistor. 

           Mereu prezenţi în mijlocul nostru, momente prilejuite de anumite sărbători ale 

cărţii şi culturii în general, scriitorii şi publiciştii, Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuţ, prof. 

univ. dr. Cornel Moraru şi prof. univ. dr. Iulian Boldea, şi-au prezentat cărţile apărute în 

această perioadă, au participat la dezbateri privind fenomenul literar şi evoluţia lui în 

anumite perioade, curente şi personalităţi ale literaturii române şi universale, etc. 

           Printre cărţile prezentate menţionăm „Poeţi  români postmoderni” de Iulian 

Boldea, „Maşina de citit – o panoramă editorială mureşeană a ultimilor doi ani” şi 

„Trecut provizoriu” de Nicolae Băciuţ, „Lucian Blaga – Convergenţe între poet şi 

filozof” de prof. univ. dr. Cornel Moraru, „Litaniile cerului” şi „Trecerea râului” de Lazăr 

Lădariu, etc. 

           Pe tot parcursul anului s-au organizat lansări de cărţi, dezbateri literare, întâlniri 

cu redactori şi scriitori de la revistele de cultură „Tribuna”, „Lató”, şi „Vatra”, scriitori şi 

publicişti din Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov şi Târgu Mureş. 

           Activităţi reuşite s-au desfăşurat şi la Secţia pentru copii, organizate în parteneriat 

cu şcolile şi grădiniţele din municipiu, manifestări cultural-educative specifice vârstei şi 

preocupărilor cititorilor copii. S-a  continuat procesul de automatizare prin îmbunătăţirea 

întregului sistem de informatizare, prima etapă fiind înregistrarea fondului în baza de date 

a calculatorului. În acest scop biblioteca a fost dotată cu un calculator nou, performant cu 

toate anexele necesare diversificării activităţilor bibliotecii, casete video, CD-uri. S-au 

ţinut la zi mijloacele de informare a utilizatorilor copii, s-a reuşit faţă de alţi ani o 

colaborare mai fructuoasă cu toate instituţiile şcolare, Clubul copiilor şi alte asociaţii 

culturale, observându-se o reală îmbunătăţire în organizarea şi conţinutul tuturor 

activităţilor cu copii şi tineret. 

           În cursul anului 2007, au frecventat biblioteca un număr de 1.413 cititori copii, 

care au împrumutat sau consultat un număr de 28.443 publicaţii cu tematică diversă. Au 
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fost puse la dispoziţia tinerilor cititori un număr de 22.523 de volume cu tematică 

diversă, fond de carte mereu reîmprospătat cu ultimele apariţii editoriale. Săptămânal, 

Secţia pentru copii a bibliotecii, organizează manifestări cu cartea şi alte materiale 

audiovizuale, printre care amintim medalionul literar „Mihai Eminescu” şi programul 

literar artistic închinat – Luceafărului- poeziei româneşti, deasemenea – Concursul de 

creaţie literară „Tinere condeie”, sub îndrumarea bibliotecarei Lihăt Carmen, întâlniri cu 

elevii claselor a I-a, iniţierea lor în tainele cititului sub genericul „ABC-ul cărţilor”, 

şezătoarea literară „De ziua ta...” însoţită de o expoziţie de carte dedicată zilei de 8 

Martie. 

           În cadrul sărbătorii „Ziua mondială a cărţii pentru copii” s-au organizat întâlniri pe 

tema „Scriitori mureşeni şi cărţile lor dedicate copiilor”, matineul ştiinţific „Călătorie în 

lumea plantelor” şi medalioanele literare „Sutő András” – 80 de ani de la naştere şi 

„Hector Malot” -100 de ani de la moarte. 

           Referitor la activitatea filialelor bibliotecii, menţionăm preocuparea permanentă 

pentru buna funcţionare a celor trei filiale Apalina , Iernuţeni I şi II, ca şi componente a 

întregului sistem al activităţii bibliotecare pe compartimente şi secţii. Nu s-a realizat 

randamentul aşteptat din motive obiective şi subiective. Filiala Apalina a fost mutată în 

alt local, cu încăperi mai corespunzătoare, deasemenea Filiala II din Iernuţeni, care 

funcţionează în două garsoniere de bloc, în condiţii total necorespunzătoare, a obţinut 

rezultate sub aşteptări. S-au luat măsuri de remediere a acestor situaţii, rezultatele încep 

să se observe. Se impune şi pe viitor o colaborare mai eficientă cu locuitorii comunităţii, 

cu şcoala şi biserica. 

           În cursul anului 2007, biblioteca a fost prezentă la organizarea manifestărilor 

cultural-educative prilejuite de cele mai importante evenimente din viaţa municipiului. 

Astfel cu ocazia Zilei bibliotecarului, a cărţii şi a dreptului de autor ( 23 aprilie) s-a 

organizat o întâlnire cu scriitorul şi publicistul Valentin Marica, la care au participat 



171 
 

alături de personalul bibliotecii, toţi bibliotecarii şcolari din municipiu. 

           Sub egida Primăriei municipiului Reghin, biblioteca în colaborare cu instituţiile de 

cultură şi-au adus aportul la reuşita tuturor activităţilor organizate în cadrul celei de-a 

XXXVI-a ediţie a Săptămânii Culturii Reghinene – 28 mai – 3 iunie 2007. O săptămână 

bogată în manifestări cultural-educative cu cartea printre care menţionăm întâlnirea cu 

scriitorii clujeni Radu Ţuculescu, Victor Cubleşan, Ioan Pavel Azap şi Dan Moşoiu, 

deasemenea cu Lazăr Lădariu, Nicolae Băciuţ şi Eugeniu Nistor, personalităţi de seamă a 

culturii mureşene. 

           Reghinenii au participat în număr mare la lansările de cărţi dintre care amintim : 

„Ultima bătălie” de Cornelius  Ryan, în traducerea mureşeanului Nicolae Dan Cetină şi 

„Drum spre viaţă” de Ilie Şandru, menţionăm deasemenea medalionul literar „Szabédi 

Lászlo”, cu participarea dr. Abrám Zóltan, preşedintele Asociaţiei Culturale Maghiare 

Mureş şi Nagy Pál, critic literar. 

           Continuitatea muncii cu cartea în acest domeniu s-a concretizat prin reuşitele 

manifestări din cadrul „Zilelor Bibliotecii Municipale „Petru Maior” 8-9 noiembrie 2007, 

ediţie care a fost sărbătorită prin numeroase activităţi profesionale şi de popularizare a 

cărţii şi a bibliotecii,. Astfel s-a organizat colocviul profesional „Promovarea imaginii 

bibliotecii prin elaborarea de proiecte şi tehnici moderne în deservirea utilizatorilor”, 

numeroase prezentări şi lansări de cărţi. 

           Biblioteca şi-a adus o contribuţie de seamă la reuşita manifestării „Întâlnirile 

Culturale Europene ARS MARIS” din 11-13 octombrie 2007, care se preconizează să fie 

la Reghin, una dintre cele mai de seamă Societăţi cultural-ştiinţifice, cu sediul în zona 

Pădurii Mociar, iniţiatorul acestei acţiuni este reghineanul Radu Ţuculescu, scriitor, 

publicist şi redactor la TV Cluj-Napoca, renumit şi apreciat pentru activităţile culturale şi 

sociale pe care le realizează.  

În activitatea de cercetare şi valorificare a istoriei şi culturii reghinene, s-a lansat la 
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începutul anului 2007 volumul VIII- Reghinul Cultural-studii şi articole, o nouă reuşită a 

cercetătorilor şi istoricilor reghineni, mureşeni, din Cluj-Napoca, Braşov şi Sibiu. S-a 

terminat fiind în curs de tipărire Dicţionarul biobibliografic-Personalităţi ale ştiinţei şi 

culturii reghinene, care conţine peste 150 de profiluri ale generaţiilor trecute şi prezente 

implicate prin opera lor în viaţa culturală locală şi naţională. Deasemenea a început 

cercetarea şi adunarea de noi documente pentru tipărirea volumului IX, Reghinul 

Cultural-studii şi articole. 

           O atenţie deosebită s-a acordat organizării permanente a fondului de carte şi a 

colecţiilor de periodice pentru o mai bună orientare a utilizatorilor şi a personalului 

bibliotecii în cunoaşterea amănunţită a fondului de carte, căutându-se în permanenţă noi 

soluţii în funcţionalitatea cât mai eficientă a instituţiei bibliotecare. În acest scop s-au 

eliminat prin casare fizică sau morală publicaţiile depăşite sau uzate, conform Legii 

bibliotecilor şi a altor instrucţiuni de profil. Au fost casate din cauza uzurii sau cărţi 

pierdute un număr de 1.700 volume cărţi şi periodice. 

           Pe linia automatizării tuturor operaţiunilor serviciilor bibliotecii, s-au realizat paşi 

importanţi în constituirea unei baze de date locale cât mai complete cât şi organizarea 

tuturor colecţiilor bibliotecii în baza de date pe calculator, lucrare ce se va definitiva în 

cursul anului 2008. 

           Informarea utilizatorilor asupra conţinutului fondului de carte s-a făcut prin 

folosirea la maximum a cataloagelor bibliotecii, care sunt aduse la zi şi pe anul 2007, 

paralel cu mijloacele moderne oferite de calculator şi internet. Toate acestea completează 

şi activitatea bibliografică şi metodică în vederea perfecţionării muncii în bibliotecă sub 

toate aspectele. În acest cadru s-a întocmit şi calendarul cu principalele manifestări cu 

cartea pe anul 2007, s-au completat toate mijloacele de informare a activităţilor asupra 

realizărilor dar şi preocupărilor bibliotecii pe termen mediu şi de perspectivă. 

           În vederea perfecţionării profesionale s-au efectuat pregătiri pe plan judeţean şi 
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prin schimburi de experienţă sau dezbateri profesionale pe plan local cu ocazia Zilei 

bibliotecarului sau a Zilelor Bibliotecii „Petru Maior”. Un grup de patru bibliotecari au 

participat timp de două zile la cursuri de perfecţionare la Miercure Ciuc, privind aplicarea 

programului BIBLIS, în operaţiunile bibliotecii. 

           S-au realizat câteva probleme pe plan administrativ gospodăresc, constând în 

reparaţii curente, igenizări, confecţionarea a 12 rafturi pentru bibliotecă, achiziţionarea 

unui calculator şi a 2 monitoare, un aparat CANON-fax cu telefon, un aparat 

multifuncţional xerox, urmând ca în anul 2008, să executăm reparaţii generale la 

instalaţiile electrice din încăperile bibliotecii şi modernizarea grupurilor sanitare. 

           Pe tot parcursul anului s-a urmărit întreţinerea corespunzătoare şi gospodărirea 

tuturor mijloacelor şi obiectelor din patrimoniul bibliotecii, instruirea periodică şi 

respectarea cu stricteţe a normelor PSI şi de protecţie a muncii, creşterea responsabilităţii 

personalului bibliotecii în activitatea pe care o desfăşoară, folosirea cu eficienţă şi 

profesionalism a programului de lucru, cunoaşterea şi aplicarea în muncă a tuturor 

normativelor privind activitatea cu cartea în bibliotecile publice şi alte regulamente şi 

instrucţiuni ale organelor centrale şi locale. 

           Considerăm că anul 2007, a fost benefic activităţii cu cartea în municipiul Reghin, 

Biblioteca „Petru Maior” devenind o instituţie cu un rol mult mai activ în mediul social, 

ea asimilează şi reflectă prin colecţiile şi serviciile oferite, modificările de la nivelul 

societăţii, trecând de la funcţia de conservare la cea de disponibilizare a informaţiilor, de 

la activităţile de organizare a fondurilor de publicaţii la cele legate de educarea, 

documentarea şi informarea utilizatorului. Printr-un management al calităţii, care este o 

necesitate în cadrul structurilor info-documentare, prin existenţa permanentă a unor 

politici culturale şi educaţionale,  în noul context european, s-a reuşit ca biblioteca 

noastră, ca instituţie publică, să reprezinte în societatea cunoaşterii o avere naţională, o 

bibliotecă reînnoită, umană şi competitivă. 
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23. SERVICIUL MOBIL DE URGE�ŢĂ , RESUSCITARE ŞI 

DESCARCERARE 

 

 Serviciul Mobil de Urgenţă, Resuscitare şi Descarcerare este subordonat Primarului 

municipiului Reghin 

 În anul 2007 au avut loc  un număr de 1049 de intervenţii, după cum urmează: 

 Traumatisme prin: 

– Accidente rutiere -70 

– Cădere de la înălţime şi acelaşi nivel-122 

– Agresiuni-80 

– Accidennte de muncă-33 

– Arsuri-9 

– Alta traumatisme-49 

 Medicale: 

     -Stop cardio-respirator-37 

     -Insuficienţă respiratorie-280 

     -Cardiologie-74 

     -Neurologie-89 

     -Intoxicaţii-63 

 Pediatrie: 

     -medicale-traumă-63 

     -participare la incendii cu pompierii, fără victime-52  

     -descarcerare-1 

     -Solicitări anulate-27 
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24. SECŢIEI DRUMURI, PODURI ŞI  TROTUARE 

 

 Secţia Drumuri, Poduri şi Trotuare este în subordinea directă a Viceprimarului 

municipiului Reghin şi funcţionează  cu un număr de 45 de salariaţă din care un inginer şi 

2 tehnicieni, după cum urmează: 

– Şef Secţie  ing. Oprea Ioan 

– Tehnician Simon Sigismund 

– Tehnician Cremene Sandor  

 Principalele atribuţiuni ale secţiei sunt administrarea şi întreţinerea reţelei stradale 

care cuprinde un număr de 161 străzi în lungime de 91 km din care 52 km sunt 

modernizate, a trotuarelor şi aleilor. 

 În perioada 1 ianuarie 2007- 15 martie 2007 precum şi în perioada 15 noiembrie 

2007 – 31 decembrie 2007 s-au desfăşurat lucrările în ture pentru acţiuni de prevenire, 

combatere a poleiului precum şi acţiuni de dezăpezire (în cazurile necesare) perioade în 

care s-au preparat şi utilizat 120 to sare precum şi 612 to nisip antiderapant. 

 În perioada sus menţionată, în momentele în care timpul permitea s-au executat şi 

alte lucrări cum ar fi: 

 -scarificarea mecanică a platformei drumului pe un număr de 10 străzi; 

 -reprofilare străzi cu piatră şi balast folosindu-se o cantitate de cca. 1600 to 

produse balastiere; 

 -lucrări de reparaţii la staţia de asfaltare şi la celelalte utilaje. 

 Începând cu 15 martie 2007 s-a trecut la programul normal de lucru începând 

lucrările prevăzute pentru anul în curs. 

 În cursul anului 2007 s-au efectuat lucrări de scarificări a platformei drumului şi de 

reprofilare cu piatră spartă şi balast pe un număr de 62 de străzi scop în care s-au 

consumat 10.000 to de piatră spartă şi 3.000 to balastru. 
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 Avându-se în vedere lucrările executate de către terţi la DN 15 şi DN 16 am 

urmărit şi am recuperat o cantitate de 1350 to asfalt frezat pe care l-am folosit la 

reprofilat străzi pe str. Sălciilor, Susenii Noi, Iernii, Vânătorilor, Păşunii, Păltiniş, Mihai 

Eminescu. 

 Una din preocupările secţiei noastre a fost recuperarea materialelor refolosibile, 

rezultate în urma lucrărilor de reabilitare pe DN 15 şi DN 16, acţiune în urma căreia s-au 

recuperat: 

 -asfalt frezat – cca 1.350 to 

 -capace canal -  60buc. 

 -borduri şi pavaj – cca 800 mc. 

 După cum am arătat materialele recuperate s-au folosit pentru lucrările noi 

executate în regie proprie: 

 -asfalt frezat la reprofilat drumuri; 

 -capace canal la reparaţii şi înlocuiri; 

 -borduri şi pavaj pe străzile Zorilor, Stadionului, Toamnei, Nucului, Gării. 

 La data de 11.04.2007 am început lucrările pregătitoare pentru pavarea cartierului 

Mihai Viteazu lucrări care s-au terminat la data de 07.07.2007. 

 La aceste lucrări s-au montat pavaje în suprafaţă de 5.000 mp. 

 Pe lângă lucrările de pavare în cart. Mihai Viteazu s-au efectuat şi lucrări pentru 

îngrădirea terenului de sport şi eliminarea focarelor de infecţie. 

 Una din lucrările de bază executate în cursul anului 2007 a fost producerea şi 

punerea în operă a mixturilor asfaltice. 

 Lucrările de producere a mixturilor asfaltice au început în luna februarie 

producându-se în cursul anului 2007 o cantitate de 3754 to mixtură care s-a folosit atât la 

reparaţii cât şi la covoare asfaltice noi. 

 Din această cantitate s-au executat reparaţii pe toate străzile asfaltate unde a fost 
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necesar şi s-au aşternut covoare asfaltice noi pe străzi după cum urmează: 

 -str. Zorilor – 165 ml; 
 -str. Stadionului – 200 ml; 
 -str. Carpaţi – 500 ml; 
 -str. Oltului – 205 ml; 
 -str. Argeşului – 321 ml; 
 -str. Castelului – 300 ml; 
 -str. Toamnei – 300 ml; 
 -str. Nucului – 170 ml. 
 În total în cursul anului 2007 s-a aşternut covor asfaltic nou pe o lungime de 2,2 

km. 

 Pe lângă aceste lucrări de anvergură am mai executat lucrări necesare pe teritoriul 

oraşului cum ar fi: 

 -ridicat capace canal în număr de 160 buc. pe străzile unde s-au executat lucrări de 

reabilitare; 

 -săpături sunt în lungime de 1 km pe str. Kiss Zoltan, Semănătorilor; 

 -lucrări de fundaţii la pavilioanele expoziţionale ale primăriei; 

 -execuţie poduri Ø800 pe str. Viilor, Kiss Zoltan şi Câmpului; 

 -execuţie podeţe Ø400 – pe str. Grigorescu, str. Grădinarilor; 

 -execuţie podeţe Ø300 – str. Grădinarilor. 

 S-au executat şi diverse lucrări şi transporturi pentru unităţile şcolare şi instituţiile 

subordonate primăriei. 
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                           25. SECŢIA SERE ŞI ZO�E VERZI 

  

           Secţia Sere şi Zone verzi este subordonată Viceprimarului municipiului Reghin, şi  

funcţionează cu un număr de 41 de angajaţi, în următoarea componenţă:  

 

 - Şef secţie Sere şi Zone verzi-Schuller Peter ; 

- inginer responsabil zone verzi-Albu Ioan Călin ; 

- inginer responsabil sere-Bakos Iuliu ; 

- tehnician- Albert Rafila ; 

- şef de echipă- Zidar Petru ; 

- gestionar - Gagy Maria;  

35 muncitori.  

 

Din totalul de 35 muncitori 1 muncitor este tractorist, 5 muncitori fochişti (în 

perioada de iarna) - grădinari (în perioada de vara), 1 muncitor şofer.  

Datorită programului de activitate continuă, schimbul II şi III se face prin rotaţie, 

personalul respectiv executând şi paza serelor. Această rotaţie se execută şi în zilele de 

sâmbătă şi duminică, personalul primind pentru munca efectuată, zile libere. Din 

personalul muncitor:  

 

2 muncitori întreţin stadionul; 

2 muncitori golesc coşurile de gunoi(320 coşuri);  

2 muncitori întreţin curăţenia în cele două parcuri ale municipiulu;,  

1 muncitor întreţine pe perioada februarie-octombrie, pepiniera Hedel;,  

3 muncitori execută lucrări de ecarisaj; 

1 muncitor efectuează paza parcului tineretului şi stadionului. 
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Activitatea personalului secţiei Sere şi Zone verzi, este variată, complexă, 

dependentă de ritmul sezonier (anotimpuri) şi circadian ( zi – noapte)  

Întreaga activitate este reflectată în rapoarte de lucru lunare.   

 

 

Date statistice privind zonele verzi din mun. Reghin 

 

 

Suprafaţa mun. Reghin:                                    7282 ha (72.820.000 mp) 

 

Suprafaţă zonă verde + parcuri : - în unitate: 65,6 ha (656.000 mp) 

                                                                 - % din suprafaţa mun.           0,74 

�umăr locuitori:                                                                            39500 

 

Suprafaţă zonă verde + parcuri / locuitor:                       16,61 mp 

 

�r. arbori - din străzi şi cartiere: Foioase                                   8335  buc. 

                                                        Răşinoase                                2134  buc. 

                                                        Total                                      10469  buc. 

                     - din parcul tineretului: Foioase                                   594  buc. 

                                                           Răşinoase                                 77  buc. 

                                                           Total                                       671  buc. 

                     - din parcul Petru Maior: Foioase                                199  buc. 

                                                              Răşinoase                            136  buc. 

                                                              Total                                    335  buc. 
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                     -TOTAL : Foioase                                                      9128  buc. 

                                      Răşinoase                                                   2347  buc. 

                                      Total                                                        11475  buc. 

 

Gard viu: - din străzi şi cartiere:  Foioase                                   10220  ml 

                                                         Răşinoase                                 2060  ml 

                                                         Total                                       12280  ml 

                    - din parcul tineretului: Foioase                                    1120  ml 

                                                          Răşinoase                                    40  ml 

                                                          Total                                        1160  ml 

                    - din parcul Petru Maior: Foioase                                 1170  ml 

                                                            Răşinoase                                  10  ml 

                                                            Total                                     1180  ml 

                    -TOTAL : Foioase                                                      12510  ml 

                                      Răşinoase                                                    2110  ml 

                                      Total                                                         14620  ml 

 

 

Atribuţiile personalului pe sectorul de activitate constau în următoarele: 

 

24. Sera de flori   

 

Serveşte activităţilor de producere a materialului săditor necesar asigurării 

decorului floral în perimetrul municipiului Reghin. Suprafaţa serei cuprinde două 

compartimente a 7 tronsoane.  
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Suprafaţă totală seră : 1.764 mp. în care sunt cultivate:  

                       - trandafiri (Rosa sp.)                      400 mp.  

                       - garoafe (Dianthus sp.)            160 mp.  

                       - crizanteme (Chrysantemum sp.)      240 mp.  

                       - frezii (Fresia sp.)                     100 mp.  

                       -Astomeria(                                30 mp.  

                       - cale (Cala sp.)                              320 mp.  

                       - restul suprafeţei este ocupată de plante - mamă din care   

                         se recoltează butaşi de plante tinere şi culturi în ghivece:  

                                     - Hortenzia sp.                                             700 buc. 

                                     - Cineraria sp.                                           3000 buc.  

                                     - Cyclamen sp.                                            400 buc. 

                                     - Primula sp.                                             1000 buc.  

                                     - plante verzi                                             1950 buc. 

                                     - plante de cameră exotice şi ornamentale 400 buc. 

Suprafaţă totală teren liber din faţa serei: 1.200 mp, în care se execută: 

             -  lucrări de pregătire, amenajare şi plantare a terenului cu plante anuale;                                     

   -  amenajarea răsadniţelor;  

   -  culturi tinere de arbori şi arbuşti. În prezent există următoarele  

      exemplare de arbori şi arbuşti tineri / specie :  

 

                 - Picea abies (Molid)                                                   8970  buc.                  

                 - Abies alba (Brad)                                                       375  buc.  

                 - Betula pendula (Mesteacăn)                                      500  buc. 

       - Prunus avium (Cireş sălbatic)                                1800  buc.  

       - Fraxinus excelsior (Frasin)                                       700  buc.  
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       - Buxus sempervirens (Buxus)                              350 buc.  

       - Tuja sp.+ Chamaecyparis sp.(Tuie + Chiparos)     200  buc.  

                 - Levandula officinalis (Lavandă)                                30  buc.  

                 - Rosa sp.(Trandafiri)                                        300  buc.  

                 - Forsythia suspensa (Forsiţia)                            400   buc.  

 

Personalul muncitor execută in perioada de toamnă, recoltarea plantelor mamă 

necesare pentru obţinerea butaşilor, din care se vor regenera plante noi necesare 

amenajării terenurilor. De asemenea muncitorii aduc necesarul de seminţe pentru 

obţinerea plantelor în anul următor. 

Un  muncitor are în atribuţie tratarea plantelor din seră şi pepinieră de boli şi de 

dăunători atât preventiv cât şi curativ. 

Prin atelierul propriu de tâmplărie, se execută de către personalul muncitor tocuri şi 

rame de răsadniţe, lădiţe, repararea serelor, uneltelor de lucru, repararea şi vopsirea 

băncilor aduse din cele două parcuri şi din cartierele municipiului Reghin.   

2. Zonele verzi 

  

Zonele verzi ale municipiului Reghin sunt deservite de activităţi de amenajare şi 

întreţinere, lucrări de conducere dirijată etc. care vizează următoarele obiective :   

 

          - gard viu    14.700 ml.  

 - rabate florale                                 2.120 mp.  

 - covoare florare şi ronduri     2.070 mp.  

 - plantaţii cu flori     2.200 mp.  

 - suprafaţă cu gazon    216.000 mp.  

 - arbori    7.700 buc.  
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În perioada martie - octombrie, trei muncitori execută, lucrări de cosire mecanică a 

parcului Petru Maior, a străzilor: M. Viteazu, Republicii, Eminescu. De asemenea se fac 

cosiri manuale şi mecanizate, în Parcul Tineretului, str. Sării şi Gării şi pe străzile şi 

cartierele unde situaţia impune realizarea lor.  

Primăvara, vara şi toamna un muncitor este responsabil cu udatul cu furtunul în 

Parcul Petru Maior, iar tractoristul împreună cu un muncitor udă cu cisterna toate 

culturile florale de pe raza oraşului.  

În această perioadă se întreţin aliniamentele şi rabatele de flori de pe str: 

Sa1câmilor, Iernuţeni; cartierele: Unirii, Iernuţeni, Mihai Viteazu; intrările în oraş. 

În perioada de toamnă târzie şi până primăvara timpuriu, personalul muncitor 

bărbătesc execută lucrări ce constau în tăieri de igienă, de conducere şi formare a 

coroanelor arborilor de pe raza municipiului Reghin. In perioada verii acelaşi personal 

execută lucrări de tundere a gardurilor vii .  

Lucrările efectuate în tot timpul anului în zonele verzi din parcuri, cartiere şi de pe 

străzi  sunt prezentate în situaţii cu lucrări.  

În atribuţia angajaţilor din compartimentul Zone verzi se cuprind şi următoarele 

lucrări aferente: 

 

- întreţinerea aparatelor de joacă din cele 13 terenuri de joacă ale  

  municipiului Reghin; 

- întreţinerea, repararea şi vopsirea băncilor de odihnă din parcul Petru  

  Maior, parcul Tineretului, Iernuţeni şi str. Mihai Viteazu; 

- activităţii care vizează sărbătorile de iarnă. Astfel, la sfârşitul lunii noiembrie, se 

confecţionează decorul de iarnă pentru Crăciun, se repară figurinele pentru orăşelul 

copiilor şi personalul muncitor din sera de flori execută ghirlande de flori.  
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3. Lucrări de salubrizare efectuate pe domeniul public                conform legii 

nr. 416 (privind ajutorul social). 

 

Tehnicianul serei de flori are în atribuţie coordonarea lucrărilor de salubrizare  prin 

persoanele care execută lucrări privind ajutorul social. În anul 2007 au participat un 

număr de 45 persoane la aceste activităţi executate pe domeniul public. S-au asanat şi 

curăţat pâraiele: Temniţei, Agricultorilor… S-a curăţat de asemenea pâraiele, pădurea şi 

terenul limitrof rampei de gunoi a municipiului Reghin. 

Periodic s-au coordonat activităţi de colectare a aparatelor şi echipamentelor 

electrice şi electrocasnice scoase din uz de către populaţia mun. Reghin. În anul 2007 s-

au colectat 10 tone de astfel de aparate şi echipamente, depuse la R.A.G.C.L. Reghin şi 

transportate ulterior de către o unitate specializată. 

Tehnicianul serei de flori coordonează lucrările de salubrizare, măturat stradal şi 

mecanic conform graficului stabilit de către primărie.  

 

4. Pepiniera Hedel 

 

Această pepinieră este parte integrantă a secţiei Sere şi Zone verzi.  

Suprafaţă totală a pepinierei -15000 mp. (1,5 ha.) 

Pepiniera se situează în vecinătate cu pădurea Dedradului şi livada de pomi 

fructiferi. Activitatea muncii în perimetrul pepinierei Hedel este asigurată de un muncitor 

şi constă în următoarele lucrări mai importante:  

 

   - Martie: scos arbori, împrăştiat îngrăşăminte;  

   - Aprilie: arat printre rândurile de arbori şi curăţat arborii;  
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   - Mai: prăşit hipo între rândurile de arbori, prăşit cu sapa; 

   - Iunie: cosit, reparat gard, copilit şi tăiat drajoni;                

   - Iulie : prăşit hipo între rândurile de arbori, prăşit cu sapa; 

   - August: prăşit hipo între rândurile de arbori, prăşit cu sapa; 

   - Septembrie: copilit, curăţat drajoni ;  

 

De la 1 noiembrie până primăvara, muncitorul participă la lucrările din seră.  

În prezent, în pepinieră sunt: 10300 de arbori cu vârsta între 1 şi 7 ani. Din această 

pepinieră se extrag anual 1500 - 2000 de arbori care sunt plantaţi de angajaţii secţiei sau 

sunt livraţi locuitorilor municipiului Reghin. Din păcate, anual, din totalul plantaţiilor de 

arbori şi arbuşti este distrus prin vandalizare un număr apreciabil de arbori.   

 

         5. Activităţi social – formative 

 

La serele municipiului Reghin, se urmăreşte şi dezvoltarea bunului gust şi 

orientarea profesională a tinerilor. 

Copiii grădiniţelor şi elevii şcolilor generale vin regulat în diferite perioade ale 

anului pentru a vizita serele, deoarece în acest sector se anticipează anotimpurile cu cca. 

2-3 luni. Elevii claselor V-VIII participă efectiv la scoaterea materialului vegetal din seră 

în răsadniţe pentru aclimatizare. Elevii de la „Grupul Şcolar Ioan Bojor”, şi elevii clasei 

de horticultură de la şcoala specială Apalina vin periodic pentru efectuarea practicii 

agricole şi se obişnuiesc cu munca de floricultor. Dintre aceştia cei interesaţi şi pasionaţi 

de floricultură, pot fi angajaţi ca muncitori calificaţi după ce ajung la majorat. 

De asemenea şcoala generală nr. II patrulează parcul Petru Maior unde trimestrial, 

fac lucrări de întreţinere şi curăţenie. Şcoala generală nr. III – liceul I execută astfel de 

lucrări în Parcul tineretului. Şcoala generală nr. V are în colaborare cu secţia sere şi zone 
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verzi, un program: „un elev-o floare”. 

Elevii vin cu plăcere la secţia sere şi zone verzi şi se bucură că pot contribui la 

înfrumuseţarea şcolilor şi zonelor verzi unde aceştia locuiesc, deoarece primesc material 

săditor de la sere.  

  Angajaţii secţiei sere şi zone verzi, execută în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie, 

lucrări diferite şi diverse prin care dau un aspect curat şi îngrijit municipiului Reghin.  

Veniturile aduse la Bugetul local din comercializarea florilor şi aranjamentelor 

decorative,  au  fost în anul 2007 de 16517,5 lei.  

De asemenea s-au oferit pentru plantare   în mod gratuit asociaţilor de proprietari şi 

cetăţenilor municipiului Reghin un  număr de 2890 arbori şi 13006 arbuşti.  
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26. ADMI�ISTRAŢIA PIEŢELOR 

 

 A. Încasări – taxe forfetare    84.615 

  - închirieri mese     27.310 

  - închirieri cântare    14.215 

  - taxe curent electric     1.239 

  TOTAL: AN 2007            127.379 RO� 

  

 B. Încasări din parcări 

  TOTAL încasări 2007    13.250 RO� 

 

 Activitate de la pieţe este deservită de un număr de: 

-5 taxatori 

 -6 prestatori de servicii 

Activitatea din pieţe este controlată periodic de Autoritatea de Sănătate Publică, 

Direcţia Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor, Protecţia Consumatorului şi 

Direcţia de Metrologie. 

În urma controalelor efectuate în pieţele de pe raza municipiului Reghin, de 

direcţiile de mai sus menţionate, s-au constatat mai multe deficienţe din care au rezultat 

următoarele măsuri: 

 

PIAŢA AGROALIME�TARĂ, str.Apelor 

 -nu este asigurată apa caldă; 

-piaţa nu este racordată la reţeaua de canalizare a oraşului; 

-fosa septică nu este acoperită cu capac; 
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-platforma de depozitare nu este racordată la reţeaua de apă-canal a oraşului. 

 

PIAŢA MARE, str.Piaţa Mare nr.1 

-amenajarea unui spaţiu pentru comercializarea produselor lactate; 

-racordarea platformei de depozitare a deşeurilor la reţeaua de apă-canal a oraşului; 

-igienizarea pieţei; 

-depaarzitarea suprafeţelor odată pe trimestru. 

 

Pentru perioada 2008 avem în vedere modernizarea pieţei mici şi în perspectivă, 

modernizarea la standarde europene a Pieţei Mari. 
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27.SERVICIUL PUBLIC  DE POLITIE COMU�ITARA 

 

 

Serviciul de Public de Poliţie Comunitară este subordonat viceprimarului municipiului 

Reghin.   

 

1. Situatia cu personal 

 

    In 2007, serviciul a functionat cu urmatorul personal: 

– Şef Serviciu Marian Vasile; 

–  Şef birou ordine publica Cotoi Vasile 

– 16 agenti, functionari publici: 

– referent Ciucă Titel  

– referent Gorog Adrian  

– referent Ormenişan Dan 

– referent Dicui Ioan  

– referent Iuonaş Mircea 

– referent Jude Nicolae 

– referent Chertes Ioan 

– referent Blaga Simion 

– referent Szasz Erno 

– referent Pop Petru Anghel 

– referent Molnar Csaba 

– referent Baciu Vasile Darius 

– referent Stavilă Călin Ioan 
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– referent Lazar Ovidiu  

– referent Fulop Lorand 

– referent Cotta Dumitru  

2 agenti  de paza, personal contractual: 

-Cătinean  Gelu 

-Truţa Sorin 

 

–   1 agent, functionar public, in concediu pentru ingrijirea copilului; 

Avand in vedere numarul de personal, vrem sa precizam ca efectivul real este de 16 

agenti activi pe luna, doi fiind in concediu de odihna in fiecare luna. 

 

– Repartizarea personalului a fost , dupa cum urmeaza: 

– 2 patrule schimbul I si o patrula sch. II, in medie, zilnic la Primaria mun. 

Reghin, pentru mentinerea ordinii pe raza municipiului si a altor probleme, 

specifice administratiei locale; 

– cate un agent, schimbul I si II, permanent, pentru postul de politie de la 

Apalina; 

– doi agenti, pe timp de noapte, permanent,  in vederea patrularii comune cu 

agenti ai politiei locale; 

– doi agenti, personal contractual, la paza unitatii de la Padurea Mociar; 

 

 Nu au fost fluctuatii de personal si nici nu s-a marit efectivul serviciului. 

 Pe perioada anului concediile de odihna s-au efectuat dupa o programare stabilita 

la inceputul anului astfel incat s-a asigurat permanenta in cadrul activitatii noastre si 

nimeni nu a ramas cu zile de concediu neefectuate, la sfarsitul anului. 

 De asemenea, in acest an, nu  au fost luate nici macar o zi de concediu medical. 
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2. Situatia contractelor 

 In anul 2007, Serviciul nostru nu a avut nici un contract de paza sau de prestari de 

alte activitati. 

 

3. Constatari 

 

     In anul care a trecut, agentii din cadrul Serviciului nostru au intocmit un numar de 806 

procese verbale de constatare a contraventiilor, suma amenzilor aplicate fiind de 47125 

lei.Situatia defalcata pe agenti si acte incalcate poate fi vazuta in  Anexa nr. 1 la 

prezentul raport. De remarcat agentul Stavila Calin care in activitatea depusa a intocmit 

un numar de 170 procese verbale, suma amenzilor ridicandu-se la valoarea de 12075 lei. 

La polul opus, agentul Szasz Erno care nu a intocmit nici un proces verbal de 

sanctionare, probabil datorita faptului ca executa serviciul mai mult in patrulare cu politia 

municipala si Lazar Ovidiu care efectueaza serviciul la poarta primariei. 

     Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru urcarea autovehiculelor pe trotuare, 

urmate de aruncarea mizeriilor in alte locuri decat cele stabilite. Aici putem amintii ca s-

au aplicat foarte multe amenzi pentru aruncarea de chistoace de tigari pe jos. 

   Un numar de 62 procese au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor HCL 62 din 

2007 privitor la procedura inregistrarii autovehiculelor care nu se supun inmatricularii. 

    Privitor la Legea nr. 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a normelor 

de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, agentii nostri au aplicat un numar de 17 

sanctiuni contraventionale. 

   Din evenimentele mai importante, amintim: 

 ●   In data de 12.01.2007, ora 1,00, BIGA ZOLTAN domiciliat in Reghin ,strada 

Caprioarei, a intrat prin efractie, fortand incuietorile de la un geam, in incinta barului 
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Caliman. Acesta a fost prins si imobilizat de catre agentii Baciu Vasile si Blaga Simion 

impreuna cu agentii politiei locale si condus la sediul  in vederea  intocmirii actelor 

premergatoare trimiterii in instanta.   

 ●    In data de 31.ian  agentul Cotta Dumitru a prins in flagrant un individ de etnie roma 

in timp ce sustragea un portmoneu cu bani la caseria Electrica acesta fiind imobilizat si 

condus la politia municipala de agentii  Blaga Simion si Baciu Vasile .      

●    In data de 27.03.2007 la ora 4 si 10 minute pe strada Salcamilor , numitul Ciucureni 

Valentin domiciliat in Reghin strada Calarasilor , numarul 15 a patruns prin efractie in 

magazinul alimentar Casandra, fiind prins in fagrant cu o geanta de voiaj plina cu pachete 

de cafea si tigari pe care voia sa le sustraga din unitatea mai sus mentionata. Acesta a fost 

imobilizat si incatusat de catre patrulele mixte ale politiei municipale si comunitare 

(agentii Molnar Csaba , Ormenisan Dan), dupa care a fost condus la sediul politei 

municipale, urmand a se lua masurile legale ce se impun 

 ●      S-au organizat 2 actiuni in colaborare cu politia municipala in noptile de 16-17 si 

30-31 martie pentru identificarea persoanelor care lovesc si distrug dotarile stradale, in 

prima actiune  s-a reusit prinderea  unei persoane minore care a lovit un cos cu piciorul 

doborandu-l la pamant si 3 persoane de asemenea minore, care au tulburat linistea publica 

prin strigate si lovirea grilajului unui magazin, impotriva lor luandu-se masura sactionarii 

la legea 61/1991. 

●      Privitor la actiunea Luna verde Luna curateniei potrivit insarcinarii primite , am 

efectuat mobilizarea si  anuntarea populatiei municipiului, conform  programul de 

ridicare a materialelor rezultate din curatenia de primavara. 

 

●     Astfel in data de 22.11.2007, intre orele 22,30-22,40 in cartierul Garii, o patrula 

formata din agentul de politie comunitara Ormenisan Dan si agentul din politia 

municipala Tonch Mihai au prins in flagrant in timp ce au spart un autoturism pe numitii 
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Butiu Alexandru si Horvat Pardalian, acestia fiind retinuti si condusi la sediul politiei 

municipale, continuadu-se cercetarile cu autorii in stare de arest preventiv. 

 

 

4. Alte activitati  

 ●     In cadrul Serviciului nostru, conform HCL nr. 62/26.04.2007, se inregistreaza 

autovehiculele care nu se supun inmatricularii, astfel: 

– s-au inregistrat un numar de 156 mopede pe raza municipiului, suma 

provenita din aceasta activitate fiind de 9828 lei; 

– s-au inregistrat 13 carute, suma provenita fiind de 455 lei. 

      In anul care a trecut nu s-a inregistrat nici un utilaj deoarece solicitantii nu detineau 

cartea de identitate respectiva. 

 

●   La începutul anului, la fiecare asociatie de propietari, am inmanat cate un exemplar 

din HCL 15 din 1992 pentru a se cunoaste de catre presedintii asociatilor  prevederile 

referitoare la curatenia din cartiere, in vederea colaborarii mai fructuoase cu serviciul 

nostru. 

●  În luna februarie, s-a desfăşurat o acţiune de  avertizare a populaţiei si s-au efectuat 

controale privind preintampinarea si raspandirea, in caz de aparitie a epidemiei, de gripa 

aviara. 

 ●   Referitor la activitatea de taximetrie s-au continuat controalele si s-a constatat ca nu 

mai sunt in trafic si pe locurile de asteptare taximetristi care nu respecta prevederile 

legale.  

●  In luna aprilie, în cadrul programului, « Luna verde-Luna curateniei », Politia 

Comunitara a instiintat si mobilizat populatia municipiului de a participa la actiune , cu 

respectarea graficului de ridicare a materialelor rezultate in urma curateniei din 
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gospodarii si efectuarea de controale. 

    De asemenea, am plantat 20 de pomi, cate unul pentru fiecare politist comunitar, in 

Parcul Central, contribuind prin aceasta la crearea si intretinerea  zonelor verzi din 

municipiul nostru. 

●   Tot in primul trimestru, politistii comunitari au participat la asigurarea ordinii si 

linistii publice la diferite manifestari care au avut loc pe raza municipiului: Ziua Unirii, 

vizita secretarului de stat Borbely Lászlo, noaptea de inviere, etc. 

 ●   In problema cainilor vagabonzi, lunar am efectuat  actiuni, impreuna cu muncitori de 

la sera iar acolo unde situatia a impus-o am utilizat arma cu tranchilizante. Animalele au 

fost predate adapostului „Fiducia“. 

 ●   O alta problema cu care ne-am confruntat si ne confruntam in continuare, este 

fenomenul cersetoriei de pe raza municipiului. Datorita insistentei de care am dat dovada, 

am reusit sa reducem, vizibil, numarul cersetorilor. Am identificat peste 23 cersetori, 

dintre care 15 minori, majoritatea din comuna Petelea. 

 ●   Din luna aprilie, împreuna cu serviciul politiei rutiere a inceput o colaborare pentru 

zilele de  sambata si duminica ,pe linia depistarii conducatorilor auto care depasesc 

limitele legale de viteza.Colaborarea a continuat pe tot parcursul anului. 

      

 ●     Cu prilejul desfasurarii referendumului de demitere a presedintelui,  Serviciul nostru 

a participat cu tot efectivul asigurand totodata paza, ordinea si siguranta publica la 3 

sectii de votare pe raza municipiului Reghin. 

 ●   În luna mai, agentii nostri impreuna cu cei ai politiei municipale au prins 3 persoane 

in flagrant, una conducand autoturismul fara permis de conducere iar doua in cartierul 

Unirii sustragand benzina dintru-un autovehicol parcat, pentru toti intocmindu- se actele 

premergatoare de incepere a urmaririi penale. 

 ●    Cu prilejul desfasurarii sarbatorii ,,Zilele Reghinene“,conform planului de paza si 
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ordine publica stabilit, am participat alaturi de politia municipala si jandarmerie la 

activitati specifice. Pe durata acestora nu s-au inregistrat evenimente deosebite, serviciul 

nostru a intocmit 11 procese verbale de constatare a contraventiei,pentru comert 

neautorizat sau pentru nerespectarea locului stabilit in autorizatia eliberata de primarie.  

 

 

5. Dotarea personalului 

 

      In anul care a trecut, s-a reusit acoperirea necesarului de tinute si echipament pentru 

toti agentii din cadrul Serviciului. Astfel s-au achizitionat pantaloni (vara, iarna), 

camasi(maneca lunga, scurta), insemne distinctive, pantofi (de vara si de iarna), sepci 

precum si bastoane de cauciuc, doua bastoane cu electrosocuri, patru veste antitrauma si 

antiinjunghiere, spray-uri lacrimogene si catuse. 

       

 

 

6. Pregatirea profesionala si de specialitate 

      La inceputul anului, in cadrul Serviciului nostru, se intocmeste un grafic lunar cu 

pregatirea profesionala si de specialitate, care prevede datele si temele care se abordeaza 

in cadrul pregatirii, prezenta agentilor fiind obligatorie.  

 

7. Starea si practica disciplinara 

     In anul care a trecut nu au fost cazuri de abateri disciplinare.  

     De la Politia municipiului Reghin am primit doua adrese de multumire pentru agentii 

Molnar Csaba, Ormenisan Dan si Jude Nicolae care datorita activitatii depuse au 

contribuit la prinderea unor infractori periculosi de pe raza municipiului. S-au intocmit 
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rapoarte si agentii au fost premiati. 

 

TABEL  �OMI�AL 

CU SITUATIA  PROCESELOR VERBALE 

I�TOCMITE I� 2007 

 

 

 

 
�UME 

PRE�UME 

�R. 

P.-V. 

HCL 

15/92 

HCL 

2/02 

HCL 

62/07 

HCL 

12/06 

Legea 

61/91 

Suma 

amenzilor 

aplicate 

1. BACIU 

VASILE 

47 25 20 2   1750 

2. BLAGA 

SIMION 

62 25 29 5 1 2 3025 

3. CHERTES 

IOAN 

29 16 10 3   1525 

4. CIUCA 

TITEL 

25 8 10 6  1 1695 

5. DICUI IOAN 41 20 15   5 3050 

6. GOROG 

ADRIAN 

44 15 11 14  4 2635 

7. IUONAS 

MIRCEA 

39 17 21  1  2900 

8. JUDE 

NICOLAE 

44 21 17 4 1 1 2780 
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9. FULOP 

LORAND 

60 34 21 5   5000 

10 MOLNAR 

CSABA 

50 23 25 1  1 2390 

11 ORMENISA

N DAN 

77 40 32 5   3100 

12 POP 

ANGHEL 

51 37 11 2 1  2075 

13 SZASZ 

ERNO 

       

14 STAVILA 

CALI� 

170 123 38 5 4  12075 

15 COTTA 

DUMITRU 

67 28 26 10  3 3125 

             TOTAL 806 433 286 62 8 17 4712 
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                       PARTEA A -II-A 

 

               RAPOARTE ALE I�STITUŢIILOR SPECIALIZATE 

 

 

1. SPITALUL MU�ICIPAL „DR. EUGE� �ICOARĂ” REGHI� 

 

Spitalul Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a funcţionat în 2007 cu 

următoarele secţii: boli infecţioase cu 30 paturi, chirurgie generală cu 40 paturi, dermato-

venerologie cu 10 paturi, medicină internă cu 55 paturi, cardiologie 10 paturi,  obstetrică 

ginecologie 55 paturi, nou-născuţi 25 paturi, ORL 10 paturi, pediatrie 46 paturi, ATI 10 

paturi,  Laborator clinic, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator anatomie 

patologică.  

Ambulatoriul de specialitate cuprinde următoarele cabinete funcţionale: medicină 

internă, pediatrie (până în iunie), chirurgie generală (până în mai), obstetrică ginecologie, 

neurologie, dermatologie, diabetologie, reumatologie, pneumologie, urologie, psihiatrie, 

laboratore paraclinice : laborator,  radiologie, histopatologie şi explorări funcţionale. 

 

În anul 2007 Spitalul a desfăşurat următoarele activităţi medicale şi conexe: 

 - în perioada 23-24 noiembrie 2007 s-a desfăşurat prima Conferinţă Medicală a 

Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin, adresată medicilor şi asistenţilor 

medicali, cu tema „Actualităţi în patologia acustico-vestibulară”. Conferinţa a fost 

realizată exclusiv din sponsorizări şi s-a bucurat de prezenţa a peste 200 de persoane. 

- s-au desfăşurat 4 seminarii şi 2 cursuri adresate asistenţilor medicali 

- în luna octombrie Spitalul a participat la campania de luptă împotriva cancerului de sân, 
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acordându-se consultaţii gratuite de depistare 

- s-a ocupat prin concurs postul de medic ortoped în Ambulatoriul de specialitate, vacant 

de aproximativ 4 ani 

- în perioada caniculei au fost organizate 2 puncte de prim ajutor, monitorizându-se TA la 

un număr de 2353 persoane. 

 

Din activitatea medicală curentă menţionăm următoarele: 

- 41993 consultaţii în cabinetele ambulatoriului de specialitate, din care 5365 consultaţii 

în cabinetul de diabetologie (431 cazuri noi) 

- indicele de operabilitate: chirurgie 59,58%, OG 54,03%, ORL 40,09%. 

- număr mediu de consultaţii pe medic în camera de gardă şi CPU - 1720 de 

pacienţi/medic 

- DMS 5,99 zile 

- 10394 bolnavi externaţi 

- număr de naşteri – 928,  

- număr decese  - 39 

- pentru Programul Naţional de evaluare a stării de sănătate a populaţiei, în cadrul 

Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului s-a efectuat în perioada 11 iulie 2007- 

31decembrie 2007 un număr mediu de 41811de analize, reprezentând  5973 de taloane. 

Spitalul a încheiat un număr de 12 contracte cu medicii de familie din mediul rural. 

Deasemenea, Laboratorul Spitalului a participat în 2007 la schemele de control extern de 

calitate. 

 

În anul 2007, Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoară” Reghin a realizat venituri totale 

de 14.085.204 lei, din care pe surse de finanţare, se defalcă astfel: 

            1. Venituri din contracte cu CJAS Mures               13.093.474 lei 
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            2. Subventii de la bugetul de stat                                 717.500 lei 

            3. Subventii de la bugetul local                                   150.000 lei 

            4. Venituri proprii din prestaţii medicale  

                 la cerere                                                                 120.180 lei 

            5. Venituri din donatii, in lei                                           4.050 lei 

 

Faţă de anul 2006 veniturile realizate de spital sunt mai mari cu  35 %. De menţionat este 

faptul că, deşi Spitalul Reghin a avut cel mai mic tarif pe caz rezolvat din judeţ, în anul 

2007 a reuşit să realizeze venituri mai mari prin creşterea ICM de la 0,7929 contractat, la 

0,8193 realizat. Astfel, din veniturile realizate conform contractelor încheiate cu  CJAS 

Mures, au fost achitate toate drepturile de personal, cel de-al 13-lea salariu pe anul 2006, 

precum şi prima de stabilitate acordată personalului din domeniul sanitar. 

 

Au fost achitate toate datoriile către furnizorii de bunuri şi servicii pînă la data de 

24.12.2007, soldul furnizorilor neachitaţi la 31.12.2007 fiind de 23.380 lei, faţă de 

403.710 lei la 31.12.2006. Exerciţiul financiar al anului 2007 s-a încheiat cu un excedent 

de 1.204.668 lei, din care ne propunem pentru anul 2008 ca 20 % să fie  utilizat pentru 

cheltuieli de capital, în scopul achizitionarii de aparatura medicale. 

 

În cursul anului 2007 au fost achiziţionate din  sumele primite de la bugetul de stat, de la 

bugetul local, din veniturile proprii realizate de spital, precum şi din transferuri, 

următoarele:  

25. aparatură medicală: aspirator chirurgical DC 1000/C Siare, aspirator secretii BSU 

950, electrocardiograf cardiovit AT 2 Schiller, pulsoximetru tip PM 50, ecograf 

Doppler color Mindray DC 6, microscop MC 300, încălzitor sânge şi lichide 

perfuzabile  
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26. sistem monitorizare video, sistem de alarmă la farmacia, maşină de spălat 

industrială F S 55, maşini de spălat casnice (3), studiu de fezabilitate pentru staţia 

de oxigen, instalaţie producere apă controlată bacteriologic prin microfiltrare 

model Arios, licenţe WIN XP HOME, studiu de fezabilitate pentru staţia de 

oxigen, proiect tehnic de execuţie camera medici compartiment ATI, aparate de aer 

condiţionat (11), sistem acces cu cartelă. 

 

Deasemenea au fost realizate lucrări de reparaţii curente de instalaţii la canalul termic 

exterior, lucrări de reparaţii curente de construcţii şi igienizări interioare, ignifugarea 

şarpantelor din lemn ale clădirilor. 
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2 POLIŢIA MU�ICIPIULUI REGHI�  

 

  Poliţia Română , parte a Ministerului  Internelor şi Reformei Administrative, 

este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 

publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii 

publice, în condiţiile legii. 

Activitatea Poliţiei Române constituie serviciu public specializat şi se realizează în 

interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe 

baza şi în executarea legii. În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Română 

cooperează cu instituţiile statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile ne-

guvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.  

Analiza situaţiei operative din perioada celor 11 luni ale anului 2007, evidenţiază faptul 

că efectivele Poliţiei municipiului Reghin şi ale celor 24 posturi de poliţie comunale 

arondate, au acţionat în mod susţinut pentru realizarea atribuţiilor stabilite prin lege şi 

susţinerea eforturilor Poliţiei Naţionale pentru atingerea standardelor unei poliţii 

moderne, europene. 

Un accent important s-a acordat activităţii de prevenire a fenomenului infracţional, 

sens în care au fost întreprinse măsuri de diversificare a modalităţilor de colaborare cu 

Primăria şi Consiliul Local Reghin, Poliţia Comunitară Reghin, Primăriile şi Consiliile 

Locale ale comunelor arondate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin şi de pe lângă 

Tribunalul Mureş, Judecătoria Reghin, Jandarmeria Reghin, societăţi specializate de 

protecţie şi pază, unităţi de învăţământ, Direcţia de Sănătate Publică, asociaţii de 

proprietari şi O.N.G..  

Activităţile desfăşurate , rezultatele obţinute şi concluziile desprinse au fost 
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permanent şi intens mediatizate sens în care instituţia poliţiei a avut un contact nemijlocit 

cu presa scrisă şi audio-vizuală, prin publicarea de articole de presă, participarea în direct 

la emisiuni radio-difuzate, acordarea de interviuri posturilor de televiziune locale şi 

naţionale, participarea directă a reprezentanţilor mass-media la acţiuni şi controale, toate 

acestea conducând la asigurarea transparenţei activităţii  poliţiei şi creşterea încrederii 

populaţiei în  această instituţie.. 

Situaţia operativă în perioada analizată se prezintă după cum urmează: 

 

– Infracţiuni sesizate. 

În primele 11 luni ale anului 2007, în evidenţele Poliţiei Reghin au fost înregistrate 

un număr de 1.477 infracţiuni (962 cu AC şi 515 cu AN)*, din care 164 la Biroul de 

Poliţie Rurală ( 136 cu AC şi 28 cu AN) si 15 de Biroul transporturi feroviare (10 cu AC 

si 5 cu AN) , comparativ cu perioada similară a anului precedent când au fost înregistrate 

1.555 infracţiuni (979 cu AC şi 576 cu AN), din care 119 la Biroul de poliţie rurală (107 

cu AC şi 12 cu AN) şi 18  Biroul transporturi feroviare ( 10 cu AC si 8 cu AN ). 

Rata criminalităţii infracţiunilor sesizate la nivelul municipiului Reghin este 

astfel de 3.227 la suta de mii de locuitori, faţă de o rată de 3.525 în perioada similară 

a anului 2006. 

Din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul Poliţiei Reghin, 500 au fost înregistrate de 

Biroul de Ordine Publică Urbană ( 366 cu AC şi 134 cu AN), 402 de Biroul de 

Investigaţii Criminale ( 63 cu AC şi 339 cu AN), 227 de Biroul de Investigare a 

Fraudelor (218 cu AC şi 9 cu AN), 155 cu AC de Biroul Poliţiei Rutiere, 14 cu AC de 

Biroul Cercetări Penale, 164 de Biroul de Poliţie Rurală (136 cu AC şi 28 cu AN) şi 15 la 

Biroul TF (10 cu AC şi 5 cu AN). 

În perioada similară a anului precedent, 547 au fost înregistrate de Biroul de Ordine 

Publică Urbană ( 344 cu AC şi 203 cu A�), 439 de Biroul de Investigaţii Criminale ( 
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93 cu AC şi 346 cu A�), 252 de Biroul de Investigare a Fraudelor (245 cu AC si 7 cu 

A�), 153 cu AC de Biroul Poliţiei Rutiere, 27 cu AC de Biroul Cercetări Penale, 119 

de Biroul de Poliţie Rurală (107 cu AC şi 12 cu A�) şi 18 de Biroul TF(10cu AC si 8 

cu A� 

 

În ceea ce priveşte infracţiunile sesizate comise pe raza municipiului Reghin, pe 

genuri situaţia comparativă la 11 luni 2006 şi 2007 se prezintă conform tabelului de mai 

jos:  

 

 

Genul 2006 2007 COMPARATIV 

infracţiunii AC A� TOTAL AC A� TOTAL (+ / -) 

Furt 141 487 628 62 416 478 -150 

Lovire 53 10 63 89 5 94 +31 

Ultraj contra bunelor moravuri 13 2 15 22  22 +7 

Violare de domiciliu 9 1 10 16 1 17 +7 

Vătămare corporală 2 1 3 5 2 7 +4 

Lipsire de libertate 1  1 1  1 0 

Tâlhărie 2 8 10 2 10 9 (12)  -1 (+2)*  

Viol 3  3 2  2 -1 

Prostituţie 2  2 1  1 -1 

Şantaj 1 2 3 7  7 +4 

Ucidere din culpă 11  11 4 1 5 -6 

OUG 195/2002 art.79 al.1 83  83 68  68 -15 

Legea nr.8/1996 51  51 24  24 -27 

Înşelăciune 87 5 92 53 4 57 -35 

Dare de mită 2  2    -2 

Luare de mită 2  2    -2 
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Legea nr.241/2005 15  15 57  57 +42 

Legea nr.87/1994 8 1 9    -9 

Legea nr.84/1998 4  4 1  1 -3 

Delapidare 6  6 6  6  

Trafic de influenţă        

Legea nr.78/2000 5  5  1 1 -4 

Altele 360 39 399 389 42 431 +32 

TOTAL: 861 556 1417 809 482 1291 -126 

* Două fapte de tâlhărie s-au comis pe raza localităţilor Câmpia-Turzii, jud. Cluj şi 

Cristeşti, jud. Mureş. 

   Una faptă de tâlhărie cu AN s-a comis pe raza comunei Deda, jud. Mureş. 

 În primele 11 luni ale anului 2007, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 

precedente se constată o scădere a infracţiunilor de furt cu 150 (-79 AC şi -71 AN). 

Aceasta denotă că măsurile preventive întreprinse au avut efect şi se impune în 

continuare aplicarea şi îmbunătăţirea acestor măsuri. 

 

 

 

 

– Infracţiuni constatate. 

Acest indicator de evaluare se referă la infracţiunile cu privire la care s-a început 

urmărirea penală şi include  şi infracţiunile comise de autori necunoscuţi, în perioada 

analizată fiind începută urmărirea penală pentru 940 infracţiuni (-50 faţă de 11 luni ale 

anului 2006).  

Pe formaţiuni: Biroul de Investigare a Fraudelor 220 infracţiuni (0), Biroul de Investigaţii 

Criminale 291 (-37), Biroul de Ordine Publică Urbană 230 (-6), Biroul de Poliţie Rurală 

72 (+16) infracţiuni, Biroul Poliţiei Rutiere 121 (-21), Biroul Cercetări Penale 6   (0) şi 



206 
 

alte formaţiuni 0 (-2).  

 

 

Rata criminalităţii în ceea ce priveşte infracţiunile constatate la nivelul Poliţiei 

Reghin este de 2.158. 

 Pe genuri ,situaţia se prezintă astfel: 

- numărul infracţiunilor de natură economico-financiară a scăzut fata de primele 

11 luni ale anului 2006,de la 255 la 228 (-27). 

-numărul infracţiunilor de natură judiciară a scăzut de la 551 la 504 (- 47) 

- infracţiunile de altă natură au crescut de la  184 la 208 (+24). 

 

 

– Infracţiuni soluţionate. 

Acest indicator de evaluare se referă în principal la infracţiuni faţă de care poliţia a 

definitivat cercetările şi a propus parchetului sesizarea instanţei de judecată. 

În primele 11 luni ale anului 2007, lucrătorii Poliţiei Reghin au soluţionat un număr de 

960 infracţiuni faţă de 760 infracţiuni în aceeaşi perioadă a anului precedent (+200).  

Pe formaţiuni : Biroul de Investigare a Fraudelor 167 infracţiuni (+15), Biroul de 

Investigaţii Criminale 101 (+43), Biroul de Ordine Publică Urbană 356 (+104), Biroul de 

Poliţie Rurală 200 (+35) infracţiuni, Biroul Poliţiei Rutiere 105 (-1), Biroul Cercetări 

Penale 31  (+6) ..  

 

Rata criminalităţii în ceea ce priveşte infracţiunile soluţionate la nivelul Poliţiei 

Reghin este de 1.889. 

Din totalul celor 960 infracţiuni soluţionate, pe genuri de infracţiuni situaţia se 

prezintă astfel: 
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- numărul infracţiunilor de natură economico-financiară a scăzut de la 257  în 

primele 11 luni  ale anului 2006, la 206 (-51). 

- infracţiunile de natură judiciară au crescut de la 238 la 440 (+202). 

- infracţiunile de altă natură au crescut de la  265 la 314 (+49). 

În perioada analizată au fost soluţionate patru infracţiuni cu prejudiciu peste 

două miliarde , similar cu aceeaşi perioadă din anul 2006. 

Faţă de primele 11 luni ale anului 2006 a crescut numărul persoanelor cercetate care au 

fost prinse în flagrant de la 160 la 191 (+31), a celor aflate în atenţia poliţiei de la 28 la 52 

(+24), iar numărul persoanelor reţinute sau arestate a crescut cu 1 de la28 la 29.  

 

 

– Cauze cu autori necunoscuţi: 

 

A) Evidenţa activă: la începutul perioadei, au existat un număr de 714 cauze, au 

fost înregistrate 508 şi soluţionate prin identificarea autorilor 179 (+25 preluate de la 

posturile de poliţie) (35,23%), cu alte soluţii 50, au fost trecute în evidenţa pasivă 172, 

rămânând în lucru 846 (+132).  

Pe formaţiuni, situaţia cauzelor cu autori necunoscuţi din evidenţa analizată, se prezintă 

astfel: 

– Biroul de investigaţii criminale a avut în lucru la începutul 

perioadei 607 cauze, a înregistrat 339, a soluţionat 57 prin 

identificarea autorilor (16.8%), 26 cu alte soluţii, a trecut în 

evidenţa pasivă 117, la sfârşitul perioadei rămânând în lucru 745 

(+138) cauze. 

– Biroul de ordine publică urbană a avut în lucru la începutul 

perioadei 89 cauze, a înregistrat 133, a soluţionat prin identificarea 



208 
 

autorilor 74 (55,63%), 20 cu alte soluţii şi a trecut în evidenţa 

pasivă 52, la sfârşitul perioadei rămânând în lucru 77 (-12) cauze. 

– Biroul de ordine publică rurală a avut în lucru la începutul 

perioadei 9 cauze, a înregistrat 28, a soluţionat prin identificarea 

autorilor 44 (67,85%), 4 cu alte soluţii şi au trecut în evidenţa 

pasivă 2, la sfârşitul perioadei rămânând în lucru 12 (+3) cauze. 

Precizăm că în numărul cauzelor cu AN soluţionate de acest birou 

se regăsesc şi cauze aflate în lucru la posturile de poliţie arondate, 

iar între biroul şi posturile arondate există o fluctuaţie permanentă 

de dosare cu AN, unele fiind preluate şi altele repartizate spre 

competentă soluţionare, conform procedurii penale sau dispoziţiilor 

interne. 

– Biroul de investigare a fraudelor a avut în lucru la începutul 

perioadei 9 cauze, a înregistrat 8, a soluţionat 4 (50%)  prin 

identificarea autorilor, a trecut  în evidenţa pasivă 1 şi, la sfârşitul 

perioadei rămânând în lucru 12 (+3) cauze. 

 

 

  

 Schematic, dinamica cauzelor cu autori necunoscuţi la Poliţia Reghin şi posturile 

de poliţie arondate în evidenţa activă pentru perioada analizată, se prezintă conform 

tabelului următor: 

 

  2006 2007 Comparativ 

Înregistrate urban 
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Biroul de investigaţii criminale 363 339 -24 

Biroul de ordine publică urbană 200 133 -67 

Biroul de investigare a 

fraudelor 5 8 +3 

Biroul de poliţie rutieră 0 0 0 

TOTAL: 568 480 -88 

Soluţionate urban  31,51% 37,70% +6,19% 

Biroul de investigaţii criminale 60 83 +23 

Biroul de ordine publică urbană 114 94 -20 

Biroul de investigare a fraudelor 4 4 0 

Biroul de poliţie rutieră 1 0 -1 

TOTAL: 179 181 +2 

Înregistrate rural 

Biroul de poliţie rurală 12 28 +16 

Posturi de poliţie 291 279 -12 

TF 8 5 -3 

TOTAL: 311 312 +1 

Soluţionate rural 31,83% 62,17% +30,34% 

Biroul de poliţie rurală 25 48 +23 

Posturi de poliţie 70 141 +71 

TF 4 5 +1 

TOTAL: 99 194 +95 

 

B) Evidenţa pasivă: la începutul perioadei, au existat un număr de 589 cauze, au 

fost înregistrate 172 şi soluţionate 63, rămânând în lucru 654 (+65). (44 de cauze au fost 

predate de către Biroul de ordine publica rurala la posturile de politie arondate) 

Pe formaţiuni:  
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– Biroul de investigaţii criminale a avut în lucru la începutul 

perioadei 311 cauze, a înregistrat 117, au soluţionat 40, la sfârşitul 

perioadei rămânând în lucru 389 (+78)cauze. 

– Biroul de ordine publică urbană a avut în lucru la începutul 

perioadei 221 cauze, a înregistrat 52, a soluţionat prin 

identificarea autorilor 5 şi prin alte soluţii 12, la sfârşitul perioadei 

rămânând în lucru 256 (+35)cauze. 

– Biroul de ordine publică rurală a avut în lucru la începutul 

perioadei 46 a înregistrat 2, a soluţionat 3, la sfârşitul perioadei 

rămânând în lucru 1(-45)cauze.(44 de cauze au fost predate 

posturilor de politie) 

– Biroul de investigare a fraudelor a avut în lucru la începutul 

perioadei 11 cauze, a înregistrat 1,  a soluţionat 3, la sfârşitul 

perioadei rămânând în lucru 8 (-3) cauze. 

 

Schematic, dinamica cauzelor cu autori necunoscuţi la Poliţia Reghin şi posturile de 

poliţie arondate în evidenţa pasivă pentru perioada analizată, se prezintă conform 

tabelului următor: 

 

  2006 2007 Comparativ 

Înregistrate urban 

Biroul de investigaţii criminale 87 117 +30 

Biroul de ordine publică urbană 72 52 -20 

Biroul de investigare a fraudelor 6 1 -5 

Biroul de poliţie rutieră 0 0 0 

TOTAL: 165 170 +5 
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Soluţionate urban       

Biroul de investigaţii criminale 0 40 +40 

Biroul de ordine publică urbană 13 17 +4 

Biroul de investigare a fraudelor 3 3 0 

Biroul de poliţie rutieră 0 0 0 

TOTAL: 16 60 +44 

Înregistrate rural 

Biroul de poliţie rurală 7 2 -5 

Posturi de poliţie 139 142 +3 

TF   3 +3 

TOTAL: 146 147 +1 

Soluţionate rural       

Biroul de poliţie rurală   3 +3 

Posturi de poliţie 7 18 +11 

TF 0 0 0 

TOTAL: 7 21 +14 

 

 

 

– Infracţiuni stradale sesizate: 

 

În primele 11 luni ale anului 2007, pe raza municipiului au fost comise 194 

infracţiuni stradale, cu 9 mai puţine decât în perioada similară a anului 2006. 

Infracţiunile stradale sunt repartizate astfel: 183 furturi (-11), 9 tâlhării şi 2 ultraj 

contra bunelor moravuri (+2). 

Grafic, situaţia comparativă a infracţiunilor stradale se prezintă astfel: 
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În perioada analizată  au fost aplicate 10.484 sancţiuni în valoare de 366,99 mii lei, 

din care 9.641 la regimul circulaţiei rutiere în valoare de 279,98 mii lei, 653 conform 

Legii 61/1991, 34 conform Legii 12/1990, 74 conform Legii 333/2003, şi 82 la alte acte 

normative. 

 

Pe linie de secretariat şi relaţii cu publicul, în perioada analizată au fost primite în 

audienţă un număr de 61 persoane, au fost înregistrate un număr de 660 petiţii din care 10 

împotriva poliţiştilor şi au fost soluţionate 637. La data evaluării existau în curs de 

soluţionare un număr de 23 petiţii, din care 2 cu termenul de soluţionare prelungit. 

De asemenea, activitatea de secretariat a mai constat în înregistrarea 329 documente cu 

caracter secret de serviciu, 623 documente cu caracter secret şi 2.949 cu caracter general 

şi a 362 mandate de aducere. 

În perioada analizată au fost eliberate la solicitarea cetăţenilor, un număr de 746 

certificate de cazier judiciar. 

 

 

27. CREŞTEREA CAPACITĂŢII I�STITUŢIO�ALE ŞI FU�CŢIO�ALE Î�  

             DOME�IUL I�VESTIGĂRII FRAUDELOR ŞI CORUPŢIEI : 
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Politica de combatere a criminalităţii economico-financiare a avut ca obiectiv prioritar de 

acţiune îmbunătăţirea mediului de afaceri în vederea asigurării funcţionării economiei de 

piaţă. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse s-a avut în vedere colaborarea permanentă cu 

celelalte organe ale statului cu atribuţiuni în prevenirea, combaterea şi descoperirea 

criminalităţi economico-financiare, respectiv: Instituţia Prefectului, D.G.F.P. Mureş, 

Garda Financiară, Garda de Mediu sau cu atribuţiuni în domeniul regulilor generale de 

comerţ, sănătatea publică şi protecţia consumatorilor, respectiv Oficiul pentru Protecţia 

Consumatorilor, Poliţia Sanitar Veterinară, Inspecţia pentru Protecţia Mediului, Direcţia 

Silvică, Inspectoratul Teritorial de Muncă, etc..  

Au fost efectuate verificări în cadrul planurilor de acţiune: PROPRIETATEA, VATRA, 

DOCUME�TUL, ACCIZA, CARPAŢI, CĂLĂTORUL, ESTIVAL 2007, 

CREDITUL, HERMES, HIPOCRATE, METALUL. 

 

În sensul celor de mai sus, în primele 9 luni ale anului 2007, lucrătorii Biroului de 

Investigare a Fraudelor au desfăşurat următoarele activităţi: 

 

Au fost constatate 220 infracţiuni. Pe genuri de infracţiuni, acestea se regăsesc după 

cum urmează: 15 infracţiuni de corupţie, 36 infracţiuni de evaziune fiscală, 5 Legea 

contabilităţii, 5 la Legea 31/1990, 5 infracţiuni de abuz în serviciu, 5 neglijenţă în 

serviciu, 28 înşelăciuni, 48 falsuri, 21 la Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor, 1 la 

Legea nr. 84/1998 privind drepturile de proprietate industrială, 2 la Legea concurenţei 

Nr.11/1991, 4 la legea insolvenţei Nr.85/2006, 1 la legea ORC Nr.26/1990, 4 la Codul 

fiscal, 1 la Codul silvic şi 39 de altă natură. Pentru infracţiunile enumerate, s-a început 

urmărirea penală faţă de 139 învinuiţi, din care 38 erau în atenţie. 
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La nivelul biroului pentru perioada analizată s-a înregistrat o medie de 73,33 infracţiuni 

constatate pe ofiţer operativ.  

Din totalul infracţiunilor pentru care s-a început urmărirea penală, au fost soluţionate prin 

propuneri înaintate parchetelor un număr de 167 infracţiuni, din care 26 evaziune fiscală, 

2 legea Nr.31/1990, 5 Legea Nr.82/1991, 13 abuz în serviciu, 16 înşelăciune, 38 falsuri, 

15 infracţiuni de corupţie, 21 Legea Nr.8/1996, 4 Legea nr.85/2006, 2 Legea Nr.11/1991, 

1 la Codul fiscal, 2 Legea apelor şi 22 alte genuri de infracţiuni.  

La începutul anului la Biroul de Investigare a Fraudelor au existat în lucru un număr de 

72 lucrări penale, s-au înregistrat 182 astfel de lucrări şi au fost soluţionate 197. Din cele 

254 lucrări penale, în 105   s-a început urmărirea penală, în 59 s-a propus soluţia de ne-

începere a urmăririi penale,  în 10 declinarea competenţei în favoarea parchetului fiind 

infracţiuni de corupţie sau alte infracţiuni date în competenţa de cercetare a 

procurorului,iar 10 au fost conexate. La sfârşitul perioadei au rămas în lucru un număr de 

70 lucrări penale. 

O atenţie deosebită a fost acordată constatării şi combaterii infracţiunilor de evaziune 

fiscală, fiind constatate un număr de 36 infracţiuni, cu 23 mai multe decât în 2006. 

În perioada analizată, lucrătorii BIF au mai desfăşurat următoarele activităţi: 

Urmare a activităţilor informativ-operative desfăşurate, au fost identificate mai 

multe persoane care făceau parte din reţele ilegale de distribuţie şi comercializare a 

produselor din tutun şi alcool etilic, fiind confiscate peste 1.800 pachete ţigări şi 1.750 

litri alcool etilic.  

A fost confiscată de asemenea cantitatea de 11,5 tone fier vechi comercializat printr-

un centru de colectare care funcţiona ilegal. 

Au fost organizate acţiuni comune cu ITRSV Braşov, fiind verificate mai multe 

societăţi cu activitate de exploatare, prelucrare şi comercializare a materialului lemnos, 

fiind confiscată cantitatea de peste 200 metri cubi masă lemnoasă. 
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Au fost aplicate un număr de 30 sancţiuni contravenţionale, s-au confiscat bunuri în 

valoare de peste 50.000 lei şi au fost soluţionate 32 petiţii. La sfârşitul perioadei, la 

nivelul biroului  existau în lucru 2 petiţii. 

Pentru remedierea neajunsurilor constatate, în perioada imediat următoare se impune 

acordarea din partea şefului de birou şi a ofiţerilor care încadrează biroul a unui interes 

sporit pentru: studierea temelor de pregătire profesională, analiza potenţialului informativ 

cu orientare pentru culegerea de informaţii cu valoare operativă, soluţionarea lucrărilor 

penale cu termene depăşite, efectuarea de demersuri către DGFP şi ORDA pentru 

urgentarea înaintării rezultatelor verificărilor dispuse, intensificarea acţiunilor de 

constatare a faptelor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, evaziune 

fiscală şi corupţie. 

 

 

 

28. CREŞTEREA CAPACITĂŢII OPERATIVE ŞI I�STITUŢIO�ALE Î�  

PREVE�IREA ŞI COMBATEREA VIOLE�ŢEI ŞI PROTECŢIA 

PATRIMO�IULUI 

 

 

Pentru creşterea capacităţii operative şi instituţionale de prevenire şi combatere a 

criminalităţii, a fost monitorizat permanent sistemul de ordine şi siguranţă publică, vizând 

în principal eficientizarea serviciului poliţienesc prin suplimentarea cu efective a 

dispozitivelor, astfel fiind redistribuiţi spre sistemul de siguranţă publică lucrători ai 

compartimentului arest-transfer.  

Biroul de investigaţii criminale, în cooperare cu celelalte birouri şi formaţiuni a acţionat 

pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară, desfăşurând în acest 
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sens numeroase acţiuni, controale şi descinderi. Au fost intensificate de asemenea 

acţiunile în mediul urban şi rural, pe linia combaterii consumului exagerat de băuturi 

alcoolice, a consumului de alcool de către minori, a scandalurilor generatoare de violenţă 

şi a prostituţiei.  

În cadrul biroului îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 ofiţeri şi 4 agenţi. 

În perioada analizată, la nivelul Poliţiei Reghin se constată o scădere semnificativă a 

infracţiunilor de natură judiciară şi în special a celor de furt. Aceasta dovedeşte faptul că 

măsurile preventive desfăşurate şi-au atins scopul, astfel că se impune menţinerea şi 

îmbunătăţirea acestor măsuri pentru menţinerea trendului descendent al acestui gen de 

infracţiuni. 

Infracţiunile cu autori necunoscuţi înregistrate în perioada analizată sunt distribuite după 

cum urmează: 

 

– infracţiuni cu violenţă 9: toate tâlhării soluţionate prin 

identificarea autorilor. Au mai fost soluţionate alte două cauze 

penale cu AN privind infracţiunea de tâlhărie, înregistrate în anul 

2006. 

– furturi: din locuinţe 61 (7 pe uşa sau geamul deschis şi 38 prin 

folosirea forţei fizice, fără a exista moduri de operare deosebite), 

din societăţi comerciale 73, furturi de auto 1, furturi din auto 151, 

furturi din buzunare, poşete ş.a. 68. 

Au fost constatate  2 infracţiuni de prostituţie şi 1 de proxenetism. 

În evidenţa pasivă, la începutul perioadei au existat 311 cauze penale cu autori 

necunoscuţi, au fost înregistrate 117, au fost clasate 40, au fost soluţionate 3 astfel de 

cauze prin identificarea autorilor şi au rămar în evidenţă 389 cauze. 

La începutul perioadei au existat în lucru 47 lucrări penale cu autori cunoscuţi, s-au 
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înregistrat 60, au fost soluţionate 87 şi au rămas în lucru 20. 

Ofiţerul desemnat cu cercetarea penală a soluţionat 46 cauze penale, din care 43 cu 

propunere de trimitere în judecată şi 1 cu propunere de scoatere de sub urmărire penală, 1 

cu propunere scoatere de sub urmărire penală şi aplicarea sancţiunii administrative şi 1 cu 

propunere de neîncepere a urmăririi penale. 

În ceea ce priveşte mandatele de executare a pedepsei închisorii, la începutul perioadei au 

existat în lucru 16 mandate (15 mandate de executare a pedepsei şi 1 mandat de arestare 

preventivă). În cursul perioadei s-au înregistrat 17 mandate, toate de executare a pedepsei 

închisorii. Au fost executate 26 mandate prin încarcerare şi au rămas în lucru 9 toate 

mandate de executare a pedepsei închisorii privind un număr de 9 persoane (9 persoane 

date în urmărire).  

În perioada analizată a fost prins un urmărit care se sustrăgea executării pedepsei 

închisorii. 

Lucrătorii biroului au desfăşurat activităţi de supraveghere judiciară faţă de 34 persoane 

faţă de care instanţele de judecată au dispus măsura preventivă a interzicerii părăsirii 

localităţii. Faţă de una din persoanele supravegheate s-a solicitat instanţei revocarea 

măsurii şi înlocuirea cu măsura arestării preventive ca urmare a încălcării obligaţii de a 

nu părăsi localitatea.  

La începutul perioadei au existat în lucru 5 petiţii, au fost înregistrate 56, s-au soluţionat 

54 şi au rămas în lucru 6.  

Alte activităţi operative desfăşurate de lucrătorii biroului s-au concretizat în 10 deplasări 

la penitenciare din judeţ şi judeţele limitrofe, 8 deplasări la arestul IPJ Mureş, 12 escorte 

cu persoane arestate sau condamnate şi 5 comisii rogatorii. 

Lucrătorii Biroului de investigaţii criminale au cercetat şi audiat un număr de peste 440 

persoane, 293 cercetări la faţa locului şi 6 reconstituiri.  

În vederea îmbunătăţirii activităţii de identificare a autorilor în cauzele rămase cu autori 
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necunoscuţi, se impune ca şeful biroului să stabilească în fiecare dosar în momentul 

repartizării, sarcini concrete cu termene de executat să urmărească executarea acestora 

precum şi a sarcinilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate de conducerea unităţii.  

 

 

 

 

29. ASIGURAREA ORDI�II PUBLICE ŞI A SIGURA�ŢEI 

CETĂŢEA�ULUI 

 

 

 

 

Creşterea siguranţei cetăţeanului prin asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă 

publică pe teritoriul municipiului Reghin, precum şi pe raza comunelor arondate, se 

realizează de către Biroul de ordine publică urbană şi respectiv Biroul de ordine publică 

rurală, iar pe timpul desfăşurării adunărilor, întrunirilor şi manifestaţiilor publice, de cele 

două birouri împreună cu structurile specializate ale jandarmeriei. 

 

Biroul de ordine publică urbană, îşi desfăşoară activitatea de siguranţă publică în 

două sectoare bine delimitate, agenţi care acţionează în fiecare din cele două sectoare 

fiind coordonaţi nemijlocit de câte un agent şef de sector, respectiv agent şef . Nicolici 

Dumitru sectorul 1 şi agent şef Mileşan Ioan sectorul 2. 

Activitatea agenţilor din cadrul celor două sectoare pentru primele 11 luni ale 
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anului 2007 reflectată în principalii indicatori, se prezintă astfel: 

 

Sectorul 1, încadrat cu 9 agenţi şi şeful de sector, doi agenţi sunt detaşaţi de la 

compartimentul arest-transfer. 

– infracţiuni constatate 75, din care în flagrant 28; De asemenea, au 

participat la constatarea unui număr de 39 infracţiuni împreună cu 

alte birouri; 

– sancţiuni contravenţionale aplicate 508, din care 229 cu amendă; 

– au soluţionat 222 petiţii; 

– au efectuat un număr de 127 verificări ale identităţii pentru 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei; 

– au executat 195 mandate de aducere la instanţe,  şi parchete; 

– au distribuit 288 ordine de chemare Centrul Militar Judeţean; 

– au participat la 6 executări silite; 

– au participat la 562 intervenţii la apeluri 112; 

– furturi comise în timpul serviciului agenţilor sectorului – 41. 

 

Sectorul 2, încadrat cu 9 agenţi şi şeful de sector, un agent este detaşat din cadrul 

compartimentului arest-transfer. 

– infracţiuni constatate 60, din care în flagrant 27; De asemenea, au 

participat la constatarea unui număr de 32 infracţiuni împreună cu 

alte birouri; 

– sancţiuni contravenţionale aplicate 540, din care 249 cu amendă; 

– au soluţionat 338 petiţii; 

– au efectuat un număr de 176 verificări ale identităţii pentru 

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei; 
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– au executat 413 mandate de aducere la instanţe şi parchete; 

– au distribuit 272 ordine de chemare Centrul Militar Judeţean; 

– au participat la 10 executări silite; 

– au participat la 379 intervenţii la apeluri 112. 

– furturi comise în timpul serviciului agenţilor sectorului – 39; 

 

În cadrul Biroului de ordine publică urbană îşi desfăşoară activitatea 

compartimentul de criminalitate judiciară, încadrat cu patru agenţi. Activitatea acestui 

compartiment este constă în mod principal în soluţionarea lucrărilor şi cauzelor penale 

cu autori cunoscuţi sau în care autorii nu sunt identificaţi şi desfăşurarea activităţilor de 

cercetare penală date în competenţă.  

În perioada analizată, principalii indicatori ai activităţii acestui compartiment se 

prezintă după cum urmează: 

– lucrări cu A.N. soluţionate prin identificarea autorilor: 66; 

– lucrări cu AN trecute în evidenţa pasivă: 52; 

– lucrări cu AN soluţionate din evidenţa pasivă: 17; 

– lucrări cu AC înregistrate: 311; 

– lucrări cu AC soluţionate: 310; 

– lucrări cu AC rămase: 61; 

– cercetări la faţa locului: 140; 

 

 

În cadrul Compartimentului poliţiei de proximitate îşi desfăşoară activitatea doi 

agenţi de poliţie, populaţia municipiului Reghin ridicându-se la cifra de peste 39.000 

locuitori. Activitatea agenţilor de proximitate s-a axat în mod prioritar pe activitatea de 

cunoaştere a populaţiei, crearea unui raport natural de încredere între populaţie şi poliţie, 
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realizarea unui parteneriat între poliţie pe de o parte şi cetăţeni, autorităţi publice locale, 

unităţi şcolare, biserică, medii de afaceri, organizaţii ne-guvernamentale etc. pe de altă 

parte, având drept scop rezolvarea problemelor de impact direct asupra vieţii sociale, 

creării unui climat  de siguranţă civică şi îmbunătăţirii calităţii vieţii. 

În perioada analizată, lucrătorii compartimentului au constata în flagrant 6 

infracţiuni, au soluţionat 127 petiţii, au aplicat 50 sancţiuni contravenţionale, au 

desfăşurat 617 activităţi în comunitate, din care 63 cu administraţia publică locală, 131 

cu unităţile de învăţământ, 68 cu asociaţiile de proprietari. Au primit în punctele de 

consiliere un număr de 412 persoane.  

Activitatea s-a desfăşurat în procent de peste 75% în teren. Zilnic agenţii au fost 

prezenţi în unităţile şcolare pentru cunoaşterea şi rezolvarea problemelor nou apărute. În 

realizarea atribuţiilor compartimentului, în perioada analizată agenţii de proximitate au 

participat la toate adunările generale ale asociaţiilor de proprietari. 

 

Compartimentul regim pază are încadrată o singură funcţie de agent, activitatea 

compartimentului fiind gestionată de a.ş. Ianciu Nicolae. În perioada analizată, 

activitatea compartimentului s-a materializat în executarea a 55 acţiuni şi controale pe 

linia aplicării dispoziţiilor Legii nr.333/2003, 435 controale şi verificări la sistemele de 

pază şi 25 controale de fond. S-a realizat consilierea şi avizarea a 16 planuri de pază, 

verificarea unui număr de 79 persoane în vederea avizării pentru încadrare în funcţia de 

agent de pază. Au fost soluţionate 25 petiţii, au fost aplicate 33 sancţiuni 

contravenţionale, din care 26 conform Legii 333/2003 şi 7 conform Legii 61/1991 şi au 

fost constatate 12 infracţiuni din care 5 la legea 333/2003 şi 7 la Legea nr.8/1996. De 

asemenea, au fost identificate şi s-a realizat o evidenţă a caselor de bani existente de pe 

raza municipiului şi au fost capcanate 16, peste 90% din totalul acestora. 
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Ofiţerii biroului au soluţionat 32 cauze penale cu autori cunoscuţi şi 8 cu autori 

necunoscuţi. Au constatat 12 infracţiuni flagrante. Au aplicat 26 sancţiuni 

contravenţionale. Au soluţionat 41 petiţii şi două cercetări prealabile. 

 

 

 

 

30. CREŞTEREA FLUE�ŢEI CIRCULAŢIEI ŞI A SIGURA�ŢEI 

RUTIERE PE DRUMURILE PUBLICE 

 

 

Activităţile în domeniu s-au axat pe implementarea noii concepţii de atitudine şi acţiune a 

Poliţiei rutiere, bazată pe principiile solicitudinii şi respectului faţă de cetăţean, fermităţii, 

incoruptibilităţii şi transparenţei activităţilor. Scopul major l-a constituit consolidarea 

încrederii cetăţenilor în forţele de poliţie şi gestionarea eficientă a vulnerabilităţilor 

traficului rutier. 

 

Biroul poliţiei rutiere este condus de un ofiţer şef de birou care are în subordine 

cinci agenţi, la data evaluării ne-fiind vacantă nici o funcţie. 

Pentru activitatea de supraveghere, îndrumare şi control a traficului rutier, în 

perioada analizată lucrătorii biroului au executat un număr de 257 acţiuni, în cadrul 

cărora au constatat un număr de 157 infracţiuni, din care 141 la regimul circulaţiei 

rutiere şi 16 de altă natură. 
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Cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate în trafic, au aplicat 9.215 sancţiuni 

contravenţionale, din care 3.327 pentru depăşirea vitezei legale, 1295 pentru nefolosirea 

centurii de siguranţă, 1322 sancţiuni contravenţionale pietonilor, 587 bicicliştilor şi 

conducătorilor de mopede, 119 căruţaşilor. Au fost ridicate în vederea suspendării 

dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 467 permise, din care 148 

pentru consum de alcool, iar ca urmare a defecţiunilor sau altor nereguli constatate, au 

fost reţinute temporar 174 certificate de înmatriculare. 

În perioada analizată, pe raza municipiului s-au produs un număr de 373 accidente 

uşoare, soldate  cu avarierea vehiculelor implicate şi rănirea uşoară a sase persoane, 

raportat la aceeaşi perioadă din 2006 când s-au produs 312 accidente uşoare soldate cu 

rănirea uşoară a trei persoane. 

În cadrul activităţii de prevenire, au fost difuzate prin mass-media articole de presă, 

au fost acordate interviuri posturilor de televiziune locale şi naţionale, precum şi postului 

local Radio-Son, au fost organizate acţiuni la care au participat reprezentanţii presei 

audio-vizuale, toate vizând aspecte ale circulaţiei rutiere, recomandări şi informări 

adresate participanţilor la trafic, mediatizarea aspectelor pozitive din activitatea poliţiei 

rutiere. S-a solicitat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România SA, realizarea unor semnalizări şi amenajări rutiere pe DN 15 la kilometrul 

100+500 pe varianta de centură a comunei Petelea, în vederea prevenirii accidentelor 

rutiere, solicitare căreia i s-a răspuns pozitiv. 

Raportat la perioada similară a anului precedent activităţile preventive şi cele de 

constatare au cunoscut o creştere semnificativă, iar numărul accidentelor cu consecinţe 

grave a scăzut cu 50%.     

Astfel, pe raza municipiului Reghin în perioada analizată s-au produs patru 

accidente grave soldate cu decesul a doua persoane şi rănirea gravă a altor doua 

persoane, faţă de perioada similară a anului precedent când s-au înregistrat trei 



224 
 

accidente grave soldate cu decesul a două persoane şi rănirea gravă a unei persoane. 

Pe raza comunelor arondate, s-au produs treisprezece accidente grave, soldate cu 

cinci morţi şi opt răniţi grav, faţă de anul 2006 când s-au produs douasprezece 

accidente grave, soldate cu şapte morţi şi sase răniţi grav. 

Analizând procentual cifrele redate mai sus raportat la primele nouă luni din 2006, 

pe raza de competenţă a Poliţiei Reghin, numărul accidentelor grave s-a redus cu 46%, 

al persoanelor decedate cu 55,56% şi al persoanelor rănite grav cu 40%. 

Î� MATERIE PE�ALĂ 

 

 

Activitatea lucrătorilor Biroului cercetări penale s-a desfăşurat sub directa 

supraveghere, conducere şi control nemijlocit a procurorilor Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Reghin şi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş. 

La începutul anului 2007 la nivelul biroului existau în lucru un număr de 37 cauze 

penale şi nici o lucrare penală, iar în cursul perioadei analizate au fost înregistrate 410 

cauze penale şi 33 lucrări penale şi au fost soluţionate 391 cauze penale şi 27 lucrări 

penale, astfel că la sfârşitul perioadei au rămas în lucru 56 cauze (4 între 3-6 luni, 4 peste 

6 luni) şi 5  lucrări penale. 

Din totalul cauzelor penale soluţionate, în 227 cazuri s-a propus trimiterea în 

judecată, în 23 cazuri s-a propus scoaterea de sub urmărire penală, în 85 cazuri s-a 

propus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea de sancţiuni cu caracter 
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administrativ, iar în 56 cazuri s-a propus alte soluţii. 

Din lucrările penale 25 s-au soluţionat cu propunere de ne-începere a urmăririi 

penale şi 2 cu alte soluţii. 

Prin extinderea cercetărilor s-au descoperit 18 făptuitori şi 30 fapte. 

În cauzele şi lucrările penale aflate în lucru, au fost cercetaţi 515 învinuiţi/inculpaţi, 

din care 22 în stare de arest preventiv.  

Au fost acordate avizări pentru începerea urmăririi penale şi avizări pentru soluţii 

procedurale propuse unităţilor de parchet în dosarele aflate în lucru la reşedinţă. 

A fost înregistrată o singură restituire de la parchet, ne imputabilă poliţiei. 

 

31. MODER�IZAREA ŞI OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII DE  

POLIŢIE ŞTII�ŢIFICĂ 

 

 

 

 

Formaţiunea criminalistic este încadrată cu un ofiţer şef de formaţiune şi doi 

agenţi lucrători operativi. Începând cu 01 iunie 2006, funcţia de ofiţer a rămas vacantă 

urmare a încetării raporturilor de muncă ale şefului de formaţiune, prin pensionare. În 

perioada analizată, activitatea în cadrul formaţiunii a fost asigurată de trei agenţi, unul 

dintre agenţi, respectiv Brăţan Lucian-Traian fiind detaşat din cadrul serviciului de 

specialitate de la IPJ Mureş. 
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Activitatea formaţiunii se concretizează în: 

 - 460 participări la cercetări la faţa locului, ponderea fiind deţinută de furturi (137 

din locuinţe, magazine, societăţi, instituţii, 115 din autovehicule şi 75 alte categorii), 73 

activităţi de reconstituire şi recunoaşteri din grup, ocazii cu care au fost descoperite, 

relevate şi ridicate 3075 urme de natură diferită, 676 dintre acestea fiind urme papilare, 

130 urme biologice, 20 microurme; 

- au actualizat banca de date a sistemului AFIS cu impresiunile papilare a 197 

persoane; 

- pe baza urmelor ridicate de la faţa locului, împreună cu formaţiunile operative s-

au dispus prin rezoluţii motivate efectuarea  unui număr de 30 expertize criminalistice 

(16 dactiloscopice, 4 traseologice şi 10 fizico-chimice); 

- au identificat 18 persoane ca fiind autorii a 16 fapte rămase iniţial cu autori 

necunoscuţi; 

- au identificat prin sistemul CDN o persoană decedată, care iniţial a fost luată în 

evidenţă ca persoană dispărută; 

- au efectuat examinări dactiloscopice comparative în 485 cauze rămase iniţial cu 

autori necunoscuţi; 

- au aplicat 8 capcane criminalistice, într-un caz fiind identificat autorul unei 

infracţiuni de şantaj; 

– au întocmit planşele fotografice pentru evenimentele la care au 

participat la cercetarea locului faptei; 

– au amprentat şi fotografiat pentru sistemul AFIS şi IMAGETRAK 

un număr de 145 persoane. 

– au înaintat pentru implementare în sistemul AFIS, 145 fotograme 

ale urmelor papilare din 55 cauze cu autori necunoscuţi şi 

impresiunile papilare a unui număr de 157 persoane. 
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Pentru eficientizarea activităţii de criminalistic, se impune în continuare din partea 

lucrătorilor acestei formaţiuni, manifestarea unui interes sporit pentru căutarea la faţa 

locului a tuturor categoriilor de urme posibile a fi lăsate de făptuitori, având în vedere 

faptul că specializarea infractorilor a condus la existenţa unui număr redus sau chiar 

lipsa de la locul faptelor a urmelor papilare sau altor categorii de macro-urme. 

 

 

CO�CLUZII ŞI CO�SIDERAŢII FI�ALE 

 

Forţa Poliţiei Române este capacitată în direcţia diminuării şi controlului fenomenului 

infracţional, pe reacţia promptă la solicitările cetăţenilor şi protejarea intereselor legale 

ale acestora, deziderate ce se fundamentează pe rezultate concrete, ce constituie o 

precondiţie pentru implementarea deplină a politicilor manageriale, câştigarea încrederii 

publice şi îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene. 

Recunoaşterea acestor realităţi de către societatea civilă, sporirea implicării cetăţenilor şi 

societăţii în combaterea fenomenului infracţional, va permite Poliţiei Române să 

identifice şi să aplice cele mai bune soluţii, realizând punţi de legătură cu toate instituţiile 

statului abilitate în realizarea justiţiei. 

Având în vedere trendul descendent al infracţiunilor de natură judiciară şi în special al 

celor cu autori necunoscuţi, al accidentelor rutiere grave, ne revine obligaţia ca în 

perioada următoare să intensificăm şi să îmbunătăţim activităţile preventive în curs de 

derulare, precum şi pe cele de constatare şi soluţionare, pentru menţinerea acestui trend. 

În concluzie, având în vedere situaţia operativă cu care ne-am confruntat în primele 9 luni 

ale anului 2007, volumul de muncă depus şi rezultatele obţinute, apreciem că s-a reuşit 

într-o măsură considerabilă stăpânirea situaţiei operative şi îmbunătăţirea climatului de 

siguranţă publică. 
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3. ADMI�ISTRAŢIA FI�A�ŢELOR PUBLICE REGHI� 

 

1. Situatie privind contribuabili inregistrati fiscal si care au sediul in localitatea 

Reghin: 

Contribuabili inregistrati Numar de cazuri 

Persoane fizice 1.686 

Persoane juridice 2.003 

Asociatii fara personalitate juridica 

( asociatii, fundatii) 

243 

Total 3.932 

2. Situatie privind structura persoanelor juridice cu sediul in localitatea Reghin: 

Persoane juridice Numar agenti economici 

Societati comerciale 1997 

Regii autonome 1 

Cooperative de consum 1 

Cooperative de credit 4 

Total 2003 

3. Situatie privind structura persoanelor fizice cu sediul in localitatea Reghin: 
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Activitati independente Numar cazuri 

Activitati independente cu autorizatie 

individuala 

895 

Activitati independente cu contract de asociere 157 

Drepturi de proprietate intelectuala 10 

Total 1.062 

4. Situatie referitoare la agentii economici din localitatea Reghin, grupati dupa 

cod de proprietate: 

Cod proprietate Numar agenti economici 

Regii autonome- 11 1 

Capital de stat si privat autohton - 27 1 

Societati comerciale in nume colectiv- 31 1 

Societati comerciale in comandita simpla- 32 2 

Societati comerciale pe actiuni- 34 15 

Societati comerciale cu raspundere limitata - 35 1405 

Societati agricole- 36 3 

Cooperative de consum- 41 1 

Cooperative mestesugaresti - 42 2 

Total 1.431 

5. Situatia referitoare la agentii economici cu sediul in localitatea Reghin , 

grupati conform Clasificarii Activitatilor din Economia �ationala ( CAE�) este 

redata 

la Anexa nr.1 la prezenta . 

Mentionam  faptul ca intrucat nu toti agentii economici  depun la A.F.P.Reghin Situatii 

financiare anuale, informatiile pe care le furnizăm se referă doar la cei agenti economici 
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care depun situaţii financiare periodice.7 

CAE� Denumire CAE� /�r cazuri 

Anexa 1 

111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a- 3 

112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi a produselor de seră- 3 

113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii- 6 

121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui- 8 

123 Cresterea porcinelor 1 

125 Cresterea altor animale 4 

130 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinată cu creşterea animalelor) - 9 

141 Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic- 1 

150 Vanatoare, ocrotirea vanatului, inclusiv activitat- 1 

201 Silvicultura si exploatare forestiera- 23 

202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere- 1 

1421 Extractia pietrisului si nisipului -1 

1511 Productia si conservarea carnii -2 

1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)- 1 

1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume- 2 

1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor- 2 

1561 Fabricarea produselor de morarit- 1 

1581 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie- 24 

1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase- 2 

1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. -1 

1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate -1 

1596 Fabricarea berii- 1 

1598 Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice- 3 
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1740 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu excepţia îmbrăcămintei şi 

lenjeriei de corp)-1 

1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi- 1 

1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru- 15 

1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)- 5 

1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a- 1 

1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnaşament- 1 

1930 Fabricarea incaltamintei -11 

2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului-32 

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii 

din lemn, plăci fibrolemnoase- 1 

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru construcţii+ 10 

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn -3 

2051 Fabricarea altor produse din lemn -13 

2121 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton- 4 

2125 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a- 1 

2211 Editarea cartilor- 2 

2221 Tiparirea ziarelor- 1 

2222 Alte activitati de tiparire n.c.a. -3 

2225 Alte lucrari de tipografie- 1 

2232 Reproducerea inregistrarilor video -1 

2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profil- 1 

2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic- 4 

2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii- 3 

2524 Fabricarea altor produse din material plastic- 3 

2640 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru construcţii, din argilă arsă-2 
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2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructi- 7 

2663 Fabricarea betonului -1 

2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei -2 

2751 Turnarea fontei - 4 

2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor- 9 

2852 Operatiuni de mecanica generala -7 

2861 Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic -1 

2863 Fabricarea articolelor de feronerie- 2 

2874 Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri- 1 

2875 Fabricarea altor articole din metal -4 

2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere- 1 

2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului- 1 

3110 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice- 1 

3120 Productia de aparate pentru distributia si comanda electricităţii- 2 

3162 Productia altor componente electrice n.c.a. -1 

3310 Productia de aparatura si instrumente medicale -4 

3340 Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice- 2 

3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci -1 

3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule şi motoare  de autovehicule- 1 

3611 Productia de scaune- 3 

3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine -1 

3613 Productia mobilierului pentru bucatarii -2 

3614 Productia altor tipuri de mobilier -22 

3622 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale preţioase- 2 

3630 Fabricarea instrumentelor muzicale -23 
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3663 Fabricarea altor produse manufacturiere -5 

3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile- 3 

3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile- 3 

4100 Captarea, tratarea si distributia apei -1 

4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de şantiere- 2 

4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii -1 

4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu- 39 

4522 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcţii- 3 

4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive- 2 

4524 Constructii hidrotehnice- 1 

4525 Alte lucrari speciale de constructii -15 

4531 Lucrari de instalatii electrice- 12 

4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare -23 

4534 Alte lucrari de instalatii -2 

4542 Lucrari de tamplarie si dulgherie -7 

4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor -2 

4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri- 6 

4545 Alte lucrari de finisare -3 

4550 Inchirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personalalul aferent- 1 

5010 Comert cu autovehicule -5 

5020 Intretinerea si repararea autovehiculelor -30 

5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule -19 

5040 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente- 1 

5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicole- 4 

5111 Intermedieri in comertul cu materii prime agricole -1 

5113 Intermedieri in comertul cu material lemnos si de construcţii-11 
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5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave şi avioane- 6 

5115 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie- 3 

5116 Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incălţăminte şi alte articole-  1 

5117 Intermedieri in comertul cu produse alimentare, băuturi şi tutun- 1 

5118 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, 

n.c.a- 2 

5119 Intermedieri in comertul cu produse diverse -28 

5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor- 3 

5124 Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate- 1 

5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor- 3 

5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile-

2 

5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente- 2 

5138 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee şi moluşte- 

2 

5139 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare , băuturi şi tutun- 8 

5141 Comert cu ridicata al produselor textile- 1 

5142 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei - 4 

5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodăresc, al aparatelor de 

radio şi televizoarelor- 1 

5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, tapete şi produse de 

întreţinere- 1 

5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice -1 

5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealialimentare, n.c.a- 7 

5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice- 3 

5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de construcţie- 11 
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5155 Comert cu ridicata al produselor chimice- 2 

5157 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor- 1 

5181 Comert cu ridicata al masinilor-unelte -1 

5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului- 1 

5190 Comert cu ridicata al altor produse- 6 

5211 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de 

produse alimentare, băuturi şi tutun-  140 

5212 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vănzarea predominată de 

produse nealimentare- 88 

5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete- 12 

5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne- 2 

5224 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase- 3 

5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun -1 

5227 Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare- 8 

5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice -16 

5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice- 1 

5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie- 1 

5241 Comert cu amanuntul al textilelor -8 

5242 Comert cu amanuntul al imbracamintei -22 

5243 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele- 4 

5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz 

casnic- 3 

5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al aparatelor de 

radio şi televizoarelor- 9 

5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole di sticlă şi cu cele pentru 

vopsit- 7 
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5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetărie- 4 

5248 Comert cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a- 31 

5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine- 8 

5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta- 1 

5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete -10 

5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine- 5 

5272 Reparatii de articole electrice şi  de uz gospodaresc -3 

5274 Alte reparatii de articole personale n.c.a.- 2 

5510 Hoteluri- 6 

5523 Alte mijloace de cazare -5 

5530 Restaurante -29 

5540 Baruri -62 

5552 Alte unitati de preparare a hranei- 2 

6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic- 9 

6022 Transporturi cu taxiuri -18 

6024 Transporturi rutiere de marfuri- 48 

6330 Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică, 

n.c.a.- 3 

6340 Activitati ale altor agentii de transport- 1 

6420 Telecomunicatii -3 

6521 Activitati de creditare pe baza de contract (leasing financiar)- 1 

6522 Alte activitati de creditare- 11 

6713 Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări şi de 

pensii- 4 

6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii- 5 

7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate- 11 
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7031 Agentii imobiliare -9 

7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a.- 1 

7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a- 1 

7221 Editare de programe -3 

7222 Consultanta si furnizare de alte produse software -11 

7230 Prelucrarea informatica a datelor -2 

7240 Activitati legate de bazele de date -1 

7260 Alte activitati legate de informatica -3 

7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanţă în domeniul fiscal- 18 

7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management- 26 

7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanţă tehnică legate de 

acestea- 23 

7430 Activitati de testari si analize tehnice -2 

7440 Publicitate -13 

7450 Selectia si plasarea fortei de munca -4 

7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor şi persoanelor- 4 

7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor- 4 

7481 Activitati fotografice- 2 

7485 Activitati de secretariat si traducere- 2 

7487 Alte activitati de servicii prestate in principal întreprinderilor- 11 

8041 Scoli de conducere (pilotaj) -2 

8042 Alte forme de invatamant- 1 

8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie- 9 

8513 Activitati de asistenta stomatologica -7 

8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana -4 

8520 Activitati veterinare -3 
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8532 Activitati de asistenta sociala, fara cazare -2 

9212 Distributia de filme cinematografice si video- 1 

9220 Activitati de radio si televiziune- 1 

9231 Creatie si interpretare artistica si literara -2 

9271 Jocuri de noroc si pariuri -2 

9272 Alte activitati recreative- 2 

9301 Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor- 1 

9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare -9 

9303 Activitati de pompe funebre si similare -2 

9304 Activitati de intretinere corporala -2 

9305 Alte activitati de servicii personale n.c.a. -4 

1431 TOTAL 
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4.I�SPECTORATUL TERITORIAL DE MU�CĂ -PU�CT DE LUCRU 

REGHI� 

 

In cadrul ITM Mures functioneaza punctul de lucru Reghin care are atributii legate de 

Legea 108/1999, Legea 130/1999, republicata si Codul Muncii. 

La punctul  de lucru Reghin sunt inregistrate un numar de 1668 firme, un  numar 

de 14824 contracte de munca active.  

In cursul anului 2007 au fost inregistrate 261 firme, 7014 contracte individuale de 

munca, au fost incetate 6632 contracte de munca si a fost realizat un salariu mediu brut 

de 623 RON. 

In cadrul punctului de lucru isi desfasoara activitatea 3 inspectori de munca si 1 

referent avand contract individual de munca. 

In perioada analizata corpul de control al ITM a verificat 173 societati comerciale 

in domeniul relatiilor de munca si 150 in domeniul sanatatea si securitatea in munca.  

Date folositoare analizei activitatii desfasurate la nivelul primariei Reghin, le puteti 

gasi in „Raportul privind starea generala economica si sociala a judetului Mures”, 

elaborata de Institutia Prefectului Judetului Mures.  
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5. AGE�ŢIA JUDEŢEA�Ă PE�TRU OCUPAREA FORŢEI DE MU�CĂ- 

PU�CT DE LUCRU REGHI� 

 

A.J.O.F.M. Mureş, Punct de lucru Reghin, a desfăşurat acţiuni stimulatorii prevăzute de 

Legea nr.76/2002, s-a înregistrat o uşoară creştere. 

 Evoluţia ratei şomajului la 31.12.2007 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006, este 

următoarea 

 

Evolutia ratei şomajului 

 Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 

2006 5,22 5,16 5,04 4,85 4,42 4,04 3,71 3,92 3,88 4,38 5,06 5,28 

2007 5,56 5,20 4,91 4,52 3,88 3,69 3,53 3,64 3,28 3,93 4,35 4,28 
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 Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă,   s-au 

asigurat prin toate măsurile prevăzute de Legea nr.76/2002, şi anume: informarea şi 

consilierea profesională; medierea muncii; formarea profesională; consultanţa şi asistenţa 

pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; 

completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; stimularea mobilităţii forţei de muncă. 

 Măsurile active de stimularea ocupării forţei de muncă se adresează atât 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajaţilor şi sunt realizate prin servicii 

specializate, gratuite, oferite de AJOFM Mureş, punct de lucru Reghin. 

 Astfel, la 31.12.2007, acestea au fost concretizate prin: 

Tip măsură activă �r. persoane 

TOTAL persoane încadrate prin măsuri active, din care: 3361 

Încadrarea prin acordarea serviciilor de mediere 2466 

Ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională 467 
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Ocuparea forţei de muncă prin acordare de alocaţii pentru şomerii care 

se încadrează înainte de expirarea şomajului 

84 

Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesională 45 

Încadrarea şomerilor peste 45 ani sau unici întreţinători de familie, prin 

subvenţionarea locului de muncă 

70 

Încadrarea şomerilor care mai au 3 ani până la pensie 3 

Încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă  11 

Absolvenţi care beneficiază de prima de încadrare 39 

Încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ, prin 

subvenţionarea locului de muncă 

66 

Încadrarea persoanelor cu handicap 1 

Încadrarea prin acordarea de credite 0 

Încadrarea prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru 

începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri 

3 

Încadrarea prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice 

de interes comunitar 

97 

Prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr.116/200 9 

  

 Situaţia privind indicatorii de performanţă înregistraţi în activitatea de informare şi 

consiliere privind cariera în perioada 01.01.2007-31.12.2007, la punctul de lucru Reghin. 

 

Persoane consiliate Categorii de persoane consiliate Din numărul total de persoane 

Total �r.şed În Şome Şome Romi Perso Alte S-au Au Au  Primi Consul Repr
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1142 120 5 457 623 54 1 7 619 278 64 5 5 171 

 Situaţia privind numărul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cuprinse la 

cursuri în perioada 01.01.2007- 31.12.2007: 

Total 

cursanţi 

şomeri 

Din 

care 

bar 

bati 

Din 

care 

femei 

Şomeri 

indemnizaţi 

Şomeri 

neindemni 

zaţi 

�r.pers.cupri

nse la cursuri 

de iniţiere  

�r. pers. 

cuprinse la 

cursuri de 

re/calificare 

�r.pers.cu

prinse la 

cursuri de 

perfecţion

are 

�r.pers.cu

prinse la 

cursuri de 

specializa

re 

64 12 52 42 22 5 59 0 0 

 

 În anul 2007, au fost organizate 4 burse a locurilor de muncă, respectiv Bursa 

generală a locurilor de muncă, Bursa locurilor de muncă pentru elevi şi studenţi, Bursa 

construcţii în colaborare cu S.C. Leoni S.R.L. Bistriţa şi Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi. 

 În aceeaşi perioadă de referinţă au fost vizate un număr de 241 agenţi economici, 

cărora le-au fost promovate măsurile active pentru stimularea ocupării forţei de muncă: 

-s-au efectuat deplasări în mediul rural şi în comunităţile de romi din zona 

Reghinului, în care s-au identificat persoanele fără loc de muncă şi care nu sunt 

înregistrate în agenţie, s-au acordat servicii de informare şi consiliere profesională, 

s-au identificat problemele şi obstacolele cu care persoanele de etnie romă şi cele 

din mediul rural se confruntă, pentru stabilirea şi iniţierea unor măsuri care să 

răspundă mai bine nevoilor acestora în materie de ocupare. Până la data de 

31.12.2007, s-au efectuat 25 deplasări, (24 deplasări în comunităţile de romi), 
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luându-se în evidenţă un număr de 318 persoane, din care 175 persoane de etnie 

romă. 

-în luna decembrie 2007, acţiunea “Caravana ocupării pentru persoanele de etnie 

romă”, acţiune ce are drept scop apropierea serviciilor de ocupare de beneficiari 

sau potenţiali beneficiari, în următoarele comunităţi de etnici romi: Ibăneşti, Băla. 

 

 Acţiunea urmăreşte: identificarea persoanelor fără loc de muncă şi care nu sunt 

înregistrate la agenţie, dar care doresc să fie ocupate pe piaţa muncii; înregistrarea în 

evidenţele agenţiei a persoanelor care nu au loc de muncă şi doresc să fie ocupate pe 

piaţa muncii; informarea şi consilierea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; diseminarea informaţiilor cu privire la drepturile şi serviciile de care pot 

beneficia persoanele înscrise în evidenţele AJOFM Mureş, punct de lucru Reghin, 

conform prevederilor legale în vigoare; identificarea problemelor şi obstacolelor cu care 

persoanele din mediul rural şi cele de etnie romă se confruntă, pentru stabilirea şi 

iniţierea unor măsuri care să răspundă mai bine nevoilor acestora în materie de ocupare; 

stabilirea şi consolidarea legăturilor de colaborare între toţi factorii din comunităţi 

interesaţi de creşterea gradului de ocupare locală. 
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6.DETAŞAME�TUL DE  POMPIERI 

 

 

  Activitatea desfăşurată de personalul Detaşamentului de Pompieri Reghin în 

cursul anului 2007, a avut la bază respectarea prevederilor constituţionle, a legilor ţării a 

prevederilor regulamentelor militare şi de specialitate, a ordinelor şi a instrucţiunilor 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Inspectoratului General pentru 

Situaţii de Urgenţă, precum şi a ordinelor şi dispoziţiilor transmise de către comanda 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş.   

  Acţionând în spiritul acestor prevederi, comanda subunităţii s-a străduit şi a 

reuşit în bună măsură, să-şi îndeplinească cu responsabilitate sarcinile şi atribuţiunile ce 

i-au revenit.  

 

    I.A�ALIZA I�TERVE�ŢIILOR 
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  În anul 2007, Detaşamentul de Pompieri Reghin, a fost alertat pentru a 

intervenii în 1156 situaţii de urgenţă ( în medie 3,16 cazuri pe zi) din care: 

  -109 de cazuri pentru stingerea incendiilor ( 9,42%), din care 20 întoarceri 

din drum ca urmare a stingerii incendiilor în faza iniţială; 

   -1025 pentru cazuri de urgenţă asistate de SMURD (90,58%); 

  -22 acţiuni pentru alte situaţii ( 1,7%); 

  -6 căutări şi scoateri de persoane înecate în apă (-4 în râul Mureş, 1 în 

fântână, 1 în şanţ) 

  -4 descarcerări şi asigurare  la accidentele rutiere; 

  -4 salvări de animale; 

  -1 salvări de persoane căzute în apă în urma accidentului rutier; 

  -2 deblocări de uşi şi salvări de copii încuiaţi în casă; 

  -3 evacuări de apă în urma ploilor torenţiale; 

  -1 asigurare zonă cunductă gaz fisurată; 

  -1 degajare de copac căzut pe drumul rutier 

  Din total celor 89 de incendii (în medie 0,24 pe zi  ), 65 s-au produs la 

bunuri aparţinând populaţiei, în procent de 73,03 %, 12 la societăţi comerciale, 

reprezentând 13,49%-12 la obiective ale statului, reprezentând 13,48% 

  Un număr de 27 incendii s-au produs pe raza municipiului Reghin, (30,33% 

), iar 62 ( 69,67%), în localităţile din raionul de intervenţii a subunităţii.  

  Comparetiv cu aceeaţi perioada a anului2006, numărul de situaţii de urgenţă 

a crescut cu 21,55%, respectiv la 951 în 2006, la 1156, în 2007. 

  Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat în acest 

an la stingerea a 25 de incendii în cooperare cu subunitatea de pompieri militari, 

reprezentând 28,08% din numărul intervenţiile la incendii a subunităţii.  
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  Cauzele care au provocat aceste incendii fiind următoarele: 

 

  -flacără (foc în aer liber, chibrit, flacără de la aparate termice)-38 

  -scurtcircuit electric -14 

  -efect termic -10 

  -jar sau scântee electrică-10 

  -scântee mecanică-1 

  -trăsnet-2 

  -scântee-2 

  -efect termic al curentului electric-1 

  -arc sau scântee electrică-1 

 

  Împrejurările determinate care au produs incendiile se prezintă astfel: 

  -folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiu-20 

  -aparat de gătit nesupraveghiat-4 

  -foc deschis nesupraveghiat -8 

  -jocul copiilor cu focul -3 

  -acţiunea unor persoane iresponsabile -2 

  -coş, burlan de fum deteriorat, sau amplasat necorespunzător-9 

  -trăsnet-2 

  -coş de fum necurăţat -10 

  -sudură cu permis de foc , dar fără respectare normelor-1 

  -jar căzut din sistemul de încălzire-3 

  -conductori, cabluri electricedefecte neizolate corespunzător-9 

  -aparate electrice defecte lăsate sub tensiune-8 

  -acumulator electric defect-1 
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  -creerea neintenţionată din culpă a condiţiilor pentru a genera incendii-2 

  -fumatul în locuri interzise-4 

  -scăpări de gaze combustibile-1 

  -producerea unor scântei mecanice-2 

 

  Statistic pe luni intervenţiile se prezintă astfel:  

 

  -ianuarie-7 

  -februarie-5 

  -martie-9 

  -aprilie-5 

  -mai-12 

  -iunie-8 

  -iulie-15 

  -august-14 

  -septembrie-9 

  -octombrie-5 

  -noiembrie-10 

  -decembrie-12 

 

 

  CELE MAI SEM�IFICATIVE I�TERVE�ŢII ALE SUBU�ITĂŢII Î� 

  A�UL 2007 AU FOST: 

 

– incendiu din data de 20.05.2007, produs la S.C Oltean  Prodlemn 

SRL, din localitatea Jabeniţa, comuna Solovăstru , unde a ars hala 
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de producţie pe circa 260 metri pătraţi, gater, rumegus, etc., 

intervenţie care a durat circa două ore şi jumătate intervenindu-se 

cu 4 autospeciale şi 20 de pe pompieri; 

– incendiu din data de 31.05.2007, la ferma Mociar aparţinând de 

SC Mabis SRL, unde a luat foc un apartament, incendiu 

extinzând-se pe verticală la etajul superior şi la acoperişul 

blocului, intervenţie unde s-a acţionat cu 21 autospeciale  şi o 

autoscară mecanică timp de două ore , cu 17 pompieri; 

– Intervenţia din data de 09.06.2007, SC Oltean Prodlemn SRL, din 

localitatea Jabeniţa, comuna Solovăstru, unde a luat foc 

acoperişul ciclonului şi a vestiarelor, societăţii, intervenţie de 

peste  3 ore cu 4 echipaje şi 17 pompieri. 

– Incendiul din data de 18.06.2007 la SC Moara Zsigmond SRL din 

com.Aluniş unde s-a aprins acoperişul  brutăriei pe 400 mp, 

intervenţie care a durat trei ore intervenindu-se cu 2 autospeciale 

şi 12 pompieri; 

– Incendiu din data de 19.09.2007, din localitatea Orşova comuna 

Gurghiu, unde a luat foc foc gospodăria lui Zoltan Nicolae pe 

suprafaţa de 400 metrii pătraţi şi gospodăria lui Chiorean Vasile 

pe suprafaţa de 300 metri pătraţi intervenţie care a durat peste 

patru ore, in tervenindu-se cu 4 autospeciale şi 3 de la SVSU, cu 

un efectiv de 22 militari şi 9  pompieri civili; 

– Intervenţia din data de 23.09.2007 din satul Toaca, comuna 

Hodac, la gospodăria lui Chirtes Sorin, unde a luat foc grajdul cu 

şura, casa şi s-a extins la gospodăria lui Moisescu cornelia, la 

grajd , intervenţie care a durat două ore şi jumătate, cu trei 



250 
 

autospeciale şi 16 pompieri; 

– Intervenţia din data de 25.10.2007, pentru salvarea a 6 păersoane 

căzute în râul Mureş unde s-a intervenit peste cinci ore cu 

douăzeci şi cinci de pompieri în cooperare cu detaşamentul Tg. 

Mureş.  

 La celelalte incendii, reuşindu-se o rapidă localizare şi stingere a incendiilor , lucru 

datorat rapidităţii în deplasare şi profesionalismului manifestat de către cadrele de 

compunerea echipajelor ce au intervenit.  

 Pe parcursul acestor intervenţii un număr de patru persoane au decedat ca urmare a 

înecării în apă şi una în urma axfixierii şi arderii la incendiu, o victimă cu arsuri uşoare 

de asemenea la un incendiu un servant a suferit un un accident de muncă , constând în 

contuzie, forte lombară şi plagă exfoliantă la braţul drept produsă în urma căderii unui 

horn de pe o casă. În urma incendiilor au murit 80 de păsări şi 9 porci. 

 Toate cauzele de incendii au fost stabilite în timpul intervenţiei sau în zilele 

următoare, nefiind nici o cauză de incendiu în curs de stabilire. 

 Pe parcursul acestor intervenţii putem afirma că, chiar dacă s-au manifestat unele 

lipsuri şi neajunsuri organizatorice sau de dotare, nu au fost înregistrate reclamaţii din 

partea cetăţenilor, iar deseori garda de intervenţie primind mulţumiri pentru rapiditatea în 

deplasare şi modul de intervenţie, fiind vizibil simţită profesionalizarea instituţiei.  

 În cursul anului 2007, efectivele detaşamentului au participat şi la o serie de 

activităţi cultural-educative ce au avut loc în zona de responsabilitate a a subunităţilor ca 

: -la Festivalul Văii Mureşului-trei zile de asigurare cu câte un echipaj şi o autospecială;- 

la Festivalul  Văii Gurghiului două zile de asigurare câte un echipaj şi echipajul 

S.M.U.R.D; -la Zilele Reghinene-trei zile asigurare cu câte 10 oameni, o autospecială cu 

6 militari cu ocazia vizitei primului ministru efectuată în localitatea Deda.  

 



251 
 

a) Indicator de rezultat: 

– ponderea localităţilor dotate cu reţele stradale de incendiu din numărul total a 

localităţilor din zonele de competenţă-63% 

– ponderea participării SVSU la intervenţiile la zonele de competenţă-96% 

– ponderea personalului operaţional din totalul efectivului subunităţii de intervenţie 

operativ-91% 

– timp mediu de răspuns-18 minute 

– viteza medie de deplasare a autospecialei la incendii-35 km/ora 

– rata victimelor (deceselor ) la incendii-1,2% 

– rata persoanelor decedate la intervenţii-5% 

– rata cauzelor de incendiu stabilite la care subunitatea a participat-100% 

 

b) Indicatori fizici: 

-număr mediu de incendii din total pe judeţ-15,9% 

-frecvenţa intervenţiilor raportat la numărul de zile- 3,35% 

-frecvenţa incendiilor raportat la numărul de zile-0,26% 

-număr de aplicaţii tactice executate în raport cu cele planificate-100% 

 

c) Indicator de eficienţă: 

 

–  ponderea autospecialelor cu lucru cu apă şi spumă utilizate efectiv la intervenţie din 

toatlul celor deplasate la intervenţie-76% 

– gradul de încadrare cu personal de intervenţie a autospecialelor fiind 80% 

 

 În vederea îmbunătăţirii eficienţei intervenţiilor, în acest an au fost pregătiţi prin 

cursuri de descarcerare, un număr de 4 comandanţi de echipaj , un număr de 4 subofiţeri 
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au fost pregătiţi nprin curs SMURD, un subofiţer a fost pregătit la ISU Bucureşti pentru 

lucru cu barca pneumatică, la cele două cursuri modulare privind cercetarea şi stabilirea 

cauzelor incendiilorau participat un număr de 6 subofiţeri, care execută funcţia de 

comandaţi GIS. De asemenea un subofiţer de la echipajul SMURD a participat, în două 

serii la ISU Constanţa pentru ajutorul medical cursanţilor de la cursului de scafandrii, iar 

un număr de 8 servanţi de la ISU Dealul Spirii-Bucureşti, şi-au desfăşurat stagiu de 

practică în subunitatea noastră.  

 

 

 

 

 

PARTEA A III A 

 

                          I�STITUŢII DE Î�VĂŢĂMÂ�T 

 

 

  

              

  1.GIMCAZIUL „ALEXACDRU CEUŞIACU” REGHIC 

 

 

 

    

Am parcurs anul şcolar 2006-2007,cu încredere şi angajamentul plenar al tuturor 

angajaţilor şcolii de a duce la îndeplinire sarcinile care apar în faţa învăţământului 
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românesc şi cu dorinţa că şcoala românească se va transforma în mai bine iar dascălii vor 

fi repuşi în drepturi   conform înaltei misiuni  ce le este încredinţată-formarea generaţiei 

viitoare.  

Probleme diverse stau în faţa învăţământul românesc,iar unele deloc uşoare 

presupun o coordonare foarte bună a acţiunilor esenţiale,coerenţă, eficacitate şi 

transparenţă. 

Demarează în schimb acel proiect ambiţios de compatibilizare cu sistemul 

educaţional european, şi, care speram, ne va găsi într-un viitor apropiat  la o formulă 

cristalizată şi definitivă.  

 Socotim că reforma  ar trebui să rezolve problemele materiale ale învăţământului, 

stimularea corpului didactic, de care depinde în cea mai mare parte succesul pe linie 

instructivă şi formativă. 

Credem că măsura luată de guvern, şi calea deschisă la diverse proiecte, va fi 

benefica pentru învăţământul românesc, dar  nu aşa cum s-a derulat până la începutul 

semestrului I al anului 2007-2008 când acordarea banilor (cu intarziere)şi demararea 

lucrărilor a făcut imposibilă realizarea obiectivlor propuse. 

Cu toate aceste aspecte, discutate de pe poziţii diferite, colectivul de cadre 

didactice din unitatea noastră a abordat cu simţ de răspundere activitatea pe toata durata 

anului şcolar 2006-2007. 

Aprecierea de faţă trebuie să constituie doar un ghid al discuţiilor care se vor purta 

şi unde urmează ca activitatea instructiv-educativă desfăţurată să fie detaliată. 

 

 

  II.MĂSURI DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ 

 

 Cosiliul de administraţie cât şi întreg colectivul didactic a avut în vedere realizarea 
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planului de şcolarizare propus pe acest an şcolar şi care a fost îndeplinit. 

 Astfel în anul şcolar 2006-2007 în şcoala noastră a funcţionat 40 clase de elevi din 

care:- 20 clase elevi la ciclul primar cu 15 clase la secţia română şi 5 clase la secţia 

maghiară. 

                        -20 clase de elevi la ciclul gimnazial din care 15 clase la secţia română şi 

5 la secţia maghiară. 

 Cele 40 clase de elevi au cuprins la începutul anului şcolar (15 septembrie 2006) 

un număr de 854 elevi  iar la sfârşitul anului erau  855  elevi ( din care 409 (47,83%) fete 

), plecările şi venirile ce s-au derulat între 15 Sept.2006 -31 august 2007 nu au modificat 

semnificativ efectivele de elevi. 

 Mentionam ca numarul de elevi a crescut in anul scolar 2006-2007 cu 26 de elevi  

fata de anul 2005-2006 ( 829 elevi), iar in prezent (anul scolar 2007-2008) numarul de 

elevi este de 885, mai mult cu 30 de elevi fata de anul 2006-2007 aflat in discutia noastra. 

 Creşterea numărului de elevi în unitatea noastră, în condiţiile când în celelalte 

unităţi efectivele sunt în descreştere arată încrederea pe care o au părinţii faţă de noi şi 

calitatea procesului de învăţământ pe care îl desfăşurăm. 

 A fost reorganizat consiliul de administraţie al  şcolii care a fost ales democratic 

conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare din învăţământul 

preuniversitar de stat apărut în noua lui formă şi structură în anul 2005, astfel acesta a 

fost constituit din 12 membrii ( unul fără drept de vot în persoana liderului 

sindical).Acesta îşi  desfăşoară activitatea după graficul stabilit dar se întuneşte oricând 

situaţia o impune adoptând un stil de muncă adecvat.Membrii consiliului de administraţie 

îşi cunosc atribuţiunile.  

 Au fost constituite catedrele la timp,greutăţi în acest sens au fost temporar,datorită  

unor numiri cu întârziere făcute de I.S.J. din motive obiective. 

 În fruntea claselor de elevi au fost numiţi diriginţi şi învăţători ,cadre didactice bine 
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pregătite cât şi cu mai multă experienţă acolo unde a fost cazul. 

           In anul şcolar 2006-2007 în unitatea noastră au funcţionat 45 de profesori din care: 

-  4 profesori de Limba  română 

         -   2     ,,                 ,,         maghiara 

         -   2      ,,                 ,,        franceza 

         -   3      ,,                ,,         engleza 

         -   1  prof.              ,,         rromani 

         -   5      ,,              de      matematica 

         -   4      ,,               ,,       fizica si chimie 

         -   2      ,,               ,,         biologie 

         -   2      ,,               ,,         geografie 

         -   3      ,,               ,,          istorie 

         -    2     ,,               ,,      educatie plastica 

         -   1      ,,               ,,         informatica 

         -   1        ,,              ,,         muzica 

         -    5     ,,                ,,    ed. fizica si sport 

         -   1      ,,                ,,     educatie tehnologica 

         -    3      ,,               ,,      religie ortodoxa 

         -   1      ,,                ,,      religie rom. cat. 

         -   1      ,,                ,,      religie reformata 

         -   1      psiholog scolar 

         -   20  învăţători din care -15 la sectia romană: 4 la clasele I, 3 la clasele a II-a,3 la 

clasele a III-a,5 la clasele a IV-a 

                                                    - 5 la sectia maghiara:1 la clasa I, 1 la clasa aII-a,1 la 

clasa a III-a,2 la clasa a IV-a. 

           Personalul didactic auxiliar si nedidactic a fost format din: 2 secretare, 1 
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bibliotecara,1 laborant, 1 administrator(1/2 norma), 2 muncitori de intretinere, 4 fochisti-

agenţi de pază, 5 ingrijitoare. 

        Avand la baza analiza activitatii anterioare cu realizarile obtinute si lipsurile 

semnalate, in cadrul sedintelor comisiilor metodice si catedrelor, consiliului profesoral si 

consiliului de administrtie al scolii, s-au facut propuneri intocmirea documentelor de 

proiectare manageriala , care stau la baza intrgii noastre activitati  

 A fost întocmit orarul şcolii conform cerinţelor,greutăţile venind din partea 

organizării programului unor cadre care predau la două sau  trei şcoli cât şi a disciplinelor 

opţionale de care a trebuit să se ţină cont aşa cum am mai amintit. 

 S-au constituit comisiile metodice şi catedrele numindu-se la unele din ele noi 

responsabili căutându-se ca acestea să-şi revigoreze activitatea prin dinamismul noilor 

lideri şi a problematicii abordate. 

 S-a întocmit Regulamentul de ordine interioară şi s-a îmbunătăţit conform noului 

R.O.F.U..Î.P. care a intrat in vigoare la inceputul anului scolar 2005-2006,şi  desfăşurării 

unor activităţi noi impuse de activitatea administrativ-gospodărească şi baza materială. 

 Asigurarea cu manualele şcolare necesare a fost un obiectiv ce a stat şi stă tot 

timpul ca o prioritate a întregului colectiv didactic.Deşi nu au fost probleme 

grave,datorită unor cauze care nu depind de noi,asigurarea cu manuale nu s-a făcut în 

procent de 100%.Astfel la clasele I-IV, manuale şcolare lipsa  au fost la diciplinele: 

ed.civică, muzică , Lb.engleza iar la ciclul gimnazial la   –Lb.franceza,    lb.engleză ,  

fizică, religie reformata ,Ed. Tehnologica, Ed.plastică .  Sa speram ca situatia nu se va 

repeta şi în anul şcolar nou pe care l-am început 2007-2008, posibilităţile de predare-

învăţare vor spori substanţial prin corijarea acestor lipsuri.Cauza acestor lipsuri constă în 

neonorarea de către edituri a comenzilor. 

 Toate cadrele didactice,învăţători şi profesori şi-au cunoscut atribuţiile şi sarcinile 

conform Fişei Postului standard pe care au primit-o şi au consultat-o luând la cunoştinţă 
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cu cerinţele impuse. 

 Pentru îmbunătăţirea gradului de asimilare a cunoştinţelor,corijarea unor lacune în 

cunoştinţele elevilor,pregătirea elevilor performanţi,pentru concursul pe 

obiecte(olimpiade) cât şi în scopul obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune la tezele 

unice,s-a întocmit programul de meditaţii şi consultaţii care a fost afişat şi  

respectat.Dealtfel toate cadrele şi-au fixat,când situaţia a impus,un program suplimentar 

cu elevii în special cei cu probleme de asimilare a cunoştinţelor.  

 

  III. ŞCOLARIZAREA ŞI FRECVENŢA  

 

A stat în atenţia întregului colectiv didactic pe tot parcursul anului 

şcolar.Considerăm că cuprinderea tuturor elevilor de vârstă şcolară din circumscripţia 

arondată nouă la cursuri,frecventarea cu regularitate a acestora ,a fost una din căile care a 

asigurat pregătirea tinerilor pentru societate,succesul în anumite domenii cât şi stoparea 

de timpuriu a unor deviaţii comportamentale(vagabondaj, delincvenţă juvenilă,consum de 

droguri şi de alcool,violenţă,fumat, ş.a.) de la un comportament normal.Încă din perioada 

anterioară începerii anului şcolar cât şi pe toată durata lui au fost făcute vizite la familiile 

elevilor în special la acei elevi care au absentat luându-se măsurile care se impuneau. 

  Desi am incercat sa făcem totul pentru a preântâmpina  si elimina fenomenul de 

absenteism, uneori , independent de vointa noastra, se acţioneaza tardiv în unele situaţii,şi 

nu se realizeaza întărirea autoritatii familiilor asupra elevilor în cauză.    Se accepta prea 

usor poziţia acestora de neputinţă in fata propriilor copii.S-a insistat de către conducerea 

şcolii asupra necesităţii trimiterii către familiile cu elevi problemă, a unor avertismente şi 

a prezentării situaţiei la zi în ce priveşte purtatea şi învăţătura,dar aceasta nu este 

respectată de către toţi învăţătorii şi diriginţii,lucrandu-se in campanie, situaţie de care 

profită elevii în cauză. 
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 Revenind cifric cu situaţia absenţelor inregistrate în anul şcolar 2006-2007 

 

Clase         Absenţe total         Motivate     Nemotivate  Abs./elev 

 I-IV  1767         1122(63,50 I-IV)  645(36,50% I-IV)              4,5 

    11,22% din I-VIII     9,00% I-VIII    19,58% I-VIII 

V-VIII        13985         11337(81,06%)          2648(18,94%)                    29,9 

    88,78%din I-VIII      91% I-VIII                80,42% I-VIII 

I-VIII          15752          12459     3293                          18,  

                                    9,09%(I-VIII)         20,91%(I-VIII) 

  

    si raportându-le la cele obţinute la finele anilor anteriori: 

 

Anul şcolar  Total absenţe  Din care                 Nemotivate  

                                                                         motivate 

2006-2007  15752    12459(79,09%)    3293(20,91%) 

2005-2006  9429    6848(72,63%)    2581(27,37%) 

2004-2005   22892                              16629(72,64%)         6263(27,36%) 

2003-2004   30718                               24219(78,84%)        6499(21,56%) 

2002-2003  17896                               13441                        4455 

2001-2002   16103                                11385                       4718 

2000-2001   18247                               13539                        4708   

1999-2000  13744    11032                        2712 

1996-1997  18647                               14948                        3699 

1995-1996  29478    25699                        3699 
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tragem concluzia că fenomenul de absenteism din şcoala noastră a cunoscut un fenomen 

de creştere, fapt demonstrat prin numărul mai mare de absenţe pe total şcoală -15752 

absenţe în 2006-2007 faţă de 9429 absenţe înregistrate în anul şcolar 2005-2006. Este un 

lucru care nu ne bucură şi aceasta se datorează lipsurilor semnalate anterior.si a  unor 

măsuri care trebuiau luate şi eficientizate. Dacă în 2004-2005 s-au înregistrat 25,9 

absenţe/ elev, în 2005-2006 - 11,37abs./elev, în 2006-2007 s-au înregistrat 18,3 abs./elev. 

Socotim că acest fapt se poate explica şi prin scăderea exigenţei faţă de acest 

fenomen,din partea familiilor, a lipsei unor acţiuni mai concertate care să combată 

factorii destabilizatori , perturbatori care influenţează în negativ prezenţa la timp la ore pe 

toată durata programului zilnic.Cadrele didactice trebuie să monitorizeze cât mai apropiat 

de realitate prezenţa la ore a elevilor şi să o proiecteze prin note la purtare care să reflecte 

cât mai fidel comportamentul fiecărui elev în parte.Menţionăm că ponderea procentelor 

de absenţe motivate a crescut din totalul absenţelor faţă de anul 2005-2006. Acest fapt cel 

puţin aici ne bucură şi vom căuta ca şi în anul şcolar actual să menţinem acelaşi curs şi 

care  ne determină  să găsim acele mijloace, şi să uzităm de ele, în mai mare măsură 

pentru contracararea  fenomenului  in cauza. 

 Reamintim, ca şi în alte ocazii, următoarele măsuri ce trebuiesc luate: 

-consemnarea în catalog a tuturor absenţelor elevilor; 

-menţinerea unei strânse legături cu familiile elevilor,informarea promptă privind situaţia 

elevilor; 

-stabilirea cauzelor care il determina pe elev sa lipseasca de la ore; 

-dezbaterea cu elevii clasei a situaţiilor întâlnite,demonstrarea caracterului nociv al 

absenteismului; 

-preântâmpinarea acestui fenomen prin ajutorarea familiilor nevoiaşe de către 

şcoală,consiliul local,crucea roşie; 
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-desfăşurarea unui proces instructiv-educativ  atractiv şi eficient, capabil de ai menţine şi 

atrage pe elevi la cursuri. 

 Indiferent de măsurile luate acestea trebuie să aibă în primul rând un caracter 

preventiv.În acest sens se înscrie şi măsurile de acordare a diverse ajutoare sociale cât şi 

burse şcolare care să vină în ajutorul elevilor provenienţi din familii cu posibilităţi 

materiale modeste. 

 În anul şcolar 2006-2007 s-a solicitat acordarea unu-i număr de 79 burse în sem. I 

şi care s-au menţinut pe durata semestrului I iar în semestrul al II-lea un număr de 9 elevi 

au pierdut acest drept datorită rezultatelor slabe obţinute la învăţătură(multe corigenţe,cât 

şi notelor scăzute la purtare)Foarte putini elevi au depus dosare în semestrul II,numărul 

beneficiarilor de bursă de ajutor social este de 70. 

 Recomandăm învăţătorilor şi diriginţilor să prezinte dosarele elevilor-după o 

informare corectă a acestora-secretariatului şi să solicite elevilor depunerea de dosare la  

începutul fiecărui semestru în scopul justificării dreptului de a primi burse,s-au de 

încetarea plăţii acestora. Tot în sprijinul prezenţei elevilor la şcoală şi a îmbunătăţirii 

activităţii instructiv-educative a fost şi derularea în bune condiţiuni a demersului pentru 

acordarea de rechizite elevilor.Astfel,un număr de 81 elevi au primit rechizite,din care: 

36 la ciclul primar şi 45   la ciclul gimnazial. Constatăm,  din rapoartele prezentate, 

că sunt clase la care învăţătorii şi diriginţii,ca urmare a implicării în mai mare măsură în 

combaterea acestui fenomen, au avut la clasele lor, minimum de absenţe sau şi acelea 

motivate în cea mai mare parte. 

 Clasa I-A,B,C,E; II-B,C,D; III-A,B,C; IV-A,E; -0 absenţe, sau puţine şi acelea motivate: 

I-C 15 TOTAL-15 MOTIVATE-0 NEMOTIVATE; III-D 16-16-0; La clasele I-IV 

menţionăm numărul de absenţe nemotivate înregistrate de clasele: II-A 476-31-445 ,I-D 

60-0-60; IV-G 35-0-35; 

 În contrast cu cele prezentate mai sus unele clase au înregistrat multe absenţe şi în 
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cea mai mare parte nemotivate .În aceste clase sunt şi elevi cu probleme de disciplină în 

număr mai mare.Învăţătorii şi diriginţii în special,întregul personal didactic, trebuie să 

adopte măsuri educative adecvate care să împiedice extinderea acestui fenomen.Cităm în 

acest sens clasele: VIII-E 1058(TOTAL)-750( MOTIVATE)-308(NEMOTIVATE);VI-C 

696-418-278;  

VIII-A 714-439-275; VIII-B 885-715-170; VII-E 813-711-102; VII-B 497-396-101; V-C 

197-98-99; VIII-C 321-275-46; VII-D 304-260-44; V-A 267-227-40. 

 Enumerăm elevii cu multe absenţe nemotivate asupra cărora trebuie instituită o 

supraveghere permanentă iar legătura cu familiile elevilor trebuie revitalizată  în scopul 

diminuării numărului de absenţe,impiedicarii alunecarii spre delincventa juvenila. 

  Ex.Gabor Gyula I-D,Frigur Matias II-A, Moldovan Carol V-C, Moldovan Tiberiu, 

Banga  Andrea, Gabor Anton, Zlota Elena, Tinca Ionuţ, Zodieru Alexandru VI-C, Boka 

Hajnal Erika VII-B, Marin Cosmin, Floare Daniel ,Floare Gabriel, Vultur Ionela, Vultur 

Ioan, Cengher Răzvan VII-E, Ciurba Ancuţa Georgeta VIII-A, Bara  Csaba, Balla 

Arabela, Menyhart Szilard VIII-B,  Nicoară Adrian Ioan VIII-E în total un număr de 23 

elevi.  

 Din  fericire, datorită luariii măsurilor de curăţenie, care au trebuit luate  la sfârşitul 

anului şcolar precedent- îndepărtarea celor care au abandonat şcoala şi care au depăşit 

vârsta şcolară- în acest an şcolar, supus analizei ,nu ami avut asemenea cazuri, elevii 

predispuşi au fost consiliaţi  corespunzător. 

  

  IV. ACTIVITATEA I�STRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

 Aceasta s-a desfăşurat conform documentelor privind Curriculumul Naţional,cel 

local,planurile manageriale anuale şi pe semestrul I. 

 Conducerea şcolii prin directori precum şi echipa Consiliului de Administraţie prin 
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sarcinile fixate au exercitat un control permanent şi o îndrumare pe măsură asupra 

colectivului didactic şi nedidactic. 

 Au fost efectuate asistenţe la ore în special la cadrele tinere dar şi la clasele 

începătoare şi terminale.S-au făcut observaţii şi s-au cules informaţii privind activitatea 

din orice compartiment, s-au studiat documentele şcolare şi s-a făcut analiza rezultatelor 

elevilor.S-a participat la activităţile comisiilor metodice  când situaţia a permis. 

 Toate aceste metode de înregistrare cantitativă şi colectivă a muncii desfăşurate ne 

confirmă că toate cadrele didactice au dat dovadă de o bună pregătire de specialitate şi 

psihopedagogică,confirmată prin planuri şi schiţe de lecţii pentru toate activităţile 

desfăşurate,stabilirea unor obiective corecte în funcţie de conţinuturile predate. 

 În cea mai mare parte ~100% cadrele didactice au parcurs materia planificată pe 

întreg anul şcolar aceasta fiind  la zi, fapt constatat şi cu ocazia asistenţelor făcute. 

 Conţiunutrile predate au corespuns tematicilor abordate.S-a uzitat de metode activ-

participative care au transformat pe elevi în subiecţi veritabili ai actului de predare –

învăţare.S-a împletit armonios clasicul cu modernul punându-se accent pe dezvoltarea 

creativităţii la elevi a spiritului de iniţiativă,a emiterii unor judecăţi de valoare. 

 La clasele I-IV s-a pus accent pe citirea cursivă(fluentă),expresivă respectarea 

semnelor de punctuaţie,ortografie pe cunoaşterea cifrelor, efectuarea operaţiilor în 

diferite concentre,rezolvarea şi compunerea de probleme,cunoaşterea tablei 

înmulţirii,stăpânirea conţiunturilor predate la toate disciplinele,dezvoltarea unor abilităţi 

practice,practicarea unor alternative educaţionale .Ex.Freinet.A  fost o preocupare 

permanentă pentru folosirea precisă a cuvintelor,formularea clară şi precisă a 

propoziţiilor, selectarea exprimării potrivite şi îmbogăţirea vocabularului.Deasemenea s-a 

urmărit învăţarea spre formarea unor capacităţi şi atitudini spre dezvoltarea 

competenţelor proprii fiecărui elev.S-au adaptat conţinuturile învăţării la realitatea 

cotidiană, precum şi la preocupările,interesele şi aptitudinile elevilor. 
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          LA clasele V-VIII s-a accentuat pe însuşirea limbajelor specifice disciplinelor, 

cunoaşterea conţinuturilor esenţializate, aplicarea în practică a celor învăţate, stabilirea 

unor conexiuni cu disciplinele de graniţă, abordarea intra şi interdisciplinară, munca 

diferenţiată, parcurgerea programei şi evaluarea diferită şi stimulatorie,utilizarea unor 

variate culegeri de exerciţii şi probleme, accentuarea laturii moral civice în formarea 

elevilor, dezvoltarea dragostei faţă de natură, ocrotirea mediului înconjurător, educarea 

elevilor în spiritul “bioculturii” pentru păstrarea sănătăţii, dezvoltarea armonioasă a 

corpului uman, dezvoltarea unor trăsături de caracter prin participarea la competiţii 

sportive. 

La aria curriculară “Limbă şi comunicare” d-nii profesori de Lb. Şi 

lit.română,maghiară şi limbi moderne au urmărit însuşirea corectă a limbii predate prin 

realizarea de lecţii de calitate, exprimare corectă, operarea cu noţiunile gramaticale 

învăţate, folosirea unui vocabular elevat şi bogat, conştientizarea regulilor de ortografie şi 

punctuaţie.La limbile moderne  s-a accentuat pe însuşirea unui vocabular minim 

corespunzător anului de studiu, formarea deprinderilor de exprimare corectă orală şi în 

scris.  

Deasemenea s-a urmărit cunoaşterea operelor reprezentative specifice fiecărei etnii. 

La aria curriculară “Matematică şi ştiinţe” d-nii profesori au urmărit formarea 

deprinderilor de calcul matematic, dezvoltarea gândirii logice,formare deprinderilor de 

investigţie ştiinţifică, dezvoltarea spiritului de observaţie a deprinderilor practice de 

mânuire a instrumentarului de laborator, observarea relaţiilor dintre vieţuitoare şi mediul 

înconjurător, protecţia acestora de către om. 

La aria curriculară “Om şi societate”d-nii profesori au reuşit să-I facă pe elevi să 

cunoască principalele aspecte geografice legate de fenomenele specifice geografiei fizice 

şi umane, a continentelor, evenimente istorice,conştientizarea la elevi a elementelor 
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statului de drept,îndatoririle şi drepturile cetăţeneşti. 

Prin orele de religie s-a urmărit cunoaşterea noţiunilor de bază, importanţa religiei 

în viaţa fiecărui om, formarea unui profil moral religios la elevi, înţelegerea esenţei 

sărbătorilor creştine.   

La aria curriculară “Arte” profesori de muzică şi desen au urmărit formarea şi 

dezvoltarea la elevi a gustului pentru frumos,a unor deprinderi pentru îmbinarea culorilor, 

de însuşirea scris-cititului muzical şi a cântului, cunoaşterea marelor creaţii româneşti şi 

universale din domeniu. 

La aria curriculară “Ed.fizică şi sport” profesorii de ed.fizică au contribuit la 

fortificarea organismului elevilor, la sporirea capacităţii de efort (forţă şi rezistenţă), la 

formarea spiritului de competiţie şi echipă de onestitate a simţului răspunderii de a 

reprezenta şcoala.                           

La aria curriculară “Tehnologii” cadrele didactice au accentuat pe cunoaşterea 

calculatorului,formarea deprinderilor practice de muncă cu acesta , cunoştinţe şi 

deprinderi practice din diferite domenii. 

La aria curriculară “Consiliere şi orientare” au fost ţinute în afara orelor de 

dirigenţie, sub formă de opţionale,ore de consultaţii.  

În ceea ce priveşte C.D.Ş. tematica aleasă a răspuns obţiunilor elevilor în deplină 

consultare cu părinţii acestora pe bază de tabele. Alegerea obţionalelor s-a făcut pe baza 

unei oferte şi a răspuns cerinţelor elev-cadru didactic-unitate de învăţământ. Intreaga 

tematica legata de C.D.S.-ri a fost avizata de coducerea scolii si aprobata de I.S.J.  

Tezele unice la clasa a VII-a s-au desfăşurat conform metodologiei elaborate de 

M.E.C.T. şi se are în vedere ca şi în anul şcolar curent 2007-2008 acestea să respecte 

cerinţele impuse şi calendarul de desfăşurare.  
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          Apreciem în mod deosebit activitatea depusă şi rezultatele obţinute de:Niculescu 

Carmen,Boariu Maria,Paşca Susana,Zsigmond Margareta, Chilian Eugenia,Căbuţ 

Mărioara,Truţa Georgeta, Borda Maria,Fancsali Gavril,Cadar Nicolae,Sălăgean 

Mariana,Fokt Emoke, Sigmond Ludovic, Panczel Laura,Hojbotă Maria,Alexa 

Cristiana,Puşcaş Smaranda, Dumitru Aurora,Laszlo Eunika, Grama Sorina,Moldovan 

Cristina, Timuş Jan,Vass Georgeta,Szilagy Emilia,Antal Levente , Moldovan 

Răzvan,Vass Ioan,Marginean Simona ş.a. 

 Cu toate aceste aspecte bune şi foarte bune au fost întâmpinate şi unele greutăţi 

privind: 

  -apetitul nu prea ridicat pentru învăţare a unor elevi pe fondul dezinteresului 

manifestat de părinţii acestora . 

  -lipsa unor mijloace de învăţământ adecvate:planşe,mingi, hărţi-istorie, truse 

fizică, substanţe chimice, alfabetare,mulaje,CD-uri ş.a. 

  -numărul mic de ore alocat predării unor discipline ex: Ed.tehnologică V-

VIII, geografie cls.a V-a şi a VII-a, istorie cls.a V-a , ed.muzicală şi ed.plastică cls. a 

VIII-a.  

  -complexitatea manualelor alternative, care în unele cazuri nu mai corespund 

programelor şcolare; 

  -lipsa unor manuale la diferite discipline;             

-lipsa unor spaţii adecvate:săli specializate şi laboratoare (pentru predarea limbilor 

moderne , educatia fizica Cl. I-IV);  

                     - lipsa unui cabinet de informatica ,numai pentru predarea altor discipline, 

altele in afara optionalelor de informatica;                                              Trebuie să se mai 

ţină seama de: 

  - necesitatea adaptării conţinuturilor manualeor la cerinţele programelor 

şcolare şi nivelului de pregătire al elevilor,pentru însuşirea activă şi folosirea 
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cunoştinţelor în rezolvarea unor probleme concrete. 

  -structurarea cunoştinţelor ţinând cont totuşi de respectarea standarderelor în 

evaluare. 

  -combaterea dezinteresului din partea unor elevi în ce priveşte asimilarea 

cunoştinţelor,participarea la activităţi. 

  -reluarea cu clasa a unor conţinuturi învăţate în ani anteriori dacă acestea 

constituie fundamentul noilor cunoştinţe. 

  -insistarea asupra muncii diferenţiate cu elevii,fără ai neglija, pe elevii buni 

cu reale disponibilităţi spre performanţe.  

 Aceste greutăţi şi direcţii, cât şi în scopul obţinerii unor performanţe sau a unor 

rezultate bune si foarte bune la tezele unice,corijarea unor lacune în asimilarea 

cunoştinţelor,a determinat stabilirea unui program de meditaţii şi consultaţii la 

principalele discipline şi nu numai. 

 În acest sens remarcăm pe următorii profesori care au derulat acest program pe 

toată durata anului şcolar 2006-2007:  Niculescu Carmen,Szilagyi Emilia, Antal 

Levente,Atănăsoaie Gheorghe,Ichim Teodor Ioan ,Hancu Leontina,Miklos Marta,Pop 

Monica, Timus Jan. Reichemberger Ildiko. 

 Au fost efectuate evaluări- tip teze unice- pe clase la disciplinele si în orele 

planificate,care au cuprins conţinuturile şi itemii specifici disciplinelor pentru aceste 

probe. 

Au fost pregătiţi bine elevii pentru concursurile pe obiecte –ca invitat al unor 

şcoli,obţinându-se rezultatele bune şi foarte bune  în mod deosebit la matematică 

ex.participarea d-nei prof.Niculescu Carmen la  concursul de matematică de la Colegiul 

Naţional Unirea-,,Simon Petru”unde s-a obţinut rezultate foarte bune,locul II prin elevul 

Halaţi Cătălin din cls. a VIII-a C şi locul II tot la cls. a VIII-a prin acelasi elev la 

concursul de matematica de la Colegiul ,, Al.Papiu Ilarian” locul II Rusu Sonia din cls. 
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V-A la Concursul Interjudeţean de Matematică „Al.Papiu Ilarian”, tot la acelaşi concurs 

Pescăruş Adina-menţiune. 

         Rezultate bune şi foarte bune s-au obţinut la fazele pe şcoală, pe zonă si judetene a 

olimpiadelor şcolare (  ex. Halati Catalin  cl.a VIII-a –locul I faza zonala Reghin la 

matematică şi fizică pregătit de d-nele prof.Niculescu Carmen şi Borda Maria 

calificându-se pentru etapa judeţeană la fizică unde a luat locul II. Ca participant la 

Olimpiada „Ştiinţe pentru juniori” faza naţională a luat menţiune şi premiul special 

pentru cea mai bună lucrare la biologie. A fost pregătit de  doamnele profesoare: Borda 

Maria şi Sălăgean Mariana, ultima participînd cu elevul la Faza naţională. Precup Oana 

cl.a VIII-a D  locul I faza zonala Reghin si Covaci Oana –VIII-D( pregătite de 

prof.Szilagyi Emilia),Cioloca Amalia, Mateiu Diana - VIII-C( preg. de prof. Atănăsoaie 

Gheorghe ) s-au calificat pentru etapa judeţeană a olimpiadei de geografie, care s-a 

desfasurat pe 17.03.2007 având  o comportare meritorie. La olimpiada de biologie Friciu 

Adina şi Toncean Irina cls. VII-D , Ţigu Mădălina cls. VII-C  pregatiti de doamna prof. 

Salagean Mariana au ocupat locurile I,II si III calificandu-se pentru etapa judeteana . Tot 

pentru etapa judeteana s-au calificat si elevii Pescăruş Adina cls. V-A, Covaci Cătălin VI-

E şi Cioloca Tabita VII-C la lb.română ( pregătiţi de d-nii prof. Pop Monica şi Timuş 

Jan)  Eleva Pescarus Adina clasa aV-a A a confirmat l locul I obtinut la etapa judeteana a 

olimpiadei de Limba si literatura romana  luind si premiul special pentru spiritul reflexiv 

al compozitiei la etapa nationala desfasurata la Iasi in aprilie 2007. Elevii Marian Rareş 

V-A şi Mariş Teodora VII-C la ed.tehnologică (pregătiţi de d-na prof. Fulop Ileana) au 

avut o comportare frumoasa si la etapa  judeţeana,rezultate care au  fost  anunţate si la  

şedinţele de Consilii profesorale, ale Comisiilor metodice şi catedre fiind cunoscute la 

nivelul şcolii şi municipiului. 

           Rezultate foate frumoase au fost obtinute si la diverse alte concursuri pe discipline 

sau de alta natura. Astfel la concursul de Limba si literatura romana desfasurat la Borsec 
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in mai 2007 eleva Cioloca TabitaFlavia a obtinut locul II,Frandes Teodora clasa aVIII-a –

locul II,Naghy Blanka Laura clasa a V-a B-locul II,Pescarus Adina clasa a V-a A –locul 

II iar eleva Sepsi Andrea clasa a V-a locul III de pregatirea acestor elevi s-au ocupat 

domni profesori Reichemberger Ildiko,Pop monica ,Timus Jan. Reamintim ca Cioloca 

Flavia Tabita la concursul judetean ,,Preludiul primaverii” editia a III-a a ocupat locul II 

la creatie eseu.Eleva Ivacsony Bologh Zsuzsanna  a obtinut locul III la concursul ,,Lumea 

poeziei”etapa judeteana  iunie 2007. La concursul de cultura ,,Romulus Guga”desfasurat 

la gimnziul cu acelasi nume din Tg. Mures s-au obtinut urmatoarele premii: Rideg 

Timotei Ioan clasa a IV-a A –locul II, Lazar Bianca Andreea-locul III,Diana Pop,Andreea 

Voda si Scridon Ramona Ioana –mentiuni.Apeciem participarea elevei Tigu Madalina  

clasa 

a VII–a C la Proiectul,,Ce inseamna comunismul petru mine”organizatde Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului in Romaniacu sprijinulM.E.C.T. unde a obtinut 

Diploma de merit. Tot aceasta eleva la concursul ,,Descopera o lume sanatoasa” a obtinut 

premiul al II-lea pe judet.Pe linie sportiva deasemenea s-au obtinut rezultate valoroase 

atat la clasele sportive cat si la celelalte clase cu program nomal(locul III la disciplina 

baschet, faza judeteana, a olimpiadei nationale a sportului scolar. Doamna prof.Vass 

georgeta a condus echipa de dans modern a scolii noastre pana pe podium (locul III) 

desfasurat in luna mai 2007 la Sighisoara. Evidentiem  locul I obtinut de echipa de 

baschet baieti in cadrul ,,Cupa 1 iunie” desfasurata la Sangiorgiul 

de Mures in luna mai 2007. Trebuie să amintim şi implicare d-lui prof.Fancsali Gavril -la  

unele concursuri desfăşurate pe plan judeţean şi interjudeţean : Concurs de 

chimie”Chimexpert” unde Magyarosi Timea şi Fulop Zsolt au obţinut menţiune 

specială,Concurs  de fizică „Augustin Maior”- Menyhart Jozsef, concurs de chimie 

„Marie Curie” –faza judeţeană Menyhart Jozsef, Bartha Melinda,concurs de fizică de la 

Colegiul Naţional „Unirea” Molnar Melinda- menţiune,Lovasz Artur,Csegoldi 
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Norbert,Kocsis Arnold, au obţinut menţiune II pe echipe,olimpiada de chimie faza 

judeţeană Menyhart Jozsef, Barta Melinda . 

      Am lasat intentionat la urma ,penru a scoate in relief, reultatul deosebit ,ca si in anii 

trecuti,obtinut de doamna prof. Salagean Mariana cu echipa cercului ,,Sanitarii 

priceputi”care a ocupat locul I la faza zonala-Reghin ,faza judeteana si participanta la 

faza nationala unde a avut o comportare meritorie.Tin in mod deosebit sa amintesc 

membrii echipajului care timp de 4 ani ne-au adus atâtea bucurii:Mateiu 

Diana,Pantelimon Oana Maria, Cioloca Amalia,Halati Catalin,si Lazar Adrian toti din 

clasa a VIII-a C. 

 

 Facem sinteza celor amintite şi scoatem în evidenţă doar rezultatele obţinute de 

elevi şi echipe la olimpiade şi concursuri la FAZA NAŢIONALĂ. 

 

1.CONCURSUL „SANITARII PRICEPUŢI”-ETAPA NAŢIOANLĂ 12-17 IULIE 2007 

PREGĂTIŢI DE PROF. SĂLĂGEAN  MARIANA 

MEMBRII ECHIPAJULUI: 

CIOLOCA  AMALIA,HALAŢI CĂTĂLIN,LAZĂR ADRIAN,MATEIU  DIANA 

PANTELIMON  OANA  a obţinut menţiune. 

2.OLMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI 

ETAPA NAŢIOANLĂ - HALAŢI CĂTĂLIN pregătit de prof. BORDA MARIA ŞI 

SĂLĂGEAN MARIANA A OBŢINUT PREMIUL SPECIAL PENTRU CEA MAI 

BUNĂ LUCRARE TEORETICĂ LA BIOLOGIE.  

3. ŢIGU  MĂDĂLINA CLS. A VII-A–DIPLOMĂ DE MERIT PENTRU 

PARTICIPAREA LA PROIECTUL NAŢIONAL”CE ÎNSEAMNĂ COMUNISMUL 

PENTRU MINE?” pregătită de prof. ICHIM TEODOR IOAN; 

4.ŢIGU MĂDĂLINA CLS. A VII-A -PREMIUL II LA CONCURSUL „DESCOPERĂ O 
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LUME SĂNĂTOASĂ” pregătită de prof.SĂLĂGEAN MARIANA; 

5.PESCĂRUŞ  ADINA CLS. A V-A – PREMIUL SPECIAL PENTRU SPIRITUL 

REFLEXIV AL COMPOZIŢIEI  LA CONCURSUL NAŢIONAL DE LB.ŞI LIT. 

ROMÂNĂ „IONEL TEODOREANU” EDIŢIA A II-A IAŞI.  

6.POL GABRIEL-PETRU- LOCUL II- MEDALIE DE ARGINT LA CAMPIONATUL 

NAŢIONAL DE ATLETISM; 

7.ECHIPA FORMATĂ DIN: FLOARE ALISA, TODERIC BIANCA, ORDOG 

RENATA, ŞOPTEREAN BIANCA, POL ALEXANDRA, POP ANCA, MAIER 

BIANCA, VÂNTU DORA,CHIOREAN OANA,TRUŢIA VLADIANA, SILIMON 

CRISTINA, STRAIA FLAVIA AU OBŢINUT LOCUL II LA CAMPIONATUL 

NAŢIONAL DE MINIBASCHET pregătiţi de prof. VASS  GEORGETA, VASS IOAN 

ŞI MOLDOVAN RĂZVAN; 

8. ECHIPA DE BABY  BASCHET- FETE  FORMATĂ DIN: 

 POP ALINA,VULTUR FLORINA, POP GEORGIANA, DEMETER KINGA,DERLICH 

DENISA, FRANDEŞ ANAMARIA,LUCA  ANDRADA, DEAC  ALEXANDRA, 

IVACSONI ZSUZSANNA, MATEIU IULIANA,OPREA  MARIA,CĂPRAR 

ANDRADA pregătiţi de prof. VASS GEORGETA , VASS  IOAN ŞI  MOLDOVAN  

RĂZVAN  A OBŢINUT LOC. I – CAMPIOANĂ  A  ROMÂNIEI; 

9. ECHIPA DE BABY  BASCHET BĂIEŢI FORMATĂ DIN: 

CIOBA ADRIAN, MARTHA PAUL, PETRIŞOR  DRAGOŞ, BARABAS BARNI, 

SCHULLER SZILARD,CHERTES IONUŢ, MATEI IULIAN, GEORGESCU RADU, 

GLIGA  GABRIEL, BUDNARIU ANDREI, SIPOŞ  LORAND  pregătiţi de prof. VASS 

GEORGETA ŞI MOLDOVAN  RĂZVAN A OBŢINUT LOCUL VI LA 

CAMPIONTAUL NAŢIONAL DE BABYBASCHET LA TÂRGOVIŞTE 2007; 

Nu s-au inclus rezultatele obţinute în actualul an şcolar 2007-2008. 

Astfel pe total cicluri I-VIII în anul şcolar  2006-2007  la începutul lui septembrie 
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2006 au fost înscrişi  854 elevi iar la sfârşitul anului erau  855 elevi din care 409 

fete(47,83%).În cursul anului au plecat 12 şi au venit 13 elevi, 5 elevi au abandonat 

şcoala din motive mai mult sau mai puţin întemeiate. 

 Din total 855 au promovat 844(98,71%) din care 409 (99,51%)fete.Din cei 855 

elevi 11 au rămas repetenţi (1,29%). 

 Din cei 844 elevi promovaţi la sfărşitul anului: 

77 elevi au obţinut medii între:5-6,99(S)-9,12% 

380  “  “ 7-8,99(B)-45,02% 

387  “  “ 9-10(FB)-45,86% 

Cei 34 de elevi corigenţi( 3 la cls.I-IV şi 31 la cls.V-VIII)  în iunie 2007 au rămas la 

următoarele discipline: 

  -lb.română   21 

  -matematică  21 

  -lb.franceză  3 

  -chimie  1 

  -biologie   1 

  -istorie   1 

  - fizică  2 

  -lb.engleză  1 

La ciclul primar (cl I-IV) au fost înscrişi în 15 sept. 2006-392 elevi din care 188 

fete(47,95%). 

 La sfârşitul anului şcolar erau rămaşi înscrişi 393 elevi din care 189 fete(48,08%). 

 Au promovat,din totalul de 393 elevi, un număr de 390(99,24%) elevi din care189 

fete(100%). 

 Astfel din cei 390 elevi promovaţi  

        47 au obţinut califiativul  S(5-6,99)-12,05% 
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   123  “ “     B(7-8,99)-31,53% 

    220  “ “ FB(9-10)-56,42% 

Nu sunt elevi cu situaţi şcolară amânată şi neşcolarizaţi. 

Au rămas corigenţi 3 elevi . 

 Cei 3 elevi corigenţi au obţinut corigenţe la următoarele discipline: 

 Matematică  -3 elevi 

 Lb.română  -3 elevi 

 Au rămas reptenţi 3 elevi. 

 La ciclul gimnazial (CLS:V-VIII) au fost înscrişi în 15 sept. 2006-462 elevi din 

care 219 fete , iar la sfărşitul anului erau 462 elevi din care 220(47,61%) fete. Din cei 

462 elevi existenţi la finele anului au promovat 454 elevi (98,27%) din care 218 

fete(99,09%) . 

Din cei 454 elevi promovaţi: 

 -30 au obţinut medii(calificative) între 5-6,99(6,60%) 

 -257  “  “      7-8,99-(56,60%) 

 -167           “  “      9-10(36,80%) 

 Au rămas corigenţi 31 elevi din care: 

  -11 elevi la 1 obiect 

  -20 elevi la 2 obiecte. 

   

 Iată la ce obiecte întâmpină elevii greutăţi mai mari: 

Lb.română-18 corigenţe, matematică-18, istorie-1, biologie-1,lb.franceză-3, fizică-2, 

chimie1, lb.engleză-1. 

Sintetic situaţia se prezintă astfel: 
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CICLUL NR.elevi Nr. Elevi Elevi  Promovaţi cu medii între:                     

   Înscrişi    rămaşi promovaţi 5-6,99  7-8,99   9- 10 corigenţi repetenţi 

 La 15 sept la sf.sem        

I-IV        392            393            390              47         123       220          3             3 

                                   99,24%     12,05%   31,53% 56,42% 0,76%   0,76% 

V-VIII      462     462   454            30           257      167         31           8  

                         98,27%    6,60%   56,60%  36,80%  6,7%      1,73% -----

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I-VIII        854     855  844  77     380      387          34           11  

                       98,71% 9,12%   45,02% 5,86% 3,98%    1,29 

Comparând aceste rezultate cu cele obţinute la finele  anilor şcolari precedenţi: 

 

Nr. Anul şcolar     Procentul Nr.elevi 

repetenţi 

Nr.total 

elevi 

     

1 1995-1996          97,58% 26 1042 

2 1996-1997          97,32% 27 1013 

3 1997-1998         96,30% 39 1055 

4 1998-1999         97,70% 25 1085 

5 1999-2000         97,65% 15 1105 

6 2000-2001 98,07% 21 1087 

7 2001-2002 97,06% 30 1020 

8 2002-2003 95,65% 41 943 

9 2003-2004 97,31% 26 928 

10 2004-2005 97,51% 22 884 
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11 2005-2006 97,59 20 829 

12 2006-2007 98,71% 11 855 

  

putem afirma că indicile de promovabilitate la finele anului şcolar 2006-2007 este mai 

mare cu 1,12 % decât cel obţinut în anul şcolar precedent şi mai mare decât toţi anii  

precedenţi supuşi analizei. Aceasta dovedeşte că procesul instructiv-educativ a cunoscut 

în anul şcolar anterior un progres sensibil, eventualele lipsuri înregistrate aparţinând de 

capacitatea cognitivă a elevilor şi de condiţiile social-economice .Cu toate aceste greutăţi 

apreciem că elevii de la clasele terminale (VIII) au obţinut rezultate bune la examenul de 

Teste naţionale. Pe ambele secţii s-au prezentat 105 elevi din care au reuşit 98( 93,33%), 

au fost respinşi 7 elevi (6,767%). Mediile obţinute de către cei reuşiţi arată că domină 

procentele pentru elevii buni şi foarte buni (5-5,99-4elevi(4,08%; 6-6,99 23 

elevi(23,47%); 7-7,99-32 elevi(32,65%); 8-8,99-24 elevi (24,49%); 9-10   -15 elevi 

(15,3%). Astfel la secţia română s-au prezentat 85 elevi şi au reuşit 80 procentrul de 

reuşită fiind de 94,12%. La secţia maghiară s-au prezentat 20 de elevi reuşind 18 

(90%).Credem că la procentele de reuşită pe şcoală, pe clase, şi-a spus cuvântul  şi 

severitatea mai mare din partea cadrelor didactice,situaţie care se impune ca urmare a 

testării naţionale ,cu care elevii au trebit  să se confrunte.Din acest an solar 2006-2007 

supus analizei, acest examen va fi inlocuit treptat cu tezele unice, şi care va costitui un 

etalon al aprecierii activităţii unităţilor şcolare.Menţinerea procentului de promovabilitate 

faţă de anii şcolar anteriori si cresterea lui sensibila,este un lucru pozitiv dar se impune în 

continuare,o mai mare seriozitate , o mai bună pregătire şi o abordare mai elastică în 

desfăşurarea activităţii de predare –învăţare, o mai bună consiliere a elevilor şi părinţilor 

spre acest scop.  

 Procentul de promovabilitate la ciclul primar 99,24% şi cel de la ciclul gimnazial 

98,27 % sunt superioare celor obtinute pe judeţ .  
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 Dând la o parte exigenţa în pregătirea şi evaluarea elevilor, aceste cifre ne arată, 

fără nici un dubiu,că concluziile trase sunt pertinente şi că  la baza menţinerii unui 

învăţământ competitiv trebuie să stea munca cu toate greutăţile şi convulsiile întâmpinate 

pe plan social-economic,iar lamentările şi justificările ne -întemeiate nu ne-au venit şi nu 

ne vin în ajutor după cum am dori. 

 Procentul de promovabilitate pe clase la sfârşitul anului şcolar 2006-2007 arată că 

marea majoritate a claselor s-au înscris într-un efort susţinut de activitate fiind interesate 

în obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi purtare. Procentele de nereuşită sunt 

normale la acestea contribuind în mod natural diferenţele pe plan intelectual( VIII-

B,E;VII-E;VI-C;) cu care sunt înzestraţi elevii dar şi o serie de neîmpliniri pe plan 

familial,al condiţiilor sociale,al lipsei de tact pedagogic, al influenţelor nocive exercitate 

de massmedia şi care se reflectă în nereuşitele unor elevi care influenţează aceste 

procente. 

Socotim că la baza unor procente slabe obţinute de unele clase provin-poate 

determinant – şi din criteriile nu prea drepte de constituire a claselor (am spus aceasta de 

foarte multe ori) , încă de la început ,şi nu degeaba se vorbeşte că unele clase sunt cu 

copii aleşi . Credem că formarea unor clase omogene din punct de vedere al potenţialului 

intelectual ar crea colective cu posibilităţi de exprimare şi cu rezultate pe plan instructiv 

şi educativ sensibil egale. 

Nu este normal să învinovăţim nici pe învăţători şi diriginţi  şi nici pe profesori 

care predau la acele clase pentru rezultatele slabe,ci trebuie să ,,sancţionăm” acele cadre 

didactice care nu se angajează şi nu fac totul în actul de predare- învăţare, indiferent de 

nivelul clasei. Remarcăm totuşi o serie de clase care au obţinut procente ridicate de 

promovabilitate şi care sunt în acelaşi timp o garanţie a îsuşirii cunoştinţelor , priceperilor 

şi deprinderilor prevăzute de programele şcolare, cum ar fi: I A,B,C,D,E II-B,C,D; III-

A,B,C,D;IV B,C,D,E,F; V-A,B,D;VIA,C,D; VII-C;VIII-C,D,. 
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 În contrast cu cele prezentate o serie de clase au obţinut rezultate mai slabe şi care 

ne arată o serie de lipsuri atât din firea lucrurilor,cât şi o serie de deficienţe în organizarea 

şi desfăşurarea activităţii didactice în toată complexitatea ei.Spre aceste clase trebuie 

îndreptată atenţia colectivului didactic,creşterea rolului învăţătorilor şi diriginţilor,al 

consiliilor claselor respective în diminuarea unor deficienţe de natură organizatorică şi ca 

angajament şi dăruire din partea corpului profesoral. 

 Concretizăm cele afirmate prin aceste exemple:  

 V-C;VI-C;VII-E; VIII-B,E; 

 În concluzie am făcut  această prezentare a situaţiei la învăţătură la finele anului 

şcolar,şi sub aspect statistic,tocmai pentru a confirma,fără putinţă de tăgadă,preocupările 

deosebite ale unor cadre pe linie instructivă cât şi efortul mai mic al unor cadre şi 

colective de elevi. 

   Observăm că interesul pentru învăţătură scade  la ciclul gimnazial (98,27 %) pe măsura 

creşterii vârstei elevilor (99,24%  I-IV) constatare ,care se deduce, şi din alte aspecte 

legate de comportament,atât în şcoală cât şi în societate în general. 

 Nu ne facem un obicei de a trage la răspundere pe profesorii sau învăţătorii care 

lasă elevi corigenţi la discipilnele sau clasa la care predau.Intervine aici şi “greutatea” 

obiectului respectiv,ponderea lui la formarea bagajului de cultură generală a 

elevului,responsabilitatea cadrului didactic care predă la o disciplină ce vizează testarea 

naţională a elevilor,dar nu suntem de acord cu acele cadre didactice care lasă nejustificat 

pe elevi corigenţi, erijându-se chipurile în profesori severi,dar care ar trebui  să atragă 

mai mult pe elevi la studiul disciplinei respective, să-şi revizuiască principiile care stau la 

baza docimologiei, şi să nu uite că au fost şi ei elevi. 

 Nimic deosebit asupra majorităţii cadrelor didactice care au lăsat elevi corigenţi la 

disciplinele pe care le predau,dar totuşi socotim că uneori se exagerează prin importanţa 

pe care o dau disciplinelor lor. Trebuie să facem totul ca să-i atragem pe elevi la 
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activităţile pe care le desfăşurăm şi să-i determinăm să-şi însuşească minimum de 

cunoştinţe prevăzute  de baremele standard, şi să nu stârnim repulsia lor, faţă  de noi şi de 

disciplinele pe care le predăm. 

  

  V.  ACTIVITATEA   DE   PERFECŢIONARE  

          (FORMARE CONTINUA) 

 

 

 Necesitatea perfecţionării periodice( a formării) este indispensabilă în şcoală şi 

asigură continuitatea procesului instructiv-educativ la un nivel superior.Asemenea unui 

mecanism care nu este întreţinut şi reglat şi care sfârşeşte prin a merge tot mai rău,tot aşa 

în absenţa unei preocupări constante pentru menţinerea în formă şi perfecţionare a ei 

orice activitate va înregistra un regres-inclusiv procesul de formare continuă.O atenţie 

deosebită a fost acordată cadrelor tinere,sau în curs de calificare,deoarece formarea 

iniţială din timpul studenţiei,nu conferă, în cele mai multe cazuri, competenţele necesare 

practicării la un bun nivel a profesiei de dascăl în condiţiile cănd cursurile de 

psihologie,pedagogie şi metodica predării este redusă iar practica pedagogică-formală. 

 Deasemenea pe tot parcursul anului şcolar 2006-2007  au existat preocupări 

individuale şi colective de confecţionare a materialelor didactice,a mijloacelor de 

învăţământ,a unor lucrări metodico-ştiinţifice sau îndrumătoare metodice. 

 Activitatea Comisiilor metodice s-a desfăşurat în general în bune condiţiuni atât 

sub aspect cantitativ(şedinţe planificate-şedinţe realizate)cât şi calitatitv(oportunitatea-

tematicii incluse în programele anuale, concordanţa cu cerinţele reformatoare ale 

modernizării învăţământului şi necesităţile concrete impuse de realitatea şcolară,calitatea 

documentelor incluse în dosare: referate,informări,planuri de lecţii,confirmarea activităţii 

prin procese verbale). 



278 
 

 Remarcăm contribuţia responsabililor comisiilor metodice şi catedrelor: Căbuţ 

Mărioara,Niculescu Carmen,Sălăgean Mariana, Ichim Teodor Ioan,                  

Borda Maria, Panczel Laura ,Timuş Jan, Miklos Mihail,Grama Ramona, Friciu Daniela, 

Sigmond Ludovic. 

A fost abordată structura programelor de perfecţionare periodică de tip modular pe 

bază de credite profesionale transferabile. 

 S-a menţinut pe tot parcursul anului şcolar o vie legătură   cu Casa Corpului 

Didactic participându-se  la diferitele activităţi organizate la acest nivel.Menţionăm în 

acest sens următoarele: S-a participat la activităţi (cursuri)–sesiuni de comunicări 

ştiinţifice- sau formare în domeniul specialităţii la modulele planificate: Niculescu 

Carmen,Sălăgean Mariana(Ed. XXI),Atănăsoaie Gheorghe (Ed. XXI şi Manager 

european), Szilagyi Emilia(masterat),.Înv.Chilian Eugenia care este şi conducătoarea 

cercului pedagogic al învăţătorilor de la cl.IV pe zonă. D-na înv.Fokt Emoke a condus 

cercul de perfecţionare pentru înv. din Reghin şi zonă “Arta creaţiilor aplicative”ce se 

desfăşoară lunar.Apreciem activitatea depusă  în calitate  de conducător de cerc pe zona 

Reghin  de către Niculescu Carmen (matematică) ,Sigmond Ludovic-ed.muzicală . 

 Este de remarcat desfăşurarea unor activităţi ,în cursul semestrului I, de formare 

continuă la nivelul unităţii noastre prin C.C.D, şi care au abordat tematici diferite . 

 Foarte multe cadre au participat la cursul „Consiliere şi orientare” prin C.C.D., 

„Noi metodologii e-learning” de utilizare a Univ/Test ianuarie 2007(Softuri educaţionle), 

„Conferinţa dascălilor-Freinet”-Lipova 2006, „Educaţia XXI- modul III”, „Manager 

European „ Curs „Terapie raţional-emotivă şi comportamentală”,”Prevenirea violenţei 

domestice”,Masterat. 

 Apreciem activitatea depusă de metodiştii voluntari ai I.S.J.,colegi de la noi din 

şcoală cât şi activitatea celor ce se preocupă de alternativa  

educaţională Freinet,conduşi de d-na înv. Puşcaş Smaranda. 
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 Pe lângă formele învăţământului tradiţional,de aproape un deceniu de când 

exersăm tehnicile pedagogiei Freinet,având şi clase în acest sens la ciclul primar.Totodată 

căutăm să valorificăm, acolo unde se poate,şi avantajele oferite de alte alternative 

educaţionale.S-au făcut numeroase schimburi de experienţă legate de pedagogia Freinet 

cu alte şcoli. Remarcăm în acest sens activitatea odesfăşurată cu ocazia zilei freneticilor 

(11-13 mai 2007),ediţia a VI-a –eveniment cuprins în calendarul proiectului educaţional 

interjudeţean „Mesagerii prieteniei”. Apreciem cu această ocazie aportul deosebit al d-lor 

înv. Puşcaş Smaranda, Dumitru Aurora,Laszlo Eunika şi d-l director Atănăsoaie 

Gheorghe.   

 O atenţie cuvenită s-a acordat şedinţelor de lucru ale Consiliilor profesorale cu 

temă care prin problematicile abordate şi conţinutul tematicii speciale au contribuit la 

elucidarea multor aspecte de psihopedagogie şi metodică. 

 Apreciem prin calitatea materialelor prezentate „Elevul partener activ la propria-i 

formare”( Moldovan Cristina, Sebastian Dana ), „Consilierea şcolară,necesitate stringentă 

a şcolii contemporane( Marginean Simona, Peter Camelia) care au avut darul să 

consolideze activitatea creatoare de folosire a metodelor tradiţionale şi moderne în 

activitatea de predare învăţare.   

 Activitatea cu cercurile pedagogice de specialitate s-a desfăşurat conform 

graficului fixat. Există deasemenea o vie preocupare a cadrelor didactice pentru înscrierea 

la examenele de grad,definitivat,cursuri de reciclare: Sebastian Dana, Damo Sarolta, 

Suciu Rodica –definitivat, Bartha Andras Lehel, Pop Monica, Friciu Daniela, Peter Lucia 

Camelia- gr. did. II, Moldovan Cristina gr. did. I. fapt care au confirmat şi mai mult prin 

inspecţiile speciale care au fost efectuate de către metodiştii I.Ş.J.pe parcursul anului 

şcolar.Trebuie revigorată activitatea de formare şi perfecţionare,la toate nivelele,şi 

antrenate într-o mai mare măsură-chiar pe post de comandă- cadrele mai tinere. Fac 

aceste aprecieri doar succint materialul privitor la această activitate fiind în sarcina d-nei 
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prof.Sălăgean Mariana –responsabilul activităţiicu formarea continuă. 

 

După cum se ştie, formarea continuă reprezintă un ansamblu de activităţi teoretice şi 

practice, parcurse după obţinerea calificării şi desfăşurate în unităţi şi instituţii 

specializate, care angajează participarea educatorilor în vederea amplificării cunoştinţelor 

lor psihopedagogice, metodice şi de specialitate necesare pentru activizarea, completarea 

şi lărgirea competenţelor profesionale, în raport cu cerinţele unui învăţămănt de calitate. 

          Considerată în acest fel, formarea continuă apare aptă să “profesionalizeze 

educatorul”, să amelioreze calitatea şi eficacitatea sistemelor educative, să faciliteze 

stăpânirea evoluţiilor tehnice şi ştiinţifice, să anticipeze schimbările. 

          Formarea continuă este o necesitate cu caracter de permanenţă pentru toate cadrele 

didactice, indiferent de domeniul profesional în care lucrează şi de nivelul pregătirii lor 

profesionale. 

          În acest context, la începutul anului şcolar 2006-2007, în perioada septembrie – 

octombrie au avut loc întâlniri de lucru în cadrul catedrelor , respectiv comisiilor 

metodice la toate disciplinele. În urma acestora a fost planificată activitatea pentru anul 

şcolar în curs. 

          Din analiza acestor planificări reiese că toate catedrele , respectiv comisiile 

metodice au inclus activităţi cu caracter permanent pe tot parcursul anului şcolar, cât şi 

activităţi periodice lunare sau activităţi ocazionate de diferite evenimente . 

           Iată câteva activităţi planificate şi realizate de toate catedrele şi comisiile metodice 

: 

          1. studierea programei şcolare şi a manualelor alternative în scopul selectării celor 

mai adecvate conţinuturi 

          2. analiza modului de întocmire a planificărilor semestriale în comformitate cu 

noile cerinţe, stabilirea obiectivelor de referinţă pe capitole şi lecţii 
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         3. reorganizarea şi reamenajarea unor săli de clasă ( clasele a I a, a V a) a unor 

cabinete,  (limba română, limba engleză, limba franceză, istorie, religie, ), a sălilor de 

materiale (biologie, geografie) precum şi reamenajarea clubului sportiv şcolar,  destinat 

elevilor scutiţi de educaţie fizică. 

           4. recondiţionarea materialului didactic existent (fizică, chimie, biologie , geografie 

, istorie ) şi completarea bazei didactice cu alte materiale confecţionate , teste ,  fişe de 

lucru , portofolii, proiecte individuale sau de grup la toate disciplinele 

         5.  întocmirea mapei învăţătorului, profesorului 

 

          Pe lângă realizarea acestor activităţi planificate de toate catedrele şi comisiile 

metodice, în anul şcolar precedent s-au mai desfăşurat şi alte activităţi cu caracter specific 

unor catedre  după cum urmează : 

          1. testarea elevilor de clasa a V a în vederea aprecierii cunoştinţelor dobândite în 

clasele  I-IV  s-a făcut în cadrul catedrei de matematică 

          2. mobilizarea elevilor pentru concursul “Cea mai frumoasă scrisoare pentru Moş 

Crăciun” unde s-au obţinut 3 premii s- a făcut în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor 

          3. participarea cu desene despre iarnă, obiceiuri despre sărbătorile de iarnă la 

expoziţia organizată cu această ocazie pe holul Casei municipale Eugen Nicoară s-a făcut 

tot în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor 

          4. participarea  la instruirea despre utilizarea metodologiei informatice Univ/Test 

10 000 teste de evaluare- CD educaţionale- matematică interactivă pentru clasele I-IV, V- 

VIII, jocuri didactice pentru limba română, matematică, limba engleză, religie s-a făcut 

atât în cadrul comisiei metodice a învăţătorilor , cât şi în cadrul catedrei de matematică 

          5. discuţii privind modul de desfăşurare, gradul de dificultate şi rezultatele obţinute 

la lucrările scrise pe semestrul I s-a făcut în cadrul catedrei profesorilor de geografie –

istorie 
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          6.  pregătirea şi participarea elevilor la concursurile de matematică organizate la 

Colegiul Naţional Papiu  şi la Gimnaziul “ Mihai Viteazul” din Tîrgu Mureş precum şi la 

cunoscutul concurs “Cangurii matematici” a vizat activitatea catedrei profesorilor de 

matematică         

          7.  realizarea unei expoziţii de carte în limba engleză în colaborare cu editura 

Macmillan şi participarea în luna decembrie la concursul internaţional de eseuri “Creative 

Writing” s-a făcut în cadrul comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne   

        8. activităţi legate de cultura şi civilizaţia engleză –“Hallowen 2006” , precum  şi 

activităţi legate de cultura şi civilizaţia franceză-“ La journee de la francophonie “- au 

fost făcute tot în cadrul comisiei metodice a profesorilor de limbi moderne 

          9. Organizarea Concursului memorial “Geller David”- a fost posibilă datorită 

colaborării reuşite dintre membrii catedrei profesorilor de matematică precum şi a 

implicării membrilor comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală 

     10. Sesiunea de comunicari ştiinţifice a elevilor, intitulată “Realizarea 

interdisciplinaritaţii – de la teorie la practică” , s-a realizat în cadrul ariei curriculare 

matematică şi ştiinţe şi a fost dedicată Programului “ Zilele Şcolii” 

         In această perioadă de timp s-a avut în vedere permanent organizarea olimpiadelor 

şcolare la diferite discipline, faza pe şcoală, cât şi pregătirea elevilor pentru celelalte faze: 

zonală şi judeţeană. Elevii calificaţi la etapa naţională au fost pregătiţi de profesorii: Pop 

Monica, Borda Maria, Sălăgean Mariana,  Moldovan Răzvan, Vass Georgeta şi Vass 

Ioan. 

          O altă categorie de activităţi planificate şi realizate în cadrul comisiilor metodice 

sunt cele legate de sărbătorirea unor evenimente istorice sau religioase. Astfel de 

activităţi, cu un caracter mai mult extracurricular, dacă sunt organizate bine au un impact 

puternic asupra elevilor şi un mare rol educativ. În acest sens , în anul şcolar precedent 

2006-2007 au fost planificate şi realizate următoarele activităţi : 
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          1. organizarea reuşitului spectacol – concurs  Halloween Night 2006 , unde probele 

de prezentare ori distractive au fost îmbinate cu cele de atenţie, perspicacitate şi de 

cunoaştere a aspectelor ce ţin de limba engleză, de cultura anglo-saxonă şi americană 

          2. organizarea momentului festiv dedicat zilei de 1 Decembrie – ziua naţională a 

României a fost posibilă prin colaborarea membrilor comisiei metodice a profesorilor de 

istorie-geografie, muzică ,  

          3. acţiuni caritabile, expoziţie de materiale religioase confecţionate de copii, 

îmbogăţirea unei biblioteci creştine în şcoală, excursii, vizite de parteneriat, colinde şi 

obiceiuri de Crăciun, Spovedania şi Împărtăşania elevilor în Postul Crăciunului şi cel al 

Învierii Domnului, precum şi participarea la Conferinţa de la Alba Iulia, convocată de 

Î.P.S.Andrei Andreicuţ  s-a realizat în cadrul catedrei profesorilor de religie 

          4. organizarea expoziţiei de pictură intitulată “Deschide-ţi inima! Dăriund vei 

dobândi “ s-a făcut în preajma sărbătorilor de Crăciun.      Banii obţinuţi prin vânzarea 

unor piese au fost donaţi Azilului de bătrâni din Reghin de către elevii Cercului de religie 

din şcoală , cerc denumit “ Micul  Apostol”. 

          5. organizarea de serbări tematice sau concerte de colinde în faţa părinţilor şi la 

diferite instituţii s-a realizat mai ales la clasele I-IV dar nu numai .Într-un cadru 

asemanator , şi mai ales cu multă voie bună, în 14 noiembrie clasele I, II, III şi IV a D au 

organizat carnavalul „ Gogoaşa înfuriată”. 

        6. participarea la festivalul de iarnă “ Fulgi de nea” organizat de Primăria 

municipiului Reghin a constat în prezentarea dramatizării “ Fetiţa cu chibriturile” de H. 

C. Andersen precum şi a grupului de colindători “ Fluieraşii”  Pregătirea elevilor a fost 

făcută de doamnele învăţătoare Chilian Eugenia, Moldovan Cristina , Puşcaş Smaranda , 

Panczel Laura.şi Ordog Imola 

          7. organizarea momentului omagial “ Eminescu- poet naţional şi universal” s-a 

făcut atât în cadrul comisiilor metodice a învăţătorilor cât şi a profesorilor de limba 
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română în colaborare cu d-na bibliotecară Moldovan AniMari. 

          6. organizarea programului intitulat “ Unirea – naţiunea a făcut-o” dedicat zilei de 

24 ianuarie a fost posibilă datorită bunei colaborări dintre membrii comisiilor metodice a 

profesorilor de limba română, de istorie –geografie , precum şi de implicarea d-lui prof. 

de muzică, Sigmond Ludovic 

         8.  organizarea concursului “Micul povestitor” de către membrii comisiei metodice 

a învăţătorilor secţia maghiară, precum şi numeroasele concursuri de recitări organizate 

în cadrul bibliotecii de către clasele I-IV au fost considerate acţiuni foarte reuşite de către 

toţi participanţii 

         9.   Nevoia de colaborare dintre toate cadrele didactice din şcoală a reieşit şi din 

organizarea programului artistic susţinut la Casa de cultură a tineretului “Eugen Nicoară” 

din Reghin în cadrul programului “Zilele Şcolii”. 

         10.  Deosebit de interesante au fost activităţile organizate în colaborare cu primăria 

Municipiului Reghin pentru a marca evenimente precum “ Ziua Europei “, “1 iunie –ziua 

copilului”. 

 

          În cadrul întâlnirilor periodice a membrilor comisiilor metodice s-au prezentat mai 

multe informări ştiinţifice şi  referate după cum urmează : 

           1. Strategii didactice specifice predării şi învăţării ştiinţelor naturii înv. Roşca 

Mihaela 

            2. Implicaţii metodologice ale noilor reglementări ortografice –prof. Cosma 

Melania 

           3. Implicaţiile psiho-comportamentale ale consumului de droguri prof. Ichim Ioan   

           4.Apa în univers,  Noi elemente chimice descoperite, Premiile Nobel  pentru fizică 

şi chimie pe 2006 prof. Borda Maria 

           5. Fişe realizate şi folosite în clasă  -  Înv. Boariu Maria  şi Căbuţ Mărioara 
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           6. Portofolii realizate de elevi – înv. Moldovan Cristina şi Puşcaş Smaranda 

           7.  Rolul calculatorului în educaţie la începutul mileniului III” –prof. Paşca Dora 

           8.  Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare cu părinţii – prof. Sălăgean Mariana             

          9. Inteligenţa emoţională – psiholog şcolar Peter Camelia  

 

          10. Metode şi procedee pentru formarea unui comportament pozitiv faţă de lectura 

particulară - prof Mikloş Martha 

          11. Metode si mijloace folosite in pregătirea ssportivă a copiilor privind initierea în 

jocul de baschet – prof Moldovan Răzvan şi Vass Ioan 

          12. Dezvoltarea forţei generale prin exerciţii de fitness cu ajutorul aparatelor 

specifice disciplinei – prof Vass Georgeta şi Mikloş Mihail            

           13.Exerciţii şi jocuri cu aparate portative cunoscute şi cu obiecte portative nou 

create – înv. Panczel Laura 

               14. Dezvoltare percepţiei despre Dumnezeu-prof. Kiss Andor 

                15. tehnici de testare scrisă la geografie şi istorie – prof Szilagy Emilia 

               16. Folosirea jocului didactic în lecţiile de fizică- prof Borda Maria 

               17.Lectura explicativă înv Dumitru Aurora 

           18. Cauze ale insuccesului şcolar- modalităţi de recuperare a elevilor rămaşi în 

urmă la învăţătură-înv Paşca Susana şi Truţia Georgeta 

 

           Un loc deosebit de important în cadrul activităţii comisiilor metodice revine 

lecţiilor demonstrative şi analizei acestora, constituind totodată un real schimb de 

experienţă didactică. In semestrul trecut s-au ţinut următoarele lecţii  şi activităţi 

demonstrative: 

          1. Lecţie demonstrativă de matematică clasa a III A – înv. Grama Sorina 

          2.” Dezvoltarea comunicării în orele de limba maghiară” – înv. Laszlo Eunika 
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          3.” Valori expresive în poezia “ Emoţie de toamnă” de Nichita Stănescu” – prof. 

Timuş Jan 

          4.”Rapoarte , proporţii, procente “ -prof. Cadar Nicolae 

          5.”Viaţa e mai presus de orice “- activitate demonstrativă a echipajului Sanitarii 

pricepuţi- în cadrul cercului prof  de biologie prof. Sălăgean Mariana 

           6. “Ţările medievale din estul Europei “ -  prof. Hancu Leontina 

           7.  “Materiale utilizate în electrotehnică şi electronică”, clasa a VIIIa , prof. Fulop 

Ileana 

           8 .” Sărbători în cinstea Maicii Domnului”- prof. Beldean Valentin 

           9.”Ispitirea lui Isus” – prof. Kiss Andor 

          10. “Eu şi tu “ – prof Timuş Jan  

          11. Lecţie demonstrativă – prof  Iepan Valentin 

          12. Valori artistice şi morale în schiţa “ Vizită “ de I. L. Caragiale a fost susţinută 

de prof. Pop Monica 

          13.”Să ocrotim natura !” înv. Zsigmond Margareta  

          14.  Lecţie demonstrativă de matematică – înv Mircea Delia 

          15.  Lecţie de informatică –prof Paşca Dora 

 

          În urma analizei informărilor făcute de către responsabilii de catedre şi de comisii 

metodice rezultă că activităţile planificate  la începutul anului şcolar s-au realizat fie la 

termen, în majoritatea cazurilor,  fie  au fost reprogramate dar tot au fost realizate .  

          Un lucru deosebit de util dar din păcate mai greu de realizat ţine de prezenţa 

colegilor la activităţile desfăşurate în cadrul acestor întâlniri de lucru. Orarul încărcat al 

şcolii pe de o parte, faptul că mulţi profesori au ore la mai multe şcoli, cât şi lipsa de 

interes pe de altă parte au făcut ca prezenţa la aceste activităţi sa nu fie întotdeauna foarte 

bună. Dacă în ceea ce privesc activităţile comisiilor metodice pe discipline  prezenţa este 
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bună şi foarte bună, nu acelaşi lucru se poate spune despre prezenţa la unele programe 

artistice realizate de elevi.ex. Ziua naţională a României.-1 decembrie, Unirea 

Principatelor Române – 24 ianuarie când în sală au fost doar câţiva profesori. 

          În tot acest timp, interesul pentru desăvârşirea pregătirii profesionale a stat 

permanent în atenţia învăţătorilor şi profesorilor din şcoala noastră.  

Astfel, la începutul anului şcolar trecut , în luna octombrie toţi învăţătorii şi toţi 

profesorii din şcoala noastră au participat la cursul de “ Consiliere şi orientare şcolară” 

curs ţinut de psihologul şcolar Peter Camelia. 

          Există un real interes şi pentru ideea de perfecţionare prin susţinerea examenelor de 

definitivare în învăţământ şi grade didactice. Astfel doamnele înv Dumitru Aurora, 

Grama Sorina , Laszlo Eunika şi dna prof Szilagy Emilia sunt înscrise la gradul didactic I 

iar d-na  prof. Pop Monica la gradul didactic II. Dl prof Cadar Nicolae şi d-na înv Salati 

Cristina au susţinut şi promovat dradul didactic II. De curănd şi-au depus dosare pentru 

susţinerea gradului didactic II d-na prof Ungvari Emese iar pentru susţinerea examenului 

de grad I d-na înv Mircea Delia şi domnii prof Antal Levente şi Ichim Ioan. 

         Totodată , mai ales în ultimii ani se observă un interes deosebit faţă de ideea de 

participare  la cursurile de perfecţionare acreditate  de Ministerul Educaţiei şi Cercetării , 

cursuri derulate prin Casa Corpului Didactic şi nu numai. Astfel ,pe parcursul anului 

şcolar trecut, în cadrul programului  “Educaţia XXI” organizat de Universitatea Petru 

Maior din Tîrgu Mureş au participat  5 profesori din şcoala noastră ( Atanasoaie 

Gheorghe , Niculescu Carmen , Sălăgean Mariana, Hancu Leontina şi Simion 

Gheorghe).iar în cadrul programului Magister 2 organizat de Universitatea Babaş-Bolyai 

din Cluj au participat 3 invăţătoare.( Hojbotă Maria, Căbuţ Mărioara, Boariu Mariana). 

         Oferta de programe a Casei Corpului Didactic a mulţumit de asemenea un număr 

mare de colegi lucru sesizat prin larga participare la cursuri precum:  Tehnici de 

consiliere psihologică – 25 –învăţători şi profesori 
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                Limba engleză – 5- învăţători şi profesori 

               Tehnologie didactică – limba engleză- 2 profesori 

               Arta creaţiilor aplicative- 5 - învăţători 

               Managementul educaţional – prof Antal Levente 

               Terapia raţional emotivă – psiholog şcolar Peter Camelia 

       Interesul desăvărşirii profesionale este dovedit şi prin participarea învăţătoarelor 

Fokt Emoke şi Panczel Laura la Cursul de pedagogie dramatică organizat la Oradea de 

către C.C.D. Bihor precum şi prin participarea învăţătoarelor Puşcaş Smaranda şi Laszlo 

Eunika precum şi a doamnei bibliotecare Moldovan AniMari  la cursul intitulat “Ziua 

Alternativelor” organizat la Timişoara în luna aprilie 2007. 

              La şfărşitul lunii octombrie 2007  înv Puşcaş Smaranda , Dumitru Aurora şi 

Laszlo Eunica sunt implicate în organizarea Conferinţei Naţionale pe teme de pedagogie 

alternativa “ C Freinet” , conferinţă care în acest an se va desfăşura la Reghin. 

             Şi în anul şcolar în curs, 2007-2008 există interes pentru  participarea la cursuri 

de formare continuă , lucru dovedit prin numeroasele cereri de înscriere la perfecţionare 

completate pană în perzent.  

                   VI.    ACTIVITATEA     EDUCATIVĂ 

 

 S-a desfăşurat pe durata întregului an şcolar după planul anexă al Planului 

managerial ce vizează aceasta componenta. 

 A existat permanent o vie preocupare din partea diriginţilor atât în ce priveşte 

organizarea ,formarea colectivelor de elevi cât şi în ceea ce vizează problematica 

abordată în orele de dirigenţie,care a corespuns cerinţelor educative concrete din clasa 

si scoala, şi care a dus la formarea unor profile moral-civice corespunzătoare nevoilor 

societăţii.Au fost cuprinse şi dezbătute tematici care au vizat toate laturile educaţiei.  

 Activitatea de orientare şcolară şi profesională s-a desfăşurat în general bine,elevii 
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fiind la curent cu nevoile economiei naţionale,cu tipurile de licee şi şcoli profesionale şi 

cu ofertele acestora.Socotim că la panoul O.S.P.responsabilul pe acest an s-a preocupat 

mai mult de această activitate însă a lăsat de dorit  primenirea panoului. Sperăm că noul 

responsabil Cadar Nicolae va suplini prin efortul personal aceste carenţe. 

 Au fost desfăşurate activităţi educative concrete destinate unor evenimente 

importante sau de altă natură.S-au organizat activităţi cultural- artistice şi 

sportive(excursii,vizite,drumeţii)precum şi alte genuri de activităţi care au cooptat elevii 

în activităţile de folosire a timpului liber combătând astfel tendinţa spre 

vagabondaj,delincvenţă juvenilă.Au fost prelucrate cu elevii,corespunzător nivelului de 

vârstă teme ce privesc educaţia sexuală, consumul de stupefiante şi băuturi 

alcoolice,comportament antisocial. 

 Regulamentul de ordine interioară a cuprins principalele norme de comportament 

dar trebuie insistat mai mult pentru respectarea lui de către elevi , de către toate cadrele 

didactice şi trebuie eliminate atitudinile caustice la adresa unor elevi şi permisive 

nejustificate(unii faţă de alţii) şi care au la bază originea elevilor ca familie şi stare 

materială. 

           O sarcină pentru viitor este îmbunătăţirea continuă R.O.I. şi adaptarea lui la 

condiţiile specific concrete ale unităţii noastre şcolare. 

În acest sens ne-am conformat măsurilor luate la nivelul Prefecturii judeţului 

Mureş,I.S.J.Mureş, pentru întărirea disciplinei în şcoală şi protejarea unităţii de 

învăţământ împotriva eventualelor acţiuni de agresivitate(adresa nr.922/01,11,2002).Am 

constatat că elevii de serviciu pe şcoală,fixaţi de către diriginţi şi conducerea şcolii îşi 

îndeplinesc cu destulă seriozitate funcţia de ofiţer de serviciu.Menţionăm totuşi că aceşti 

elevi nu pot împiedica pătrunderea în incinta şcolii,a unor elemente rău intenţionate,dar 

în astfel de cazuri ei au anunţat conducerea şcolii şi s-au luat măsurile ce se impuneau. 

Benefic pentru noi este introducerea schimbului I pentru agenţii de pază care au dus la 
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împiedicarea pătrunderii în şcoală a unor elemente străine şi a părăsirii şcolii în scopuri 

diverse de către o serie de elevi cu legături dubioase spre exterior. 

 Se  întreţine o legătură permanentă cu organele de poliţie(pe baza unui protocol) 

în cazurile dificile luîndu-se măsurile de rigoare şi desfăşurând acţiuni preventive. 

 Deşi la un colectiv aşa de mare de elevi ,855, unele abateri de la disciplină ne par 

normale,dar acestea nefiind stopate la timp pot fi generatoare de abateri grave în 

timp.Este necesar luarea unor măsuri disciplinare adecvate (aplicarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţii,sancţionarea vinovaţilor). Sancţionarea mai drastică a 

elevilor cu abateri disciplinare, de la clasele cu elevi care crează probleme, ar trebui să fie 

spre învăţătură şi celorlalţi elevi din clasă,dar din pacate ,după unele sesizari facute în 

timpul semestrului din partea unor colegi, ca urmare a unui comportament neadecvat di 

partea unor elevi,la stabilirea notelor la purtare în cadrul Consiliilor de încheiere se 

manifestă o clemenţă nejustificată uneori. 

Comisia de disciplină funcţionează bine, dar hotărârile ei ar trebui să fie 

întotdeauna urmate de scăderea notei la purtare sau alte sanctiuni elevilor ce ajung 

obiectul ei de discuţie si in caz de recidiva.. 

 Cu tot efortul depus un număr  de 19  elevi(2,21%) au avut nota scăzută la purtare 

la finele  semestrului I din care: 

 -clasele I-IV  nici un elev nu are nota scăzută la purtare 

 -clasa  V-VIII 9 elevi cu nota 9 

    5   elevi cu nota  8 

    1   elevi cu nota 7 

    4   elevi cu nota 6  

Iar în semestrul II 24 elevi au avut nota scăzută la purtare din care: 

13 elevi – nota 9 

4 elevi nota 8 
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3 elevi nota 7 

4 elevi nota 6  

 Aceste sancţiuni au la bază absenţele nemotivate,comportament 

neadecvat,indisciplină la ore.În acest sens,atenţia domnilor profesori şi diriginţi trebuie 

concentrată şi asupra unor elevi care prin comportamentul lor necivilizat,uneori agresiv şi 

neechilibrat,pot deveni elevi problemă,ex.Gabor Gyula , Gabor Daniel I-D, Moldovan 

Tiberiu VI-C, Cengher Paul, Balla Cristian, Zlota Constantin Andrei VII-E, Bara Csaba, 

Menyhart Szilard VIII-B Czuczuka Gabriel IV-C.Trebuie avut în vedere elevii care au 

rămas la noi, pentru a se veghea asupra comportamentului lor şi în acest an şcolar 2007-

2008.  

  Desfasurarea  unor activităţi educative şi extracurriculare de o înaltă valenţă 

educativă, a avut ca efect pozitiv, formarii unui comportament adecvat la elevi, 

impedicarea aparitiei unor deviatii si  infracţiuni. 

 Credem că de un real folos în vederea rezolvarea unor conflicte, diminuarea unor 

comportamente neadecvate calităţii de elev, o are prezenţa şi intervenţia la momentul 

oportun a psihologului şcolar. Ne bucură faptul că d-na psiholog Peter Camelia manifestă 

un interes continuu, iar dotarea cabinetului prin dispoziţie guvernamentală îi oferă un 

cadru propice acestei activităţi. 

 Trebuie făcut mai mult pe linia cunoaşterii de către elevi a drepturilor, îndatoririlor 

şi sancţiunilor ce li se cuvin prin Regulementele stabilite pe plan intern şi cele venite de 

la M.E.C.T. 

 Recomandam rezolvarea .prompta a tuturor abaterilor disciplinare si conflictelor 

aparute, facem totodata mentiunea ca nu este o soluţie ca în cazurile de indisciplină la 

ore, din partea elevilor,aceştia să fie daţi afară, sau să se i-a măsura de a-i  muta în altă 

clasă fără a se parcurge (dacă abaterea nu este gravă) celelalte sancţiuni.  

 A fost menţinută o vie legătură cu familiile elevilor pe probleme educative şi 
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materiale acestea implicându-se în măsurile stabilite de comitetele de părinţi pe clase şi 

Consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală. 

 Au fost organizate vizite la domiciliul elevilor,întâlniri cu părinţii   elevilor 

problemă,şedinţe cu părinţii pe teme diverse(educaţie,timp liber, curriculum,sprijinirea 

şcolii în programele ce vizează baza materială a acesteia).Împreună cu părinţii s-au  

igenizat unele săli de clasă, s-a făcut estetizarea acestora cât şi a şcolii în general.Nu au 

fost cazuri cand cooperarea părinţilor sa fi urmărit imixtiunea în problemele şcolii, în 

sensul asigurării unei poziţii privegiliate propriilor copii. 

 Remarcăm pentru un bun parteneriat şcoală-familie pe cei mai sus mentionati cat si 

pe alti colegi care au fost exemple pentru toti:Chilian Eugenia, 

Panczel Laura,Moldovan Cristina,Puşcaş Smaranda,Hojbotă Maria, Zsigmond 

Margareta,Căbuţ Mărioara,Roşca Mihaela, DumitruAurora, Grama Sorina,Boariu Maria, 

Borda Maria,Fancsali Gavril,Vass Georgeta, Sălăgean Mariana,Sigmond Ludovic,Cadar 

Nicolae.  

 O atenţie deosebită a fost acordată acţiunii de educare a elevilor în domeniul 

protecţiei muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor.S-au prelucrat elevilor regulile pe 

care trebuie să le respecte în ateliere, laboratoare,săli de sport sau cu ocazia diferitelor 

activităţi care implică un anumit grad(risc)de periculozitate .S-au întocmit tabele şi au 

fost semnate de elevi.Activitatea P.S.I. a fost preluată în detaliu de către fiecare învăţător 

şi diriginte care au cuprins această problematică în tematica orelor de dirigenţie.Socotim 

că trebuie să se facă mai mult pe această problemă deoarece cauzele generatoare de 

incendiu sunt multe şi tot atât de multe sunt şi măsurile de prevenire care trebuiesc 

cunoscute în fiecare caz. 

 Atenţionăm factorii responsabili cu această activitate că trebuiesc luate măsuri de 

prevenire prin cercetarea cauzelor generatoare,inclusiv eliminarea factorilor răi 

intenţionaţi şi care pot provoca incendii .Ex.închiderea magaziilor şi a intrărilor la 
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poduri,depozitarea materialelor inflamabile în locuri special amenajate,protejarea 

tablourilor electrice, izolarea conductorilor electrici carbonizaţi sau neprotejate la capete 

cu material izolant,consemnarea la prize a tensiunii existente în reţea.Apreciem efortul 

muncitorilor de întreţinere Fola Teodor şi Chertes Liviu care au intervenit şi reparat tot ce 

era posibil şi pentru care existau mijloace financiare.  

 Tinem sa apreciem activitatea buna defasurata pe linia educatiei rutiere, prin 

tinerea unor activitati teoretice si demonstrative, care au avut ca efect lipsa evenimentelor 

rutiere nedorite.  

 

 Deasemenea, ca şi la activitatea de formare continuă, prezentarea detaliată a 

activităţii educative o va face prin material separat d-na directoare Reichemberger Ildiko- 

responsabila cu munca educativă( dir.educativ).  

 

 

 

Calendarul activităţilor educative pe anul şcolar în curs 2006-2007 

 

PER
IOA
DA 
ORE
LE 

DO
ME�
IUL 
EDU
CAT
IV 

ACTIVITAT
EA 

LOCUL 
DE 
DESFĂŞU
RARE 

GRUP 
ŢI�TĂ 
ESTIMA
TIV 

RESPO�SABI
LI 

Parteneri OBS. 

SEP
T., 
2006 

Educ
aţie 
pt. 
medi
u 

Excursie şi 
drumeţii-
“Localitatea 
mea” 

Oraşul 
Reghin şi 
împrejuri
mi 

200 elevi, 
I-VII din 
şcoală 
 

Învăţători, 
Profesori 
Diriginţi 

- Colecţio-
narea de 
mat. did. 

OCT
.,200
6 
900-
1800 

Ed. 
mora
l-
religi
oasă, 

Excursie la 
Mănăstirea 
Recea şi 
Mun. Tg.-
Mureş 

Recea- 
Tg.-Mureş 

50 elevi, 
V-VI din 
şcoală 
 

Profesori 
Diriginţi, cl. V-
VI 

- - 
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ed. 
pt. 
Valo
ri 

OCT
.,200
6 

Ed. 
pentr
u 
medi
u 

Excursie la 
Sighişoara şi 
Albeşti 

Sighişoara
- Albeşti 

50 elevi, 
II-III din 
şcoală 
 

Învăţători, cl. 
II-III 

- - 

OCT
.,200
6 

Ed. 
cultu
ral-
civic
ă 

Întâlnire cu 
autorul 
monografiei 
Reghinului, 
Biro Donalt 

Biblioteca 
Mun. 

20 elevi, 
III F din 
şcoală 
 

Învăţătoaea, cl. 
IIIF 

- - 

OCT
.,200
6 

Ed. 
socia
lă 

Carnavalul 
“Gogoaşa 
înfuriată” 

Şcoala 
Mică 

40 elevi, 
I-IV din 
şcoală 
 

Învăţători, cl. I-
IV 

- - 

25O
CT,2
006 
1200-
1400 

Ed. 
pt. 
valor
i, ed. 
pt. 
cetăţ. 
demo
crati
că 

Spectacol 
festiv 
închinat 
ZILEI 
ARMATEI 

Parcul 
Central 

100 elevi, 
V-VIII 
din 
şcoală 
 

Dir. Adj., 
cordon. P:P.E. 

Alte 
instituţii din 
oraş 

- 

OCT
.,200
6 
1100-
1200 

Ed. 
pt. 
cultu
ră 

“La teatru”- 
“Aventurile 
lui Chiţ-Miţ 
” 

Casa de 
Cultură 
“Eugen 
�icoară” 
Reghin 

60 elevi, 
I din 
şcoală 
 

Învăţători, cl. I Casa de 
Cultură 
“Eugen 
�icoară 

- 

OCT
.,200
6 
1600-
1800 

Ed. 
pt. 
cultu
ră 

Spectacol cu 
măşti şi 
costume de 
HALLOWE
E� 

Sala 
Festivă a 
şcolii 

60 elevi, 
V-VII 
din 
şcoală 
 

Profesorii de lb. 
engleză 

- - 

OCT
.,200
6 

Ed. 
pt. o 
viaţă 
sănăt
oasă 

ATLETISM- 
“Crosul 
toamnei” 
categ. C1-
Jun.3 

Pădurea 
Rotundă 

185 elevi, 
I-VII din 
Mun. 
Reghin 
 

Profesorii de 
sport 

Primăria Dezv. 
capacit. 
de efort a 
elevilor 

OCT
.,200
6 

Ed. 
pt. o 
viaţă 

HA�DBAL 
“Campionat
ul şcolar” cl. 

Sala de 
sport 

200 elevi, 
V-VIII 
din 

Profesorii de 
sport 

- - 
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sănăt
oasă 

V-VI şcoală 
 

�OV
.,200
6 

Orie
ntare 
şcola
ră şi 
profe
siona
lă 

Vizită la 
Liceul “L. 
Blaga”. 
Întâlnire cu 
psihologul 
şcolar 

Liceul “L. 
Blaga” 

60 
elevi,VII
IA VIIID 
din 
şcoală 
 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

10-
12 
�OV
.,200
6 

Ed. 
pt. 
cultu
ră 

Excursie la 
Auschwitz şi 
Birkenau- 
Polonia 

 5 elevi 
din 
şcoală 
 

Dir. adjunct, 
profesorii de 
geografie 

Lic. “Bolyai 
Farkas” Tg. 
Mureş 

- 

�OV
.,200
6 

Ed. 
mora
l-
religi
oasă 

Excursie la 
Cluj-�apoca- 
Gherla- 
Mănăstirea 
�icula 

Cluj-
�apoca- 
Gherla- 
Mănăstire
a �icula 

 Dir. . adjunct, 
profesorii de 
religie 
Învăţători, 
Profesori 
Diriginţi 

- - 

�OV
.,200
6 

Ed. 
pt. 
medi
u 

Excursie pe 
Valea Oltului 

Valea 
Oltului 

30 elevi, 
III A din 
şcoală 
 

Învăţătoarea cl. 
III A 

- - 

�OV
.,200
6 

Ed. 
pt. 
medi
u - 
ed. 
pt. 
cultu
ră 

Excursie 
Reghin-
Turda-Cluj-
Mociu, 
vizionarea 
unei piese de 
teatru 

Turda-
Cluj-
Mociu 

Elevii 
din V B 
din 
şcoală 
 

Dirigintele cl. V 
B 

Primăria - 

OCT
.-
�OV
. 
2006 

Ed. 
pt. 
sănăt
ate şi 
sport 

SAH 
“Campionat
ul şcolar” 

Clubul de 
Şah din 
Sala de 
sport 

40 elevi 
din 
şcoală 
 

Profesorii de 
sport 

Primăria - 

OCT
.-
�OV
. 
2006 

Ed. 
pt. 
sănăt
ate şi 
sport 

TE�IS DE 
MASĂ  
Campionatul 
şcolar 
Individual şi 
pe echipe 

Sala de 
sport 
“Virgil 
Oniţiu” 

20 elevi  
din 
şcoală şi 
municipi
u 
 
 

Profesorii de 
sport 

Primăria - 

�OV Ed. Baschet Sala de 150 elevi Profesorii de Primăria Invitaţi 



296 
 

.,200
6 

pt. 
sănăt
ate şi 
sport 

Cupa “Al. 
Ceuşianu” 

sport sportivi 
din Cluj 
Gheorgh
eni, Tg-
Mureş 

sport din 
diferite 
oraşe 

 
 
 

 

1 
DEC.20
06 

Ed. 
pt.valori 
Ed. 
pt.cetăţeni
e 
democrati
că 

Spectacol festiv 
dedicat ZILEI 
�AŢIO�ALE A 
ROMÂ�IEI 

Parcul 
Central 

150 
elevi, V-
VIII din 
şcoală 

Dir. Adj. 
Coord. 
P.P.E 

- Invitaţi- 
reprez. 
ai 
autorităţ
ilor 
locale 

DEC.20
06 

Ed. 
pt.cultură 

„În jurul 
bradului de 
Crăciun” 

Sala 
festivă, 
săli de 
clase 

 elevi ai 
cl.I-VIII 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 
Învăţători 

- Învitaţi-
părinţi 
-vor fi 
colindate 
diferite 
instituţii 
din oraş 

DEC.20
06 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

Cupa „1 
Decembrie” 
Categ. 
Babybaschet 

Sala de 
sport 

100 
elevi, I-
IV din 
jud. 
Mureş 

Prof. de 
sport 

Pri
mă
ria 
Sp
ons
ori 

Învitaţi-
părinţi 
profesori 

DEC.20
06 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

Cupa „Moş 
Crăciun” 
Categ. 
minibaschet 

Sala de 
sport 

200 
elevi, I-
III din 
şcoală 

Prof. de 
sport 

Pri
mă
ria 
Sp
ons
ori 

Învitaţi-
părinţi 
Profesori 

IA�.20
07 

Ed. 
pt.valori 
 

Vizită la Muzeul 
Etnografic 
Reghin 

Muz.Etno
grafic 
Reghin 

30 elevi, 
VI din 
şcoală 

Dirig. cl.VI - - 

15 
IA�.20
07 
13-14 

Ed. 
pt.valori 
 

Spectacol festiv 
dedicate zilei 
“Luceafărului 
poeziei 
româneşti” 

Sala 
festivă 

30 elevi, 
VII D 
din 
şcoală 

Prof. lb. 
română 

- - 

24 IA�. Ed. “Hai să dăm Sala 30 elevi, Prof. de - - 
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2007 
13-15 

pt.valori 
 

mână cu mână” festivă VI E din 
şcoală 

istorie 
Dirig. l..VI 
E 

IA�.20
07 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

“Triunghiular” 
Categ. 
minibaschet 

Reghin, 
Mureş, 
Cluj 

100 
elevi, cl. 
III-IV 
din 
şcoală 

Prof. de 
sport 

- - 

IA�.20
07 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

BASCHET 
Campionatul 
şcolar cl. V-VI, 
VII-VIII 

Sala de 
sport 

30 elevi 
din 
şcoală şi 
Gimn. 
„A. 
Maior” 

Prof. de 
sport 

- - 

IA�.20
07 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

Concurs “La 
săniuş” 

Pădurea 
Rotundă 

150 
elevi cl. 
III-IV 
din 
şcoală 

Diriginţi 
Învăţători 

- - 

12-13 
FEBR. 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

“Poezii pt. 
copii”-expoziţie 
de carte Otilia 
Cazimir 

Biblioteca 
şcolii 

100 
elevi cl. 
II-IV 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

19 
FEBR. 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

Întânire cu 
cercul “Prietenii 
cărţii” 

Biblioteca 
şcolii 

30 elevi 
cl. V-VI 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

23 
FEBR. 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

“Poveşti la gura 
sobei”-lectura 
unor fabule şi 
poezii din creaţia 
lui G. 
Alexandrescu 

Biblioteca 
şcolii 

30 elevi 
cl. II din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

1 
MARTI
E 
2007 
 

Ed. 
pt.valori 
 

Sărbătoarea 
mărţişorului 

Sala 
festivă, 
săli de 
clase 

200 
elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 
Învăţător 

Bib
liot
eca 
şcol
ii 

-
expoziţie 
de 
desene, 
felicitări 
etc. 

1-2 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

“Amintiri, 
poveşti, 
povestiri”-
expoziţie de carte 
I. Creangă 

Biblioteca 
şcolii 

30 elevi 
cl. I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 



298 
 

1-2 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

Expoziţie de 
carte Arany 
Janos 

Biblioteca 
şcolii 

 Elevi ai 
cl. I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

2 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

“Eroi preferaţi”-
dramatizarea 
unor povestiri cu 
ajutorul 
marionetelor 

Biblioteca 
şcolii 

40 elevi 
cl. IVD-
II Ddin 
şcoală 

Bibliotecar 
Învăţăori 

- - 

8-9 
MARTI
E 

Ed.pt.valo
ri 

Sărbătoarea 
mamei 

Sala 
festivă, 
săli de 
clase 

200 
elevi cl. 
I-VI din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 
Învăţător 

- Învitaţi-
părinţi 
Profesori 

9 
MARTI
E 

Ed. moral-
religioasă 

Expoziţie de 
icoane “Fecioara 
Maria-Maica 
tututor” 

Cabinetul 
de religie 

 elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 
Învăţător 

- - 

12 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

Întâlnire a 
membrilor 
cercului 
“Prietenii cărţii” 

Biblioteca 
şcolii 

elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

20-21 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

Expoziţie de 
carte G. 
Topârceanu 

Biblioteca 
şcolii 

elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

21 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

“Rapsodii, 
rapsodii”- scurt 
program de 
recitări 

Biblioteca 
şcolii 

30 elevi 
cl. IV A 
din 
şcoală 

Bibliotecar 
Învăţăoare 

- - 

26 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

Expoziţie de 
carte-Ana 
Blandiana 

Biblioteca 
şcolii 

elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

30-31 
MARTI
E 

Ed. 
pt.cultură 

Expoziţie de 
carte- Jozsef 
Attila 

Biblioteca 
şcolii 

elevi cl. 
I-VII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

MARTI
E 
2007 

Orientare 
şc. şi 
profesiona
lă 

Vizită la fabrica 
de pâine- 
Dumbrăvioara 

Dumbrăvi
oara 

60 elevi 
cl. 
VIIID-
VIII 
Adin 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 
 

- - 

 
MARTI

Ed.pt.sănă
tate şi 

HA�DBAL 
Cupa “1  

Sala de 
sport 

50 elevi 
cl. VII-

Prof. de 
sport 

- - 
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E 
2007 

sport Martie” 
Jun.3 

„V. 
Oniţiu” 

VIII 
Ddin 
şcoală 

MARTI
E 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

FOTBAL 
Campionatul 
municipal-categ. 
Jun.3 

Sala de 
sport 
„L. 
Blaga” 

200 
elevi din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

MARTI
E 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

SAH “Cupa 
primăverii” 

Clubul 
şcolii 

30 elevi 
din 
şcoală 

Prof. de 
sport 

- - 

MARTI
E 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

TE�IS DE 
MASĂ 
“Cupa 
mărţişorul” 

Sala de 
sport 
„A. 
Maior” 

50 elevi 
din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

MARTI
E 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

Crosul 
Primăverii 
Categ. C1-C2 

Pădurea 
Rotundă 

200 
elevi din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

APR. 
2007 

Ed.pt. 
mediu 

Excursie la 
Cheile Bicazului 

Cheile 
Bicazului 

30 elevi 
cl. III A 
din 
şcoală 

Învăţăoare 
cl. III A 

- - 

APR. 
2007 

Ed. 
pt.societat
e 

„Ziua 
Păcăliciului” 

Sala 
festivă, 
săli de 
clase 

100 
elevi cl. 
II-V  
din 
şcoală 

Diriginţi 
Învăţător 

- - 

APR. 
2007 

Ed.pt. 
mediu 
sănătos 

“Micii 
egologişti”-vizită 
pe malul 
Mureşului şi 
Pădurea 
Rotundă 

Malul 
Mureşului 
şi Pădurea 
Rotundă 

60 elevi 
cl. V D, 
VII A 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

APR. 
2007 

Orientare 
şc. şi 
profesiona
lă 

Vizită la fabrica 
de instrumente 
“Mirona” 

Reghin- 
Fabrica 
“Mirona” 

60 elevi 
cl. 
VIIIA , 
VIII 
Ddin 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

2- 6 
APR. 
2007 
 

Ed. 
pt.cultură 

Ziua 
Internaţională a 
Cărţii pt.Copii- 
expoziţie de cărţi 

Biblioteca 
şcolii 

200 
elevi cl. 
I-VIII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

18 APR. Ed. Întâlnire cu Biblioteca 100 Bibliotecar - - 
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2007 pt.cultură scriitori- discuţii 
libere la care vor 
participa elevii 
din clasa a V-a 

şcolii elevi cl. 
V din 
şcoală 

23-30 
APR. 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

Ziua mondială a 
cărţii, a 
drepturilor de 
autor şi a 
bibliotecarului- 
expoziţie de 
carte, întâlnire 
cu scriitori pt. 
recenzia unor 
valori 

Biblioteca 
şcolii 

100 
elevi cl. 
V- VI 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

APR. 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

ATLETISM-
Cupa piticilor 
Categ. C1-C2-pl. 
robe atletice 

Stadionul 
Avântul 

50 elevi 
din 
mun. 
Reghin  

Prof. de 
sport 

- - 

APR. 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

FOTBAL-
Ccampionatul 
şcolar 
Cl. V-VIII(retur) 

Terenul 
de sport 

200 
elevi din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

APR. 
2007 

Orientare 
şc. şi 
profesiona
l 

Excursie în M-ţii 
Călimani 

M-ţii 
Călimani 

25 elevi 
cl.VII B 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

MAI 
2007 

Ed.pt. 
mediu 
sănătos 

Panoramic liceal Reghin-  
Tg.-Mureş 

100 
elevi cl. 
VIII din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

MAI 
2007 

Ed. socială Excursie în M-ţii 
Bucegi 

M-ţii 
Bucegi 

25 elevi 
cl.VII B 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

MAI 
2007 

Ed.socială Sărbătorirea 
“Zilelor Şcolii” 

Sala 
festivă 

200 
elevi cl. 
I- VIII 
din 
şcoală 

Dir.,Dir. 
Adj., 
Profesori 
Diriginţi 
Învăţători 

- - 

MAI 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

Excursie în 
Maramureş 

 
Maramur
eş 

30 elevi 
cl. IV A 
din 
şcoală 

Învăţăoare 
cl. IV A 

- - 

8-11 
MAI 

Ed. 
pt.cultură 

Cartea- sursă de 
informaţie-

Biblioteca 
şcolii 

200 
elevi cl. 

Bibliotecar - - 
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2007 expoziţie de 
dicţionare şi 
enciclopedii 

V- VIII 
din 
şcoală 

21-22 
MAI 
2007 

Ed. 
pt.cultură 

“Lumina din 
cuvânt”-
expoziţie de carte 
din opera lui T. 
Arghezi 

Biblioteca 
şcolii 

200 
elevi cl. 
V- VIII 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

MAI 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

ATLETISM- 
Cupa şcolilor 
generale- categ. 
Jun. 3 

Stadionul 
Avântul 

120 
elevi din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

MAI 
2007 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

BASCHET- 
Cupa Primăverii 
- categ. Jun. 3 

Sala de 
sport 
 

150 
elevi din 
ţară 

Prof. de 
sport 

- - 

1 
IU�.20
07 

Ed. 
pt.societat
e 

ZIUA 
COPILULUI- 
serbare, desene 
pe asphalt, 
expoziţie de 
desene 

Sala 
festivă, 
săli de 
clase, 
Parcul 
Central 

150 
elevi cl. 
I- IV 
din 
şcoală 

Învăţători - - 

1 
IU�.20
07 

Ed. 
pt.cultură 

ZIUA  
I�TER�AŢIO�
ALĂ 
COPILULUI-
audiţii de poveşti 
şi muzică cu 
elevii cl. a II-a A 

Biblioteca 
şcolii 

30 elevi 
cl. II A 
din 
şcoală 

Bibliotecar - - 

IU�.20
07 

Ed. pt. 
cultură şi 
societate 

Excursie în 
Maramureş 

Maramur
eş 

50 elevi 
cl. V A, 
VI A-
,VI E 
din 
şcoală 

Profesori 
Diriginţi 

- - 

1 
IU�.20
07 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

ATLETISM- 
Cupa “1 
IU�IE”- cros- 
categ. C1, C2 
Jun.3 

Pădurea 
rotundă 

200 
elevi din 
mun. 
Reghin 

Prof. de 
sport 

- - 

IU�.20
07 

Ed.pt.sănă
tate şi 
sport 

BASCHET- 
Cupa de Vară 
- categ. Juniori 

Sala de 
sport 
 

150 
elevi din 
ţară 

Prof. de 
sport 

- - 

IU�.20
07 

Ed.pt.valo
ri 

Serbare de 
sfârşit de an 
şcolar 

Sala 
festivă 

Toţi 
elevii 
din 

Dir.,Dir. 
Adj., 
Profesori 

- -invitaţi 
părinţi, 
profesori 
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şcoală Diriginţi 
Învăţători 

-
festivităţi 
de 
premiere 

  

VII.     CLIMATUL  DE  MUNCĂ   DIN  ŞCOALĂ 

 

 Conducerea şcolii s-a preocupat permanent pentru menţinerea în cadrul 

colectivului a unui climat,ambianţă propice desfăşurării activităţilor din orice 

compartiment bazat pe colaborare şi bună înţelegere între salariaţii şcolii. 

 Nu au existat tensiuni generatoare de conflicte majore ci acestea au fost doar 

dreptul unor parteneri de a avea o altă părere personală,dar dacă s-au aflat în minoritate s-

au  supus majorităţii. 

 Socotim că totuşi respectarea regulementelor şcolare,inclusiv a R.O.I. , este o 

obligaţie de la care nu poate să abdice nimeni. Cerinta si dorinta de a avea elevi 

disciplinaţi, linişte în sălile de clasă si impune prezenţa conform  graficului stabilit,pe 

sectorul supus supravegherii în calitate de profesor/învăţător de serviciu.Dacă avem toată 

consideraţia şi respectul faţă de cei care efectiv se implică,în calitate de profesor de 

serviciu,pentru păstrarea unei atmosfere propice desfăşurării activităţii instructiv-

educative (Sigmond Ludovic, Niculescu Carmen,Borda Maria,Fancsali Gavril,Hojbotă 

Maria, Zsigmond Margareta,Paşca Susana,Cadar Nicolae,hancu Leontina,Sălăgean 

Mariana, alături de corpul de învăţători de pe Str.Vânătorilor) nu aceleeaşi constatari le 

avem pentru unii din colegii noştri ,care nu şi-au făcut serviciul cum trebuie,şi-au căutat 

alte ocupaţii, sau au  pozat ca simple jaloane pe sector,unde elevii nu le-au simţit 

prezenţa şi nu au fost deranjaţi în ocupaţiile lor zglobii specifice recreaţiilor  

 Respectarea programului de lucru de către toţi angajaţii şcolii este o condiţie a 

reuşitei, îndeplinirii obiectivelor fixate prin planurile manageriale şi care duc la creşterea 

prestigiului şcolii, asigurării unei bune pregătiri elevilor. Nu suntem de acord cu 
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comoditatea unor colegi,care duce la micşorarea timpului efectiv de lucru, prin 

întârzierea intrării la ore  sau ieşirea înainte de sunetul clopoţelului, întârzierea 

nejustificată in ce priveste înaintarea către secretariat sau alţi factori centralizatori de 

informaţii,a unor situaţii cerute,completarea documentelor şcolare la timp şi de 

calitate.Deşi s-a atras atenţia tuturor colegilor asupra necesităţii completării condicii de 

prezenţă, acest lucru nu se duce la îndeplinire în totalitate de către cei responsabili.  

  Credem că existenţa unei opinii sănătoase a fiecărui salariat al şcolii, faţă de 

abaterile de la linia normală în ce priveşte disciplina muncii şi moralitatea  este normală 

şi benefică.Să dăm dovadă  de mai mult altruism,iar cei în vârstă,trebuie să fie,cum 

dealtfel se si intampla, un exemplu permanent si pozitiv pentru mai tinerii colegi. 

  

  VIII.   GESTIONAREA   ŞI  GOSPODĂRIREA      

   PATRIMONIULUI  ŞCOLII 

 

 Apreciem că starea calitativă şi cantitativă a bazei didactico-materială a şcolii este 

bună. 

 Există preocupări din partea multor cadre de a-şi aduce contribuţia la conservarea 

şi dezvoltarea bazei didactico-materială. 

 Astfel s-au confecţionat: planşe cu litere şi cifre,planşe cu cele mai reprezentative 

poveşti,s-a recondiţionat diferite planşe pentru biologie,fizică şi chimie, alfabete ilustrate, 

jetoane ,jocuri didactice, mape,fişe de lucru,fişe demonstrative,machete,echipament şi 

mijloace de învăţământ(mingi), hărţi la geografie, s-au afişat portretele marilor 

compozitori clasici ,s-a procurat diverse materiale ,s-au recondiţionat materialele 

didactice,vopsirea uşilor, ferestrelor, gletului duşumelelor în sălile de clasă,fixarea şi 

repararea galeriilor pentru perdele. S-au confecţionat panouri pentru expunerea unor 

planşe,s-a procurat mobilier, materiale sportive, hârtie xerox,cretă,atlase 
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geografice,culegeri de probleme,hărţi geografice (a României, Europei, planigloburi 

politice şi fizice),s-a marcat terenurile de sport,recondiţionarea porţilor de 

handbal,spalierelor de gimnastică,băncilor şi lăzilor de gimnastică. 

 La şcoala de pe str.Vânătorilor a fost amenajată sala de clasă pentru elevii clasei I, 

s-a racordat grupul sanitar la conducta de canalizare a oraşului, s-a refăcut soba din clasa 

d-nei înv. Căbuţ Mărioara. 

 S-au igenizat sălile de clasă din corpul C (fostele clase VIII-E,VIII-A,IV-G, VI-C) 

iar în corpul B ( fostele claseV-C,VII-B antreul amenajat în acest an şcolar 2007-2008 ca 

sală de clasă) în corpul D clasele VI-D şi VII-D.  

  Apreciem în acest sens aportul  unor colegi la igienizarea si amenajarea 

salilor de clasa prin sponsorizari, efort personal ca: Moldovan Cristina, Mircea 

Delia,Roşca Mihaela,Dumitru Aurora,Grama Sorina,Boariu Maria, Puşcaş 

Smaranda,Mikloş Mihail,Borda Maria, Vass Georgeta,Sigmond Ludovic, Timuş Jan, 

Friciu Daniela s.a. 

 S-au igienizat grupurile sanitare dar aportul financiar din partea comunităţii fiind  

mic la acest capitol (25986 lei-alocaţi pentru reparaţii curente Gimnaziul „Al.Ceuşianu” 

împreună cu Şcoala Gen. Nr. 4 Reghin ) nu s-a putut faianţa grupul sanitar din corpul C 

şi nici repara cele 4 grupuri sanitare, parter şi etaj, din corpul A fapt care au creat 

dificultăţi în obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare.  

 Atragem atenţia întregului personal din şcoală pentru a supraveghea şi a direcţiona 

comportamentul elevilor în vederea conservării şi funcţionării la   parametrii aşteptaţi a 

instalaţiei termice din şcoală, nu puţine fiind cazurile când reaua voinţă ne-au afectat pe 

perioade scurte( ex. elevii din clasa VII-E prin distrugerea unei celule de calorifer au 

creat daune materiale în clasă şi-au afectat igiena acesteea) .S-au procurat pe parcursul 

anului,noi mijloace de învăţământ prin ordinul M.E.C.T la sport, bibliotecă, laboratorul 

de chimie, cabinetul de psihologie care au venit în sprijinul activităţii  instructiv-
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educative. S-a îmbunătăţit pe discipline fondul de carte al bibliotecii activitate ce va 

continua şi pe parcursul anului şcolar 2007-2008.Totodată urmează  să înzestrăm 

cabinetul de informatică şi celelalte cabinete cu mijloace finanţate de guvern.  

În acest sens în anul şcolar trecut s-au primit pentru bibliotecă (fond de carte) 

,pentru dotarea cabinetelor şi materiale sportive o sumă de 30538 lei (fonduri 

guvernamentale)din care s-au cheltuit 26580 iar restul de 3950 lei ,din cauza neonorării 

comenzilor de către diverse societăţi în domeniu, s-au întors urmând a fi cheltuiţi în  

semestrul II 2007-2008. 

Amintim ca sumele acordate, la diferite capitole de cheltuieli, au fost folosite in 

mod judicios,legal si rational pe toata durata anului financiar 2007 si au satisfacut in 

generalnevoile unitatii. Dam spre exemplificare urmatoarele sume acordate Gimnaziului 

,,Alexandru Ceusianu” si Scolii Generale nr.4 Reghin:furnituri de birou-7800 

lei,materiale pentru curatenie-4700 lei, posta,telefon s.a.-13820 lei,materiale,prestari 

servicii-9200 lei,alte bunuri si servicii-20560 lei,obiecte de inventar-6700 lei, deplasari-

14100 lei,pregatire profesionala-1100 lei ,burse-6517 lei. Total cheltuieli de capital 

;160869 lei din care Scoala Gen. Nr.4 -56869 lei. 

Apreciem efortul comunitatii locale si grija pentru asigurarea sumelor necesare 

furnizarii energiei electrice, apei potabile si agentului termic, factori decisivi in 

asigurarea unui confort desebit si necesar desfasurarii actului de instructie si educatie la 

parametri ceruti de normele europene. 

Tot în scopul dezvoltării bazei didactico-materiale a şcolii echipa de proiecte( 

Friciu Daniela, Sebastian Dana, dir. Atănăsoaie Gheorghe) cât şi pentru amplificarea 

activităţii educative,a elaborat două proiecte: Printr-o dotare corespunzătoare spre un 

învăţământ  performant, şi un proiect COMENIUS în colaborare cu o şcoală generală din 

Turcia. Deşi nu au întrunit sufragiile comisiei de evaluare naţională a constituit un bun 

început şi un exemplu de racordare la cerinţele moderne( pe bază de proiecte ) de dotare a 
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unităţilor şcolare. 

 Conducerea şcolii, cu un aport deosebit din partea directorilor, a reuşit să demareze 

un proiect de reabilitare a sălii de sport de pe str.Spitalului nr.22 primind suma de 110000 

lei. În noul an care a început 2007-2008 am cerut sumele de care mai avem nevoie şi am 

fost trecuţi pe lista de priorităţi. 

S-au făcut demersuri către primăria municipală şi consiliul municipal local în a ne sprijini 

prin întocmirea unor studii de prefezabilitate pentru corpurile de clădire B,C,D,F,G,H,I 

care au probleme serioase de infrastructură, memoriu pe care l-am înaintat I.S.J.Mureş în 

vederea cuprinderii pentru obţinerea unor fonduri guvernamentale de reabilitare a 

acestora.  

 

Pentru buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ vă redăm adresa cu 

necesarul de buget pentru anul financiar 2008 înaintat către Consiliul municipal Reghin, 

cât şi propunerile noastre către M.E.C.T. pentru acordarea de fonduri guvernamentale( 

reabilitarea corpurilor de clădiri amintite şi finalizarea acţiunii de reabilitare a sălii de 

sport de pe str.Spitalului nr.22): 

 

 

                    Nr.1481/21,12,2007     

   

CĂTRE 

   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MUREŞ 

       D-LUI INSPECTOR  ŞCOLAR GENERAL  

 

Conducerea Gimnaziului „Alexandru Ceuşianu” Reghin, vine prin prezentul 

memoriu a vă aduce la cunoştinţă o serie de date în vederea susţinerii cererii noastre 
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privind continuarea activităţi de reabilitare  a sălii de sport de pe str.Spitalului nr.22, 

începută în anul 2007, cât şi cuprinderea, în vederea obţinerii suportului financiar şi 

demarării lucrărilor de reabilitare, altor corpuri de clădire din unitata noastră,în  scopul 

asigurării unor condiţii decente de activitate pentru elevi şi a obţinerii de performanţe. 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că corpurile de clădire B,C,D,E,F,G,H, care 

nu sunt mari ca suprafaţă,sunt totuşi vechi,unele(B,C,D,G,H) cu vechime de peste 130 

ani, şi care prezintă acoperişurile degradate(căpriori,grinzi şi leaţuri putrezite), igrasie, 

parchete şi duşumele putrezite şi mâncate de carii,uşi, ferestre vechi necorespunzătoare 

care trebuiesc înlocuite. Datorită vechimii, lucrările curente de întreţinere şi igienizare nu 

sunt cu rezultate, acestea nu au priză la pereţi, tavanele,usile si ferestrele degradate si 

necorespunzatoare. In plus in aceste corpuri exista un aer cu miros necorespunzator 

datorita mucegaiurilor si ciupercilor existente.Deasemenea lasă de dorit instalaţia 

electrică veche şi necorespunzătoare situaţiei actuale şi care prezintă un pericol 

permanent de scurtcircuitare. 

În continuare vă prezentăm suprafeţele desfăşurate pe corpurile de clădire pentru 

care solicităm ajutor financiar şi cuprinderea în programe de reabilitare. 

       TOTAL 

CORPUL   B - parter  216 mp   

          B – etaj   287 mp 503 mp 

------------------------------------------------------------------------------- 

CORPUL  C- parter            239 mp 

         C – etaj   239 mp 478 mp 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CORPUL     D                163 mp 

CORPUL     E                166 mp 

CORPUL     G                180,75 mp 
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CORPUL      F                96,20 mp 

CORPUL     H                 308 mp 

CORPUL     I       363 mp- parchetare şi           

acoperiş                                                  

TOTAL SUPRAFAŢĂ       2257,95 mp 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuarea lucrărilor  

de reabilitare la sala de 

          sport de pe str.Spitalului, nr.22.   440.049,84 lei. 

Mobilier(dulapuri, mese,scaune)  

pentru sala profesorală-  

cel vechi este necorespunzător              28,500 lei 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unitatea noastră  funcţionează în acest an şcolar 2007-2008 cu 41 clase, cu un 

efectiv de 885  elevi,din care 19 clase la ciclul primar şi 22 clase la ciclul gimnazial; 

- din numărul total de clase, 4 clase la ciclul gimnazial şi o clasă a II-a E la ciclul 

primar, funcţionează cu program sportiv, având 9 grupe (5 baschet, 4 atletism); 

- unitatea noastră dispune de 2 săli de sport, una situată în corpul central str.Petru 

Maior ,nr.11,iar a doua este situată pe str.Spitalului nr.22; 

Sala de sport din corpul central(str.Petru Maior, nr.11) corespunde în mare parte 

necesităţilor impuse de organizarea unor competiţii de baschet la nivel local,judeţean, 

zonal cât şi desfăşurării orelor de ed.fizică pentru clasele cu program sportiv sau program 

normal. Cu toate acestea acest spaţiu este insuficient pentru cele 36  clase de elevi cu 

program normal şi cele 5 clase cu program sportiv (din care 5 grupe sunt de  baschet şi 4 

atletism), ajungând în situaţia ca în sala de sport să-şi desfăşoare activitatea câte 2-3 clase 

simultan ceea ce face ca randamentul să nu fie întotdeauna cel aşteptat.Şi această sală de 
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sport are probleme serioase în ce priveşte acoperişul, din plăci de azbociment,multe 

crăpate şi degradate,iar parchetul în mare parte afectat  datorită vechimii.Venim pe 

această cale şi vă cerem sprijinul pentru repararea acoperişului şi parchetarea din nou a 

acestei săli(363 mp).  

 Sala de sport de pe str.Spitalului nr.22,ar putea lua din fluxul orelor de ed.fizică 

care se desfăşoară în sala din corpul principal, dar nu este funcţională şi momentan se află 

într-un program de reabilitare, activitate care dorim să se desfăşoare şi pe parcursul 

anului financiar 2008. Au fost alocate în două tranşe suma de 110,000 lei, dar proiectul 

mai necesită pentru terminarea lucrărilor suma de 440.049,84 lei (cu TVA) . În acest scop 

vă rugăm respectuos să ne asiguraţi continuarea acestor lucrări.  

Cu toate greutăţile întâmpinate avem rezultate deosebite,obţinând în ultimii 4 ani 

consecutivi cu echipa de babybaschet fete, locul I pe ţară la şcolile generale 

(2005,2006,2007),   în anul 2006 locul III,cu echipa de baschet băieţi  care nu fac sport 

de performanţă,în anul 2007 locul 6. Deasemenea am obţinut numeroase premii la 

concursuri internaţionale. În plus în sala de sport din corpul central îşi desfăşoară 

activitatea,după masă şi grupele sportive cu program de baschet de la C.S.S. Reghin.  

În acest sens am cerut ajutorul primăriei Municipiului Reghin în întocmirea unui 

raport privind evaluarea lucrărilor de reparaţii generale(reabilitare) pentru corpurile de 

clădire sus menţionate,sala de sport din corpul central str.Petru Maior ,nr.11, continuarea 

lucrărilor de reabilitare la sala de sport de pe str.Spitalului, nr.22, pentru care facem acest 

memoriu şi pentru care fapt vă rugăm respectuos şi pe dumneavoastră să ne cuprindeţi în 

lista de priorităţi a unităţilor şcolare ce urmează a fi înaintate către organele superioare 

din minister. 

 

 

        NR.1396/22.11.2007   
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                                           CĂTRE,  

     CONSILIUL MUNICIPAL  REGHIN 

          

 Conducerea Gimnaziului „Alexandru Ceuşianu” Reghin, solicită prin prezenta 

acordarea sumei de - 799900 lei pentru reparaţii, 

-     63000  lei igienizări; 

– 68900 lei dotări cu mijloace de învăţământ şi alte obiecte de inventar, din care: - 51900 

oibiecte de inventar . 

– 17000 mijloace fixe. 

– 16500 lei pentru concursuri, campionate şcolare,deplasări şi premii pentru cele 37 de 

clase altele de cât cele sportive;  

–  55000 lei drepturi pentru elevi pe perioada concursurilor şi campionatelor la clasele 

sportive - pe anul financiar 2008. 

– Investiţii:sala de sport de pe str.Spitalului nr.22- suma de  60000 lei,  

 

La baza cererii noastre stau următoarele argumente: 

I.Reparaţii. 

1,Corpurile de clădire B,C,D,E,F,G,H,I şi cel de pe Str.Vânătorilor nr.27 sunt în 

majoritate foarte vechi de peste 100 ani, respectiv din anii 1897 cel de pe str.Vânătorilor 

nr.27, şi 1870( B,C,D,E,F,G,H) cele  din str.Petru Maior.Aceste sume nu satisfac de cât 

parţial anumite lucrări – tencuieli superficiale, zugrăvit şi vopsit,de asemenea lucrările în 

ce priveşte refacerea acoperişurilor, unde infrastructura lasă de dorit, în  corpurile 

B,C,D,E,F,G,I,H şi în special corpul din str.Vânătorilor nr.27 . 

     520000 lei 

2. În corpul C se impune refuncţionalizarea  grupului sanitar necesar elevilor, grup care 

va deservi  şi pe elevii din corpul B. În alte condiţii elevii trebuie să se deplaseze mult 
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pentru a-şi satisface nevoile fiziologice, până în corpul  A (prim), care şi acesta trebuie 

reparat în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare,  ceea ce crează o situaţie 

neplăcută. 

     55.000 lei 

3. În unele săli din corpurile B,C,D,E,I ,H parchetul şi duşumelele sunt distruse, putrede 

sau denivelate, fapt ce impune reparchetarea,iar unele spaţii au ciment pe jos fapt care 

duce la îmbolnăvirea elevilor şi a celor care folosesc spaţiul. În aceeaşi situaţie  se află şi 

sala de sport de pe str.Petru Maior nr.11 care trebuie reparchetată pe lângă lucrările de 

acoperiş. De asemenea trebuie amenajată sala de lupte cat si cea de langa aceasta şi redate 

ciclului primar pentru a se desfăşura orele de educaţie fizică ,acestea neavând unde să 

facă sport pe timp nefavorabil şi rece.                                   -  219400 lei   

       

4. Este necesar construirea unui gard de sârmă şi înălţarea celui existent pe latura de vest 

a curţii din str.Petru Maior,deoarece mingiile de pe terenul de sport ajung în curtea 

vecinului fapt ce duce la exsistenţa unor tensiuni zilnice. 

     5500 

5. Se impune igienizarea spaţiilor unde se desfăşoareă procesul instructiv-

educativ,inclusiv în  corpul A care a fost reabilitat acum 4 ani. 

6. Corpul de clădire din str.Vânătorilor nr.27 necesită pe lângă lucrări de refacere a 

acoperişului, demolarea magaziei vechi care constituie un pericol pentru elevi şi pavarea 

curţii interioare sau acoperirea ei cu criblură sau prundiş.  

7. Sala de sport de pe str.Spitalului nr.22 necesită lucrări la tavan,pereţi ineriori şi 

exteriori , pardoseli,vopseli, refacerea instalaţiei electrice, refacerea gruprurilor sanitare  

şi introducerea încălzirii centrale. construirea unor gratii la fereastra de acces spre pod cât 

şi la intrare împotriva răufăcătorilor,operaţii care au fost începute prin proiectul de 

reabilitare . S-au obţinut până în prezent 110000 lei de la guvern sume care va trebui 
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triplată .Solicităm Consiliului municipal acordarea contribuţiei primăriei de aproximativ 

60000.   

8. Sala de sport din corpul central (str.Petru Maior Nr.11) prezintă probleme la acoperiş  

şi necesită fie înlocuirea a multor plăci de azbociment( datorită fisurării şi infiltrării apei 

pluviale în tavan), ori în totalitate deoarece plăcile de azbociment nu mai corepsund 

standardelor europene. 

II. Dotări şi alte obiecte de inventar  

Vă solicităm la acest capitol suma de 68900 lei  ,iar la baza acestei cerinţe aducem 

următoarele argumente: 

1. Baza materială –mijloace de învăţământ- a şcolii este veche ,uzată material şi  

moral. 

2. Foarte multe din mijloacele de învăţmânt nu  mai sunt în concordanţă cu 

programele şcolare prevăzute în cadrul noului curriculum şcolar. 

3. Evenimentele politice de după 1989, atât pe plan intern cât şi extern, au impus 

predarea unor discipline într-o nouă viziune, ceea ce  determină  înlocuirea totală 

sau parţială a materialelor suport sau modificarea lor. 

4. Introducerea unor discipline noi, ex.educaţie tehnologică,cât şi apariţia unor 

disciplie opţionale ex.calculator( informatică). 

5. Lipsa unor videoproiectoare pentru uzul claselor de elevi în predarea disciplinelor 

şcolare. 

6. Fondul de carte al bibliotecii este uzat şi necorespunzător ,şi deci trebuie adus la zi 

conform programelor şcolare şi a transformărilor pe plan social,politic,economic şi 

cultural (nu ne referim la capadoperele clasice pe plan naţional şi universal).  

Urmărim ca pentru anul  financiar 2008 să achiziţionăm mijloace de învăţământ 

după cum urmează: 

1,-Aparate, truse şi echipamente pentru fizică:     
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2, Mijloace audio-vizuale ( foli pentru retroproiector,înregistrări sonore şi video pe  

CD  pentru toate disciplinele cu lecţii interactive)                

3, Programe informatice (jocuri didactice,enciclopedii, software educaţionale 

pentru toate disciplinele de la ciclul primar şi gimnazial).     

4, Modele didactice( tăbliţe, alfabetare, palete ortografice, modele structurale, 

mulaje, globuri geografice)         

5, Materiale grafice (hărţi- geografice-istorice,politice, atlase,albume, planşe,mape, 

broşuri, portrete)         

6,Materiale sportive şi echipamente.       

7, Instrumente pentru ed.tehnologică:      

8, Echipamente audio-vizuale(  videoproiectoare,staţie amplificare,laptop-

uri)pentru ambele cicluri; 

9,Echipamente,reactivi, alte substanţe chimice şi mobilier necesar pentru 

laboratorul de chimie; 

                                    -51900 lei  

10,Mobilier pentru cabinete,laboratoare şi sala profesorală,adaptat vărstei elevilor 

şi activităţilor ce se desfăşoară, recomandat de normele europene, truse şi 

echipamente     

17000 

III. Investiţii- reabilitarea sălii de sport de pe Str. Spitalului nr.22,             60000 

IV.Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

1, Bugetul necesar activităţii celor 4 clase sportive cu 8 grupe(4 atletism şi 4 

baschet)  este de 55000 lei. 

ATLETISM 

-1.Campionatul Naţional de copii II         
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    - faza judeţeană                                                                             1000 

    - faza zonală                                                 1500 

  -2. Campionatul Naţional de copii I         

  - faza judeţeană                  1000 

  - faza zonală        1000 

  - Faza naţională       1000 

  -3. Campionatul Naţional de juniori III 

    - Faza judeţeană       1000 

  - Faza zonală        1500 

  - Faza naţională       2000 

  4, Campionatul Naţional de cros-copii II, I, Juniori III  

   - faza judeţeană       1000 

   - faza zonală       1500 

  5, Competiţii neoficiale amicale     2000 

  TOTAL                 16000 

BASCHET 

 Competiţii oficiale organizate de F.R.B. 

  6, Campionatul Naţional de babybaschet 

   -toate etapele                  8000 

  7, Campionatul Naţional de Minibaschet 

   -toate etapele                         8000 

  8, Campionatul Naţional de juniori III 

   - faza turneelor de calificare de serii etapa I-IV   10000 

 

  9, Cocursuri de verificare interne şi internaţionale              5000 

  10, Cantonamet de pregătire pentru cei mai buni sportivi de la  
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Secţiile baschet-atletism 20 sportivi     6000 

 Concursuri olimpiada şcolară şi cupe organizate de şcoala noastră 3000 

TOTAL                 39000 

Total necesar atletism-baschet               55000  

 2,Concursuri şi campionate şcolare pentru cele 37 de clase 

  altele decât sportive;                   16.500 

– Geller David-concurs internaţional de matematică; 

– Concurs de fizică-chimie la Szolnok în Ungaria tot cu caracter internaţional. 

3,Participarea la o serie de concursuri locale,judeţene şi naţionale 

4, Premierea elevilor câştigători la diferite concursuri locale,judeţene,naţionale şi 

olimpiade şcolare. 

5,Derularea parteneriatului între Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” şi Gimnaziul 

„Korosi Csoma Sandor” din ERD Ungaria. 

6, Derularea parteneriatului între Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” Reghin şi 

Liceul „I.L.Caragiale” din oraşul Orhei din Republica Moldova. 

7,Derularea protocolului de colaborare între Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu „ 

Reghin şi Şcoala Generală „Elena Cuza” din Iaşi . 

8. Derularea proiectului de parteneriat dintre Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” 

Reghin cu Şcoala cu clasele I-IV „SURÂSUL COPIILOR”- din Blaj pe alternativa 

pedagogică Freinet. 

9, Continuarea colaborării dintre Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” Reghin şi 

Universitatea Tehnică din Eindhoven. 

10,Derularea proiectului de parteneriat cu Şcoala Generală din satul.Feteşti ,Raionul 

Edineţ din Republica Moldova.   

Concursuri: 

– „Sanitarii pricepuţi”-în ultimii 4 ani de 3 ori calificaţi la faza naţională. 
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– Concursul „Ştiinţe pentru juniori” exp.în anul şcolar 2006-2007 am luat premiul 

special al juriului la faza naţională cu elevul Halaţi Cătălin. 

– Concurs de chimie „Marie Curie”; 

– Concurs de dans modern „Steluţe argintii” –judeţean; 

– Concurs naţional de educaţie rutieră, 

– Participarea cu elevii Gimnaziului la campionatele judeţene de fotbal,handbal şi alte 

genuri de sport; 

– Concurs P.S.I.; 

– Alte concursuri culturale, ştiinţifice cu caracter local şi judeţean; 

–  Activitatea  cercului de şah  cu mai multe grupe pe categorii de vârstă şi dotarea în 

continuare a spaţiului destinat cu mobilierul necesar şi alte dotări materiale (aparatură 

pentru cronometrat,table de şah, mese,plata instructorilor în ce priveşte deplasarea şi 

orele de instrucţie şi concursuri).Rugăm în mod deosebit consiliul municipal să sprijine 

această iniţiativă benefică sportului reghinean.  

 Vă rugăm să aveţi în vedere cerinţele noastre minimale pentru a putea 

desfăşura un învăţământ de calitate sub aspectul instrucţiei şi educaţiei. 

 Am fi bucurosi daca comunitatea locală ne-ar ajuta mai mult pe linia reparării, 

reabilitării corpurilor de cladiri, a asigurării cu materiale de întreţinere şi curăţenie pentru 

ca procesul instructiv-educativ să se desfăşoare cu maxim de randament.  

 Au fost asigurate totusi condiţiile igienico-sanitare,s-au făcut examenele medicale 

necesare, şi s-au  făcut demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare 

dar aici sunt piedicile amintite anterior. Trebuie făcut mai mult pentru păstrarea în bune 

condiţii a grupurilor sanitare,a coridoarelor şcolii şi sălilor de clasă,implementarea la 

elevi a spiritului de economie în folosirea energiei electrice,apei potabile. 

 Activitatea compartimentului administrativ s-a desfăşurat în general în condiţii 

bune existând preocupări din partea factorilor responsabili.A existat şi există permanent o 
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preocupare pentru autodotarea şcolii cu cele necesare bazei materiale din partea 

conducerii şcolii-directori. 

 Socotim că d-l administrator Sandu Vasile  trebuie sa aiba permanent in vedere, 

fara a i se imputa ceva,  organizarea şi desfăşurarea activităţilor din compartimentul pe 

care îl conduce,astfel incat  curăţenia, aspectul estetic al spaţiilor din jurul şi incinta şcolii 

sa nu lase de dorit , extinderea unui  control mai riguros după masă şi pe perioada nopţii 

asupra personalului aflat în subordine iar conversaţia cu aceasta categorie de  pesonal să 

fie stimulativa, emulativă şi nu generatoare de conflicte. 

 Unii învăţători şi diriginţi aşteaptă mult dar oferă puţin,în condiţiile 

când,contribuţia lor prin diferite forme:sponsorizări,implicarea materiala si financiara a 

părinţilor, derularea unor proiecte,ar trebui să fie mai substanţială. 

 Apreciem pe cei care,până în prezent au răspuns financiar sau material   la 

soluţionarea unor probleme ale şcolii ,achiziţionarea unor mijloace de învăţământ  

necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ de calitate în şcoala noastră. 

Apreciem  ca bună şi foarte bună activitatea bibliotecii şcolare-Moldovan Animari, 

căt şi a secretariatului şcolii Chertes Augusta, Graur Maria care au completat la timp şi au 

păstrat documentele de evidenţă şcolară în bune condiţiuni. Trebuie să se insiste pe o 

circulaţie mai bună a informaţiei de sus în josApreciem ca  bună activitatea financiar 

contabilă desfăşurată de către contabila Centrului bugetar Ungureanu Maria. 

 Activitatea de îndrumare şi control s-a desfăşurat  continuu atrăgându-se şi ceilalţi 

membrii ai Consiliului de administraţie şi responsabilii comisiilor şi catedrelor. 

 Cu convingerea că aceste constatări sunt obiective ele vor constitui un îndreptar 

pentru activitatea ce se va desfăşura în semestrul doi. 
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2.GRUPUL ŞCOLAR „PETRU MAIOR” 

 

  Grupul Şcolar „Petru Maior” îşi desfăşoară activitatea în 4 corpuri de clădire, 

situate în str. Gării nr.20. Şcoala are un efectiv de 1634 elevi, cuprinsi în 66 clase, de la I 

până la a XIII-a şi S.A.M, repartizate într-un singur schimb ( de dimineaţa). Pentru 

desfăşurarea activităţii, şcoala are în structură 137 posturi: personal didactic 111, didactic 

auxiliar 7, nedidactic 19. 

  Bugetul defalcat pe cele două surse de finanţare se prezintă astfel: 

  Buget de stat: 
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1. S-a primit suma de 64.933 Ron, pentru dotări şcolare cu materiale 

didactice, sumă consumată astfel: 

– pentru dotări săli de sport 15211 Ron 

– pentru dotări bibliotecă 14.448 Ron 

– pentru dotare cabinete şi laboratoare 35.264 Ron 

2. S-a primit suma de 200.000 Ron utilizată pentru reabilitarea instalaţiei 

de încălzire a şcolii. 

  Bugetul local: 

1. Cheltuieli cu salariile : 2.456.000 Ron 

2. Cheltuieli materiale: 

  TOTAL 310.000 Ron din care : 

– rechizite de birou 10000 Ron; 

– materiale pentru curăţenie 11000 Ron  

– încălzire, lumină 166 000 Ron 

– apă canal 21.000 Ron 

– poştă, telefon 9.000 Ron 

– materiale cu caracter funcţional 14.250 

– alte materiale pentru întreţinere 27.000 

3 Cheltuieli cu burse 16.488 

– reparaţii 26.750 Ron 

– obiecte de inventar 11.000 ,  

 

Observaţie 

 A fost insuficientă suma alocată pentru reparaţii, ţinând cont de numărul mare de 

săli de clasă şi de elevi care le utilizează. Pe de altă parte, clădirea în care funcţionează 

învăţământul primar şi gimnazial ca şi clădirea din spate ( fostul internat) nu corespund, 
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prin construcţie , procesului de învăţământ primar şi gimnazial ca şi clădirea din spate 

(fostul internat ) nu corespund, prin construcţie, procesului de învăţământ ;-săli mici, 

coridoare înguste şi un singur grup sanitar pe nivel. Ca atare, autorizaţia sanitară de 

funcţionare a fost retrasă pentru cele două corpuri de clădire.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     GRUPUL ŞCOLAR „LUCIA� BLAGA” 

 

 

 Grupul şcolar “ Lucian Blaga “ Reghin, a avut în 2007, 31 de clase din care 24 

clase de liceu şi 7 clase de arte şi meserii. În aceste clase au fost în total 758 elevi. 

 Total posturi existente în 2007: 81,5 din care 61 posturi didactice şi 20,5 personal 

didactic auxiliar şi nedidactic.  

 S-au relizat lucrări de reparaţii curente în valoare totală de 45.000 lei. 

 Cea mai importantă lucrare a fost efectuarea lucrărilor de reparaţii la canalizare  în 
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subsolul clădirii . Lucrarea a fost executată de SC Flamin Instal SRL şi a constat în 

inlocuirea ţevilor sparte.  

 Datorită faptului că au existat probleme la înpământarea prizelor s-a efectuat o 

lucrare de verificare de către SC Elconserv SRL şi s-a efectuat repararea acestora precum 

si a paratrăsnetului. 

 P.F Barabas Alexandru a efectuat diferite reparaţii a pereţilor după înlocuire ţevilor 

şi a caloriferelor. 

 S-a efectuat transformarea unei săli de atelier neutilizate în sala de tenis de masă. 

 Din fondurile primite de la buget în valoare de 200.000 lei s-a relizat reabilitarea 

termică şi s-a întocmit proiectul de reabilitare a tâmplăriei la clădirea liceului. De acest 

proiect a fost nevoie pentru a efectua  acestor lucrări în anul 2008.   

 

 

 

 

 

 

4.GRUPUL ŞCOLAR „IOA� BOJOR” REGHI� 

 

Introducere 

 Semestrul I al anului şcolar în curs reprezintă o etapă de frumoase realizări dar şi 

de neîmpliniri în procesul instructiv-educativ desfăşurat la şcoala noastră. 

 Materialul pe care urmează să vi-l prezint, întocmit pe baza rapoartelor de 

activitate ale directorului adjunct, responsabililor de arii curriculare, a comisiilor şi 

compartimentelor, îşi propune să ofere o imagine realistă a şcolii văzută în toate 

componentele ei. 
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 Climatul concurenţial, exigenţele epocii în care trăim, ne obligă la o analiză 

amănunţită a stării de fapt, a realităţii şi la gândirea unei strategii coerente, în măsură să 

ne asigure tuturor, pe viitor locuri de muncă într-o şcoală pe care ne-o dorim europeană. 

 I. Realizări. Felicitări. Mulţumiri 

 • doamnelor profesoare Farcaş Maria şi Târnăveanu Claudia pentru documentaţia 

întocmită în vederea obţinerii autorizaţiei pentru cursurile de brutar şi lucrător comercial; 

 • prof. Bazsa Elod pentru organizarea Balului bobocilor, a activităţii 

extracurriculare; 

 • prof. Vişovan Andreea pentru obţinerea gradului I şi a organizării concursurilor 

de matematică în şcoală; 

 • director adjunct inginer Pintican Nicoleta şi inginer Vultur Maria pentru 

întocmirea orarului; 

 • prof. Cotoi Ioan Viorel, Stoica Valentina, Vasile Simona, Farcaş Ioan, Benea 

Maria pentru programele artistice pregătite; 

 • doamnelor profesoare Paşcan Mihaela şi Bândilă Daniela pentru activitatea serei;  

 S-au obţinut următoarele sponsorizări:  

- folia solarului de către d-na Bândilă Daniela                                                                      

- igienizarea unei săli de clasă –  conducerea şcolii 

- piatră pentru drumul de incinta  – conducerea şcolii 

- lemn pentru seră – conducerea şcolii 

Activitatea de la Grup Şcolar „Ioan Bojor” în primul semestru al anului şcolar  

2007-2008 s-a raportat în permanenţă la obiectivele prevăzute în Planul managerial, 

prezentat dumneavoastră în primul semestru în Consiliul Profesoral. 

 Pentru îndeplinirea acestora s-au folosit următoarele resurse: 

 

RESURSE UMA�E 
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Cadre didactice     -  grad didactic I      – 7 

              - grad didactic II   – 9  

   - definitivat   - 13      total 39 

   - debutanţi    - 9 

   - suplinitori necalificaţi    - 1 

 

- Personal didactic auxiliar                –  3 

   - Personal administrativ – nedidactic – 11      total 14 

 

NUMĂR ELEVI LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR – 650 

 repartizaţi în 25 clase      – 8 clase liceu ruta directă 

- 4 clase liceu ruta progresivă 

     - 7 clase SAM 

     - 4 clase an de completare 

     - 2 clase liceale cu frecvenţă redusă 

 

RESURSE MATERIALE 

Grup Şcolar „Ioan Bojor” funcţionează în anul şcolar 2007-2008 în săli de clasă. 

EXISTĂ ÎN DOTARE: 

- 2 laboratoare de informatică conectate la internet şi cu camere-video 

- 1 laborator de fizică- chimie 

- 2 cabinete de alimentaţie publică (E5, sala C) 

- 1 cabinet de limbi străine 

- 1 cabinet de socio-umane 

- 1 cabinet de legislaţie rutieră 

- 1 cabinet de matematică 
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- 1 cabinet de geografie 

- 1 cabinet de limba română 

- 1 cabinet de matematică 

- 1 laborator de agropedologie 

- 1 laborator de biologie 

- 1 1aborator de industrie-alimentară 

- 1 bibliotecă 

- 1 chioşc 

- birouri 

- sala de sport cu baza materială 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

CE�TRALIZATOR 

privind situaţia plăţilor efectuate pe semestrul I. an scolar 2007-2008 

 

 

Denumire  Buget local  
Venituri 

proprii  
 TOTAL  

TOTAL CHELTUIELI        543,390           24,013           10,198  

TITLUL I  CHELTUIELI DE 

PERSO�AL 

        

491,516  

            10,198           

501,714  

Cheltuieli salariale in bani         

367,968  

              

9,351  

         

377,319  

Contributii                                    
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123,548  847  124,395  

TITLUL II  BU�URI SI SERVICII 

          

48,716              13,815  

           

62,531  

Furnituri de birou                    -                      -                       -   

Materiale pentru curatenie                

929  

                   -                    

929  

Încalzit, Iluminat si forta motrica           

12,841  

                   -               

12,841  

Apa, canal si salubritate             

2,983  

                   -                 

2,983  

Carburanti si lubrifianti                    -                      -                       -   

Piese de schimb                    -                      -                       -   

Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

internet  

            

3,631  

                   -                 

3,631  

Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional  

          

10,979  

              

6,176  

           

17,155  

Alte bunuri si servicii pentru 

întretinere si functionare 

            

8,468  

              

5,543  

           

14,011  

Obiecte de inventar             

6,883  

              

1,833  

             

8,716  

Deplasari interne, detaşări, transferări             

2,002  

                 

263  

             

2,265  

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI  

               

158                     -    

                

158  

Burse                                    -                    
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158  158  

TITLUL X  ACTIVE 

�EFI�A�CIARE  

            

3,000  

                   -                 

3,000  

Alte active fixe (inclusiv reparatii 

capitale) 

            

3,000                     -    

             

3,000 

 

DESTINAŢIA SUMELOR 

- igienizarea sălii profesorale; 

- 3 geamuri termopan în clădirea B 

- parchet melaminat în sala profesorală şi E5 

 

PROGRAME GUVERNAMENTALE 

 - „Bani de liceu” 

 - „Euro 200” 

Proiecte de integrare europeană 

 - Proiectul PHARE  T-VET 2004-2006 

 - Granturi şcolare „ Sera ecologică”. 

În cele ce urmează vom prezenta activitatea de la Grup Şcolar „Ioan Bojor”: 

 

I. Domeniul: Management instituţional 

 În semestrul I al anului şcolar 2006-2007, echipa managerială a urmărit cu 

consecvenţă obiectivele generale prevăzute în Planul managerial, care au fost transpuse în 

practică prin următoarele demersuri: 

 - asigurarea condiţiilor optime pentru începerea şi desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 

 - realizarea unor venituri extrabugetare folosite în scopul îmbunătăţirii bazei 
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tehnico-materiale; 

 - efectuarea de asistenţe la ore finalizate prin discuţii constructive; 

 - consilierea profesorilor stagiari cu privire la exigenţele metodologice generale şi 

specifice disciplinelor predate; 

 - organizarea de interasistenţe pentru profesorii debutanţi; 

 - derularea etapelor din programul de reabilitare a învăţământului tehnic şi 

profesional PHARE TVET 2004-2006; 

 - finalizarea serei ecologice prin programul de granturi şcolare; 

 - aplicarea consecventă a Regulamentelor Şcolare, renunţarea la tabuuri şi legi 

nescrise; 

 II. Domeniul: Procesul de învăţământ  

 La începutul anului şcolar am avut 650 de elevi. 

 La sfârşitul semestrului I au rămas 614 elevi. Procentul de promovabilitate a fost de 

73,80% iar procentul frecvenţei şcolare de 89,45%. 

 Frecvenţa elevilor la şcoală a crescut faţă de anul şcolar trecut însă a scăzut 

procentul de promovabilitate. 

 Cauzele scăderii procentului de promovabilitate sunt: 

 - exigenţele manifestate de cadrele didactice din şcoală şi creşterea calităţii muncii; 

 - slaba motivare a elevilor pentru a învăţa. 

 Situaţia corigenţelor pe discipline pe semestrul I al anului şcolar 2007-2008 se 

prezintă astfel: 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI CEAC 

PENTRU SEMESTRUL I, AL ANULUI ŞCOLAR 2007/2008 

Activitatea comisiei CEAC s-a desfăşurat conform planului de acţiune pe anul 

şcolar 2007-2008. 

Activităţile desfăşurate au fost următoarele: 
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– după stabilirea noii comisii, noii membrii au fost informaţi în legătură cu atribuţiile şi 

activitatea lor în cadrul comisiei 

– s-a întocmit şi prelucrat în Consiliul profesoral procedura „Completare catalog şi 

monitorizarea completării catalogului şcolar” 

– s-a înfiinţat subcomisia de elaborare-aplicare-înterpretare a chestionarelor pe baza unei 

liste de idei întocmite de coordonatorul CEAC în colaborare cu membrii comisiei 

– au fost aplicate elevilor testele iniţiale 

– membrii comisiei şi-au adus contribuţia la elaborarea Planului operaţional 

– au fost stabilite grafice de observare a lecţiilor pentru fiecare arie curriculară 

corespunzătoare primei perioade de monitorizare 

– în urma observării lecţiilor şi pe baza fişelor de observări comisia CEAC a elaborat 

raportul de monitorizare internă pentru prima perioadă, pe care l-a  trimis la termen ISJ 

Mureş în format electronic 

– s-a realizat vitrina calităţii care are  drept scop de a informa elevii despre activităţile 

din şcoala noastră 

– au fost stabilite temele pentru subcomisia de elaborare – aplicare – interpretare a 

chestionarelor. 
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5. CE�TRUL BUGETAR „ALEXA�DRU CEUŞIA�U” 

 

   Centrul bugetar are în subordine 7 grădiniţe cu program normal, 5 

grădiniţe cu program prelungit , Şcoala generală nr. 4 şi Gimnaziul Alexandru Ceuşianu . 

În aceste unităţi şcolare sunt înscrişi un număr de 2461 copii din care : 

– învăţământ preşcolar -1358 copii 

– învăţământ primar şi gimnazial -1103 elevi. 

    Aceste unităţi şcolare au o suprafaţă de funcţionare de 12.787 mp şi 

115 săli de clasă. Numărul total de personal este de 261 din care: 

 -  personal didactic -181 

– personal auxiliar – 13 

– personal nedidactic-67 

 

Pentru anul financiar 2007 s-a aprobat şi cheltuit suma de 6.720.055 ron din care : 

  -cheltuieli de personal - 4.793.000 ron 

  -cheltuieli materiale -  660.538 ron 

  -Burse -11.517 ron 

  -Cheltuieli clase sportive -45.000 ron 

  -Cheltuieli de capital -1.210.000 ron  

 

În anul 2007 s-au făcut igienizările strict necesare în aceste unităţi şcolare şi au fost 

reabilitate Grădiniţele cu program prelungit nr. 1,2,3,4,5, Grădiniţa cu program normal 

nr.2, precum şi sala de sport la Gimnaziu Alexandru Ceuşianu şi Şcoala generală nr.4.  
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Î�CHEIERE 

 

 

  Dacă am defini un „profil strategic” al municipiului Reghin, pe lângă 

aspectele pozitive -cum ar fi existenţa unui real potenţial economic, turistic , 

multiculturalismul ce poate aduce avantaje majore în integrarea internaţională, 

dezvoltarea turistică, economică, culturală şi atragerea de investiţii -ar trebui amintite şi 

aspectele negative ca aceea a dificultăţii în racordarea municipiului Reghin la căi de 

transport majore, traficul intens, numărul insuficient de parcări, locuinţe, migraţia forţei 

de muncă spre alte zone sau tări dezvoltate, aspecte ce afectează negativ dezvoltarea 

accentuată a municipiului. 

  Gândirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung nu este un lucru simplu 

şi trebuie realizat împreună cu comunitatea , definind corect obiectivele strategice, pe 

care ulterior administraţia o să le transpună în programe operaţionale. 

  Locuitorii municipiului Reghin au dovedit că deţin un potenţial de creştere a 

calităţii democraţiei locale, bazat pe un nivel ridicat  de educaţie al cetăţenilor, un grad 

ridicat de asociativitate şi antreprenoriat. De aceea speranţele mele în ceea ce priveşte 

succesul dezvoltării viitoare a municipiului sunt mari.  

  Populaţia Reghinului trebuie să decidă cum vrea să arate oraşul în care 

trăieşte şi tot populaţia trebuie să monitorizeze şi să controleze punerea în fapt a acestor 

decizii. 

  Administraţia locală are posibilitatea unică de a „reconstrui” oraşul , de a-i 

moderniza infrastructura, de a reabilita sectoarele neglijate, de a îmbunătăţi condiţiile de 
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trai ale locuitorilor şi de a ralia municipiul la standardele Uniunii Europene fapt ce  va 

genera obţinerea de avantaje competitive în domeniul economic, socio-cultural şi politic , 

care va duce la creşterea calităţii vieţii reghinenilor, a gradului de atractivitate al 

municipiului, favorizând accesul investiţiilor străine. 

  Pentru că am încredere în reghineni  şi pentru că  respect oamenii locului, 

cred şi în proiecţia frumoasă în viitor a „oraşului de pe deal”, care trebuie să devină O 

CULME de referinţă, în toate domeniile.  

  Important trebuie să fie să credem cât mai mulţi dintre noi în acest lucru şi să 

ne motiveze, pentru a transforma, ceea ce pentru sceptici este doar un vis, într-o palpabilă 

realitate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 

  


