
RAPORT

PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ I DEȘ

MEDIU A MUNICIPIULUI RĂDĂU I PENTRUȚ

ANUL 2018



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________

Stima i cetă eni ai Municipiului Rădău i, ț ț ț

   Raportul  privind  starea  economică,

socială i de mediu  reprezintă o radiografie aș

activită ii  administra iei  publice  locale,ț ț

precum  i  a  celorlalte  institu ii  publice  dinș ț

municipiu. 

    La începutul fiecărui an, consider că este

nu  doar  o  datorie  statuată  de  prevederile

legale,  ci  i  una  de  onoare  fa ă  deș ț

dumneavoastră să fac cunoscute principalele activită i de interes public desfă urate în cadrulț ș

Primăriei  în anul 2018. Acest raport aduce în fa a dumneavoastră o analiză a modului deț

gestionare  a fondurilor  publice,  precum i  o  perspectivă  asupra strategiei  de  dezvoltare  aș

municipiului, manifestându-mi astfel încă o dată deschiderea i transparen a fa ă de cetă eni.ș ț ț ț

i în anul 2018, la toate realizările institu iei, un aport deosebit de important a fostȘ ț

adus de întregul aparat de lucru al primarului i de personalul serviciilor subordonate care,ș

convins de importan a muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru ob inerea rezultatelorț ț

care  vor  fi  prezentate  în  continuare.  Încercăm să  îmbunătă im  în  fiecare  an  calitatea  iț ș

eficien a muncii noastre.ț

          Vă mul umesc,  în calitate de reprezentant al dumneavoastră, pentru sprijinul pe careț

mi l-a i oferit până în prezent i sper să lucrăm împreună, zi după zi,  pentru dezvoltareaț ș

constantă a municipiului Rădău i.  ț

Primarul Municipiului Rădău i,ț

Nistor Tatar
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Prezentare generală

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a Administra iei Publiceț

Locale,  republicată,  cu modificările i  completările ulterioare,  vă supun aten ieiș ț

Raportul  anual  privind  starea  economică,  socială  i  de  mediu  a  municipiuluiș

Rădău i, jude ul Suceava, pentru anul 2018, care poate fi consultat de către to iț ț ț

cetă enii interesa i.ț ț

Acest   raport  anual  cumulează  rapoartele  de  activitate  pe  anul  2018  ale

compartimentelor  func ionale  ale  aparatului  de  specialitate  al  Primaruluiț

municipiului Rădău i, eviden iind cu precădere obiectivele de activitate specifice,ț ț

modul  de  atingere  a  acestor  obiective,  respectiv  aducerea  la  îndeplinire  a

hotărârilor Consiliului Local i a dispozi iilor emise de către primar.ș ț

Consider că datele prevăzute în acest raport pot oferi cetă enilor o imagineț

generală  asupra  activită ii  noastre,  asupra  modului  i  eficien ei  rezolvăriiț ș ț

problemelor comunită ii locale.ț

Misiune

Misiunea Primăriei municipiului Rădău i este aceea de a fi în slujba nevoilorț

comunită ii  locale,  respectând  valori  precum:  respect  fa ă  de  lege  i  cetă ean,ț ț ș ț

performan ă,  disciplină,  integritate,  onestitate,  spirit  de  echipă,  capacitate  deț

inovare, egalitate de anse i responsabilitate socială.ș ș

În conformitate cu art. 77 din Legea nr. 215/2001, primarul, viceprimarul iș

secretarul municipiului Rădău i, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,ț

constituie o structură func ională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinireț

hotărârile  Consiliului  Local  i  dispozi iile  primarului,  solu ionând  problemeleș ț ț

curente ale colectivită ii locale.ț
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Cap 1. Activitatea aparatului de specialitate al primarului pentru
anul 2018

Primarul,  viceprimarul,  secretarul  i  aparatul  de  specialitate  al  primarului  constituieș

Primăria  Municipiului  Rădău i,  structură  func ională  cu  activitate  permanentă.  Îndeplinireaț ț

hotărârilor  Consiliului  Local,  dispozi iile  primarului  i  solu ionarea  problemelor  curente  aleț ș ț

cetă enilor de depind de modul în care func ionează această structură func ională, care se bazeazăț ț ț

pe transparen ă decizională, orientare către dezvoltare i preocupare continuă în găsirea solu iilorț ș ț

pentru a asigura bunăstarea comunită ii. ț

Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente func ionale careț

se  strucurează  ca  birouri,  servicii  i  comportamente,  de  a  căror  conducere  sunt  responsabiliș

primarul,  viceprimarul  i  secretarul,  după ce organigrama este votată  în  edin a de Consiliulș ș ț

Local. 

La nivelul  anului  2018,  activitatea  personalului  Primăriei  municipiului  Rădău i  a  fostț

structurată astfel: 

1. Serviciul  administra ie  publică  locală,  resurse  umane,  rela ii  cu  publicul,  achizi iiț ț ț

publice i programe,ș  în directa subordonare a Secretarului Municipiului Rădău iț

2. Compartimentul juridic, subordonat Secretarului Municipiului Rădău iț

3. Aparatul  de  lucru  permanent  al  Consiliului  Local, subordonat  Consiliului  Local  al

Municipiului Rădău i  ț

4. Serviciul public comunitar de Eviden ă a persoanelorț , subordonat Consiliului Local al

Municipiului Rădău i ț

5. Compartimentul Audit, subordonat Primarului Municipiului Rădău iț

6. Serviciul Impozite i Taxeș , subordonat Primarului Municipiului Rădău i ț

7. Serviciul contabilitate, buget- finan eț , subordonat Primarului Municipiului Rădău i ț

8. Compartiment Registru Agricol - Arhivă, subordonat Secretarului Municipiului Rădău iț
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9. Compartimentul Autoritate Locală de Transport i Autorizare Comercială,ș  subordonat

Viceprimarului Municipiului Rădău iț  

10.  Direc ia Arhitect- ef, ț Ș subordonată Primarului Municipiului Rădău iț

11.  Direc ia Tehnică,ț  subordonată Viceprimarului Municipiului Rădău iț  

12. Compartimentul  Protec ie  Civilă  i  Situa ii  de  Urgen ă,ț ș ț ț  subordonată  Primarului

Municipiului Rădău iț

13. Poli ia Localăț , subordonată Primarului Municipiului Rădău i ț

14. Centrul de informare i orientare turisticăș , subordonat Primarului Municipiului Rădău iț

15. Cabinetul  demnitarului, subordonat Primarului Municipiului Rădău i  ț

16. Direc ia Asisten ă Socialăț ț , subordonată Consiliului Local al Municipiului Rădău iț

17. Clubul  Sportiv  Municipal  Bucovina  Rădău iț , subordonat  Consiliului  Local  al

Municipiului Rădău i ț

18. Biblioteca Municipală Tudor Flondor, subordonată Consiliului Local al Municipiului

Rădău iț

19. Muzeul  Etnografic  Samuil  i  Eugenia  Ione ,ș ț  subordonat  Consiliului  Local  al

Municipiului Rădău i ț

20. Casa Municipală de Cultură, subordonată Consiliului Local al Municipiului Rădău i ț

21. Spitalul Municipal Sfin ii Doctori Cosma i Damianț ș ,  subordonat Consiliului Local al

Municipiului Rădău i  ț
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Rela iile de colaborare ale Consiliului Local cu Institu iaț ț
Primarului, precum i actele normative emise de cele două autorită iș ț

publice locale 

Administra ia publică în unită ile administrativ-teritoriale se organizează i func ioneazăț ț ș ț

în  temeiul  principiilor  autonomiei  locale,  descentralizării,  deconcentrării  serviciilor  publice,

eligibilită ii  autorită ilor  administrative,  legalită ii  i  consultării  cetă enilor  în  solu ionareaț ț ț ș ț ț

problemlor locale de interes deosebit. 

Autorită ile administra iei publice prin care se realizează autonomia locală i se rezolvăț ț ș

treburile publice i problemele colectivită ii locale sunt Consiliul Local ca autoritate deliberativăș ț

i primarul ca autoritate executivă, între aceste autorită i neexistând rela ii de subordonare.ș ț ț

Consiliul Local al municipiului Rădău i este format dintr-un număr de 19 consilieri locali.ț

În conformitate cu art. 39, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, pe parcursul anului 2018,

Primarul a convocat Consiliu Local al municipiului Rădău i prin dispozi ie în ț ț 23 de edin eș ț , din

care  12 edin e ordinareș ț  i  ș 11 edin e extraordinareș ț . edin ele Consiliului Local în plen i înȘ ț ș

cele 4 comisii de specialitate au fost publice i s-au desfă urat conform Regulamentului propriuș ș

al Consiliului Local.

Au fost adoptate  un număr de 293 hotărâri ale Consiliului  Local Rădău iț ,  având ca

ini iatori  ai  proiectului,  primarul  i  consilierii  locali,  hotărârile  având  caracter  normativ  sauț ș

individual. Cetă enii localită ii nu au ini iat nici un proiect de hotărâre. Proiectele de hotărâri auț ț ț

fost avizate pentru legalitate de secretarul municipiului i apoi hotărârile au fost contrasemnateș

de secretar. 

Dezbaterile  din  Consiliul  Local,  procedura  de  vot  i  apoi  votul  final  pentru  fiecareș

hotărâre adoptată a fost consemnat în procesul verbal al fiecărei edin e, proces verbal semnat deș ț

pre edintele de edin ă i contrasemnat de secretarul localită ii. ș ș ț ș ț

Hotărârile  adoptate  au  fost  înaintate  în  termenul  legal  Institu iei  Prefectului,  pentruț

verificarea legalită ii. Hotărârile adoptate au fost aduse la cuno tin a popula iei municipiului prinț ș ț ț

afi ierul propriu, site-ul primăriei, precum i canalele de informare în masă. (radio, televiziune,ș ș

presa scrisă/online).
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Hotărârile  adoptate  au  făcut  referire  la  aprobarea  bugetului  de  venituri  i  cheltuieli,ș

rectificări  de  buget,  aprobări  de  taxe  i  impozite,  cofinan ări  din  bugetul  local,  aprobareaș ț

organigramei  i  statului  de  func ii,  vânzări  terenuri,  cur i,  construc ii  i  garaje,  concesionări,ș ț ț ț ș

închirieri, etc. 

În anul 2018, au fost emise de către primar un număr de 828 de dispozi iiț , avizate pentru

legalitate de secretarul municipiului i supuse controlului de legalitate de către prefect. ș

8

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________

1.1. Serviciul administraţie publică locală, resurse umane,

relaţii cu publicul, achiziţii publice şi programe

Structura:

Serviciul  de  administra ie  publică  locală,  resurse  umane,  rela ii  publice,  registratură,ț ț

achizi ii  publice  i  programe  europene,  are  în  structură  următoarele  compartimenteț ș :  resurse

umane i salarizare, rela ii publice i registratură, protec ia muncii, achizi ii publice i programeș ț ș ț ț ș

europene, activitate medicală colară ș i compartimentul administrativ-minorită i.ș ț

Componenţa serviciului:

Serviciul  de  administra ie  publică  locală,  resurse  umane,  rela ii  publice,  registratură,ț ț

achizi ii publice i programe europene, are în componenţă 34 posturi de execuţie şi un post deț ș

conducere ( ef serviciu) i este format din func ionari publici i personal contractual.ș ș ț ș

Obiectul de activitatea:

Conform legislaţiei în vigoare, Serviciul de administra ie publică locală, resurse umane,ț

rela ii publice, achizi ii publice i programe, asigură gestiunea resurselor umane, achizi iile laț ț ș ț

nivelul institu iei şi implementarea proiectelor finan ate din buget de stat, buget propriu i alteț ț ș

surse.

Compartimentul resurse umane i salarizareș

În anul 2018 s-au desfăşurat următoarele activităţi:

 au fost întocmite, distribuite şi centralizate documentele necesare depunerii declaraţiilor de

impunere pentru stabilirea deducerilor personale şi suplimentare de impozit pe anul 2018;

 modificarea planului de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici pentru anul 2018;

 evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  funcţionarilor  publici  pentru

activitatea desfăşurată în perioada  01.01.2017 - 31.12.2017,  respectiv programarea concediilor

de odihnă aferente anului 2018, pentru toţi angajaţii instituţiei;
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 actualizarea permanentă a dosarelor   profesionale atât  pentru funcţionarii  publici  cât  şi

personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Rădău i şi pentru serviciile publiceț

fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local;

 stabilirea la nivel maxim a salariilor pentru func ionari publici care au promovat în cursulț

anului, la nivelul maxim al salariului de baza/indemniza iei de încadrare din cadrul institu iei sauț ț

autorită ii publice.ț

În luna iunie  2018 având în vedere legislaţia în materia controlului averii demnitarilor,

magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

aduse prin Legea nr. 176/02.09.2010 - privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea  Agenţiei  Naţionale  de  Integritate,  privind  modificarea  formularelor  pentru

declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, s-a procedat la actualizarea, publicarea pe

site-ul  instituţiei  şi  transmiterea  în  copii  certificate  la  Agenţia  Naţională  de  Integritate  a

declaraţiilor  de  avere  şi  de  interese  ale  funcţionarilor  publici  i  a  demnitarilor  (primar,ș

viceprimar, consilieri locali).

S-au organizat concursuri de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante existente în

cadrul institu iei. La toate aceste concursuri, serviciul a asigurat:ț

 informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere;

 organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs;

 supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;

 întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului;

 demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie a pentru noii angajaţi. 

La  nivelul  serviciului  au fost  întocmite  şi  susţinute  documentaţiile  de specialitate  în

vederea promovării proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local Rădău i, privind modificarea iț ș

completarea  statelor  de  func ii  la  nivelul  institu iei,  la  nivelul  Spitalului  Municipal  Rădău i,ț ț ț

aprobarea  documenta iilor  tehnico-economice,  aprobarea  proiectelor  cu  finan are  externă  iț ț ș

na ională, acordarea titlului de cetă ean de onoare, nominalizarea consilierilor locali în consiliileț ț

de administra ie la institu iile de învă ământ i spital, încheierea de acorduri de colaborare.ț ț ț ș
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Au fost iniţiate un număr de 155 dispoziţii pentru personalul func ii publice, precum i unț ș

număr de 133 acte adi ionale pentru personalul contractual, având ca obiect:ț

 numirea în funcţii publice;

 încetare raporturilor de serviciu/ muncă;

 modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;

 suspendarea raporturilor de serviciu / muncă;

 exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere vacante;

 încetarea suspendării si reluare activităţii;

 constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;

 încadrarea în clase de salarizare suplimentare;

 promovarea în grad profesional sau după caz acordare grada ie.ț

În anul 2018 au fost asigurate drepturile salariale pentru  179 de angaja i de la nivelulț

Primăriei municipiului Rădău i, cț heltuielile cu personalul şi cu salariile pentru acest an fiind:

Autorită iț
executive

Eviden aț
persoanei

Poli iaț
Locală

Activitate
medicală

colarăș

Biblioteca
Muzeu

Locuin e,ț
servicii iș
dezvoltar
e publică

Pia aț

CHELTUIELI DE
PERSONAL

5.080.074 686.483 2.173.526 1.083.974 542.296 1.454.613 301.935

Cheltuieli cu salariile în
bani

4.909.978 666.432 1.839.111 1.048.975 523.279 1.406.053 291.936

Salarii de bază 4.664.951 666.432 1.770.548 1.023.749 522.814 1.406.019 291.936

Spor pentru condi ii deț
muncă

0 0 0 0 465 0 0

Alte sporuri 0 0 68.357 25.226 0 0 0

Indemniza ii plătiteț
unor persoane din afara

unită iiț
241.542 0 0 0 0 0 0

Indemniza ii deț
delegare

306 0 0 0 0 34

Alte drepturi salariale în
bani

3.179 0 206 0 0 0 0

Cheltuielile cu salariile
în natură

0 0 274.392 0 0 0 0

Norme de hrană 0 0 274.392 0 0 0 0

Contribu iiț 170.096 20.051 60.023 34.999 19.017 48.560 9.999
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De asemenea, au fost întocmite şi centralizate:

 Declaraţii lunare i declara ii rectificative privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul deș ț

stat, şomaj şi asigurări sociale, respectiv D112;

 Statele de plată lunare, situaţii recapitulative;

 State de plată rectificative;

 Situaţii statistice:

- S1 - lunar  -  privind ancheta asupra câştigurilor salariale, realizate de personal în

anul 2018 – 12 raportări on-line;

- S3- privind costul forţei de muncă în anul 2018;

- LV- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se

transmit către Institutul Naţional de Statistică – 4 raportări on-line.

- Au fost întocmite chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale referitoare la numărul de

salariaţi, fondul de salarii, gruparea pe ocupaţii, pe categorii, clase şi grade pentru funcţionarii

publici, respectiv pe categorii şi trepte profesionale pentru personalul contractual;

- S-a asigurat legătura permanentă cu unităţile bancare cu care instituţia noastră are încheiate

convenţii de plată a salariilor pe card;

- Actualizarea permanentă a datelor funcţionarilor publici şi a funcţiei publice şi transmiterea

acestor informa ii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;ț

- Completarea i depunerea declara iei M500, declara iei L153 i declara iei 100.ș ț ț ș ț

Au fost înregistrate/ completate/ eliberate:

 252 foi colective de prezenţă;

 648 cereri  ale  salariaţilor:  de  concediu  de  odihnă,  concediu  fără  plată,  recuperări,

adeverinţe medicale, adeverinţe de venit şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

 77 concedii medicale.

În cursul anului  2018  au fost aplicate 8 sancţiuni disciplinare i s-a constatat  radiereaș

pentru 4 sanc iuni.ț

La sfârşitul anului 2018, au fost arhivate documentele întocmite în cursul anului 2016.
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Compartimentul relaţii cu publicul  i registraturăș

În ceea ce prive te activitatea compartimentului rela ii cu publiculș ț

(registratura), în cursul anului 2018 s-au înregistrat 33.137 petiţii, din care:

- 14.808 petiţii  de la persoane fizice ( i 3.002 amenzi,  mandate,ș

audien e, carte funciară);ț

- 18.329 de adrese de la persoane juridice;

Cu privire la documentele transmise prin po tă din cadrul institu iei men ionăm: ș ț ț

  8.106 - Simple i recomandate;ș

 515   - Po ta specială;ș

 7.144 - AR (confirmare de primire). 

Compartimentul achizi ii publice i programe europeneț ș

Achizi ii publice ț

În anul 2018, cu privire la achizi iile publiceț

derulate în cadrul institu iei,  au fost achizi ionateț ț

bunuri, servicii i lucrări. Bunurile (carburat, pieseș

schimb ma ini i utilaje, furnituri de birou, hranăș ș

pentru  animalele  de  la  Parcul  Zoologic)  au  fost

achizi ionate  pentru  buna  func ionare  a  institu iei  la  care  se  adaugă  serviciile  (energie,  apă,ț ț ț

iluminat,  internet,  telefonie i po tă). Pentru realizarea achizi iilor de lucrări au fost necesareș ș ț

achizi ii  de  servicii  pentru  realizarea  de  studii  topografice,  geotehnice,  cadastrale,  strategii,ț

documenta ii tehnico-economice (studii de fezabilitate, proiecte tehnice).ț

Un rol important  au fost  acordate achizi iilor  publice de lucrări,  în acest  sens au fostț

încheiate contracte de lucrări după cum urmează:

 Modernizare  cu  asfalt  pe  străzile:  str.  Hipodromului,  str.  Cucului,  str.  Mihai  Pitei,  str.

Valea Seacă, str. erpuită, str. Uzinei, str. Cărămidariei i str. Tirului;Ș ș

 Modernizare străzi Frâncei, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – par ial;ț
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 Amenajare parcări de re edin ă Călăra i (tronson Casa de Cultură – bloc Bogdan Vodă nr.ș ț ș

10A);

 Execu ie trotuare pe străzile Vasile Alecsandri partea dreaptă, Constantin Dobrogheanu-ț

Gherea partea  stângă,  tefan cel  Mare partea dreaptă,  Mihai  Eminescu partea stângă,  TudorȘ

Vladimirescu partea dreaptă, Volovă ului partea stângă i partea dreaptă;ț ș

 Amenajare loc de joacă pentru copii din Cartier Obor;

 Amenajare loc de joacă pentru copii din Cartier Hipodrom;

 Extindere re ea electrică de joasă tensiune i extindere rea ea electrică de iluminat publicț ș ț

pe str. Strejarilor;

 Extindere re ea electrică de joasă tensiune i extindere rea ea electrică de iluminat publicț ș ț

pe str. Habitat;

 Execu ie re ea apa canal pe străzile Valea Seacă, Cucului, Vasile Conta;ț ț

 Modernizare pistă de atletism Stadion Municipal Rădău i.ț

Totodată, s-au încheiat  contracte în vederea asigurării lucrărilor de repara ii  curente laț

drumuri (reprofilari, plombări, balastări), repara ii clădiri apar inând patrimoniului UAT Rădău i,ț ț ț

în vederea colectării selective a de eurilor prin dotarea cu platforme supraterane, .a.ș ș

S-au  încheiat  contracte  pentru  derularea  în  bune  condi ii  a  proiectelor  finan ate  prinț ț

PNDL (contracte de proiectare, asisten e tehnice, lucrări, dirigin ii de antier), pentru proiecteț ț ș

finan ate prin CNI (contracte de proiectare, realizare studii de teren), precum i pentru depunereaț ș

de  proiecte  prin  finan are  nerambursabilă  (contracte  de  consultan a,  realizare  documenta iiț ț ț

tehnico-economice).

Programe europene

În anul  2018 s-a  continuat  monitorizarea  proiectului  cu finan are  externă  finalizat,  înț

perioada de sustenabilitate a acestuia:

- ”Tezaure etnoistorice bucovinene – proiect pentru promovarea obiectivelor turistice cu

valoare identitară din Municipiul Rădăuţi” – materialele de promovare realizate, evenimentele

etno-culturale organizate, precum i participarea la un târg de turism na ionale din toamna anuluiș ț

2018 a sus inut cre terea atractivită ii ca destinaţie turistică a localităţii noastre prin promovareaț ș ț
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obiectivelor  turistice din municipiul  Rădău i,  a datinilor,  obiceiurilor  şi tradi iilor  populare şiț ț

meşteşugăreşti specifice.

S-au derulat activită ile din cadrul a 5 contracte cu finan are prin PNDL:ț ț

- “Continuare de lucrări de realizare i dotare începute în baza Autoriza iei de construireș ț

nr.328/2007  pentru  obiectivul  coală  Generală  cu  clasele  I-IV i  Sală  sport  situată  în  mun.Ș ș

Rădău i, str. Oborului, nr.14A, jud. Suceava” proiect în valoare totală de 2.430.146,00 lei, dinț

care  1.868.932,00  lei  de  la  Ministerul  Dezvoltării  Regionale,  Administra iei  Publice  iț ș

Fondurilor Europene, proiectul fiind în stadiul derulării procedurii de achizi ie publică de lucrări;ț

- “Extindere Şcoala Gimnazială „ Mihai Eminescu” Rădău i cu un corp de clădire nouț

(P+2E)” proiect în valoare totală de 2.237.139,00 lei, din care 2.164.696,00 lei de la Ministerul

Dezvoltării  Regionale,  Administra iei  Publice  i  Fondurilor  Europene,  în  cadrul  căruia  s-aț ș

semnat contactul de lucrări;

-  “Extindere  i  modernizare  Grădini a  cu  program normal  „Sfânta  Treime”  Rădău i”ș ț ț

proiect în valoare totală de 305.477,00 lei, din care 283.691,00 lei de la Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administra iei Publice i Fondurilor Europene,  proiect finalizat;ț ș

-  “Reabilitare  i  modernizare  Grădini a  cu  program normal  nr.6  Rădău i”,  proiect  înș ț ț

valoare totală de 466.599,79 lei, din care 403.566,57 lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administra iei Publice i Fondurilor Europene,  proiectul este realizat în propor ie de 82%;ț ș ț

-  “Termoizolare fa ade pentru Grădini a  cu program prelungit  "Prichindelul"  Rădău i”ț ț ț

proiect în valoare totală de 573.539,86 lei, din care 511.039,86 lei de la Ministerul Dezvoltării

Regionale, Administra iei Publice i Fondurilor Europene, proiect realizat în propor ie de 30%.ț ș ț

În cadrul a pentru 4 proiecte  finan ate de către Compania Na ională de Investi ii  s-auț ț ț

realizat activită ile:ț

-  Extindere  prin  supraetajare  corpuri  A+B+C  pentru  amenajare  sec ie  pediatrie  iț ș

reabilitare  termică  corpuri  A+B+C+D+G Spitalul  municipal  ''Sf.  Doctori  Cosma i  Damian''ș

municipiul  Rădău i,  proiect  în  valoare  totală  de  14.125.973  lei  cu  TVA  -  s-a  achizi ionatț ț

proiectul  tehnic  i  în  urma  semnării  protocolului  de  predare  primire  a  amplasamentuluiș

obiectivului  către  CNI,  acesta  va  demara  procedurile  de  autorizare  i  achizi ii  lucrări  deș ț

construc ii;ț
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- Sala de sport la Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădău i – s-au transmisț

documente i avize în completarea dosarului de finan are;ș ț

- Bazin de înot în localitatea Rădău i, investi ie amplasată în spatele Grădinii Zoologiceț ț

Rădău i de pe strada tefan cel Mare - au fost ob inute avizele în vederea întocmirii proiectuluiț Ș ț

tehnic;

-  Patinoar  artificial  în  municipiul  Rădău i,  investi ie  amplasată  în  spatele  Grădiniiț ț

Zoologice  Rădău i  de  pe  strada  tefan  cel  Mare  -  s-au  transmis  documente  i  avize  înț Ș ș

completarea dosarului de finan are.ț

S-au depus cereri de finan are pentru 2 proiecte finanta e prin POR 2014-2020:ț ț

- ”Modernizare i extindere sistem de iluminat public în municipiul Rădău i”, Axa prioritarăș ț

3: Sprijinirea tranzi iei către o economie cu emisii scăzute de carbon,  Prioritatea de investi ii 3.1ț ț

- Sprijinirea eficien ei energetice, a gestionării inteligente a energiei i a utilizării energiei dinț ș

surse  regenerabile  în  infrastructurile  publice,  inclusiv  în  clădirile  publice,  i  în  sectorulș

locuin elor, Opera iunea C – Iluminat public, proiect în valoare totală de 7.164.637,57 lei, dinț ț

care 7.021.344,60 lei finan are UE;ț

-  ”Îmbunătă irea  serviciilor  educa ionale  i  a  spa iilor  publice  urbane  în  municipiul  Rădău i,ț ț ș ț ț

judetul Suceava”, Axa prioritara 13: Sprijinirea regenerării ora elor mici i mijlocii, Obiectivulș ș

specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii  vieţii  populaţiei  în oraşele mici şi mijlocii  din România,

proiect în valoare totală de 22.848.602,52 lei, din care 22.259.737,17 lei finan are UE.ț

Proiectul cuprinde 4 componente:

1. Reabilitare esplanada centrală, Municipiul Rădău i;ț

2. Construire  cre ă  i  grădini ă,  construc ie  centrală  termică,  utilită i,  împrejmuire,ș ș ț ț ț

sistematizare pe verticala i dotări, str. Frâncei, fn, Rădău i, jud. Suceava;ș ț

3. Construire 2 blocuri de locuin e sociale de câte 20 UL fiecare, TIP S tehnic + P+ 4E,ț

utilită i, sistematizare pe verticală i dotări, str. 1Mai, nr. 103, Rădău i, jud. Suceava;ț ș ț

4. Reabilitare străzi în municipiul Rădău i, jud. Suceava.ț
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Compartimentul administrativ

Activitatea de compartimentului administrativ în cursul anului 2018 s-a concretizat atât

prin asigurarea,  cât  i prin îmbunătă irea condiţiilor  materiale  necesare desfăşurarii  activităţiiș ț

Primăriei Municipiului Rădăuţi, astfel:

  Renovarea i modernizarea, inclusiv înlocuirea tâmplăriei birourilor de la parterul corpuluiș

principal al institu iei primăriei;ț

   Achizi ia de mobilier de birou de diverse dimensiuni pentru birouri din institu ia primăriei;ț ț

   Igienizarea birourilor i aprovizionarea cu materiale de întreţinere pentru a asigura curăţeniaș

în instituţie;

   Aprovizionarea instituţiei cu consumabile necesare activită ii de birou;ț

   Achiziţionarea de becuri, neoane, lămpi halogen pentru a asigura un iluminat corespunzător

în instituţie şi în afara acesteia;

   Reparaţii necesare şi verificarea periodică instalaţiilor sanitare;

   Reparaţii necesare şi verificarea periodică instalaţiilor electrice.

Compartiment minorităţi (romi)

În  municipiul  Rădăuţi  trăiesc  şi  convieţuiesc  împreună  cu  locuitorii  municipiului

persoane apar inând diferitelor etnii  (ucrainieni,  ru i-lipoveni,  poloni, evrei),  dintre care pesteț ș

600 de persoane sunt de etnie romă, stabilite în aproximativ 120 de gospodării, dintre care 15

familii  mixte.  Prin activitatea ce o desfă oară,  ș Compartimentul minorită i  (romi) a sprijinit  iț ș

ajutat persoanele rome din Rădău i prin: ț

 organizarea  de  întâlniri  cu  reprezentan i  ale  romilor  având  ca  tematică  protec ia  iț ț ș

promovarea drepturilor omului în comunită ile de romi,  îmbunătă irea situa iei romilorț ț ț

pe pia a muncii;ț

 consilierea i sprijinirea în permanen ă a persoanelor de etnie romă în vederea ob ineriiș ț ț

actelor de identitate, respectiv stare civilă;

 identificarea i evaluarea problemelor i nevoilor cu care se confruntă comunitatea deș ș

romi  de  pe  raza  municipiului  Rădău i,  împreună  cu  membrii  comunită ii  de  romi  iț ț ș
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punerea lui în aplicare prin solicitarea sprijinului, colaborarea i derularea demersurilorș

legale către institu iile i serviciile direct răspunzătoare de rezolvarea problemelor;ț ș

 sprijinirea înscrierii copiilor romi la grădiniţă, în învaţământul primar, încercând pe cât

posibil  evitarea  abandonului  colar,  problemă  persistentă  din  cauza  stării  materialeș

precare a unor familii de etnie rome;

 încheierea  de  parteneriate  în  vederea  realizării  i  dezvoltării  de  programe  comuneș

specifice în domeniul educativ;

 identificarea copiilor i familiilor aflate în dificultate i includerea acestora în sistemul deș ș

asisten ă socială;ț

 sus inerea  i  îndrumarea  persoanelor  cu  probleme  de  sănătate  care  necesitau  serviciiț ș

specializate de asigurare medicală;

 îndrumarea  beneficiarilor  de  ajutor  social  către  institu ile  abilitate  pentru  eliberareaț

documentelor  conform  legii,  verificarea  lor  pentru  efectuarea  presta iei  în  muncă  iț ș

explicarea către ace tia a consecin elor neefectuării presta iei;ș ț ț

 rezolvarea, în limita competen elor legale a peti iilor i problemelor cetă enilor de etnieț ț ș ț

romă;

 participarea la proiectul derulat cu Asocia ia GAL Rădău i privind incluziunea cetă enilorț ț ț

români de etnie romă.

Totodată,  în  colaborare  cu  Poliţia  municipiului  Rădăuţi  s-a  convenit  un  program  cu

caracter  preventiv,  educativ  şi  informativ  care  a  vizat  în  principal  următoarele  aspecte:

menţinerea  unei  legături  permanente  între  Poliţia  municipiului  şi  reprezentanţii  romilor,

identificarea  tinerilor  romi  cu  un  comportament  deviant  şi  a  celor  lipsiţi  de  supraveghere;

prezenţa poliţiştilor de proximitate la şedinţele organizate de reprezentanţii romilor; informarea

şi lămurirea romilor despre teme de interes general în domeniul legislaţiei.
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1.2.  Compartimentul juridic 

    Compartimentul  juridic  funcţionează  în  subordinea  directă  a  Secretarului  Municipiului

Rădău i, domnul Marinică Sofroni i are în componen ă 3 Consilieri Juridici.ț ș ț

Activitatea Compartimentului Juridic constă în: 

-  reprezentarea  în  faţa  tuturor  instanţelor  de  judecată,  redactarea  acţiunilor  depuse  la

instanţele de judecată,  definitivarea şi investirea sentinţelor definitive şi transmiterea lor spre

stiinta compartimentelor de specialitate;

- participarea în cadrul comisiilor dispuse prin dispozi ia primarului, consilierea juridicăț

şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv, precum şi în cadrul comisiei constituite pentru

aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, a comisiei de disciplină din cadrul Primariei

mun. Rădău i;ț

- consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor

din cadrul Primăriei Municipiului Rădău i.ț

Activitatea de reprezentare în faţa instanţelor de judecată se desfăşoară pe două planuri,

există  atât  procese  în  care  avem calitatea  de pârât,  cât  şi  procese în  care  avem calitatea  de

reclamant. Acţiunile formulate au la bază referatele şi documentele diferitelor compartimente ale

instituţiei  şi  au  drept  scop  promovarea  litigiilor  pentru  apărarea  intereselor  instituţiei  şi

restabilirea legalităţii.

Pentru anul 2018, în cadrul compartimentului juridic au fost înregistrate un număr de 84

dosare noi,  institu ia  noastră  fiind  implicată  în  litigii  ce  au  ca  obiect  Legea  nr.  18/1991  aț

fondului funciar republicată cu modificările i completările ulterioare, Legea nr. 50/1991 privindș

autorizarea  executării  autoriza iilor  de  construc ii,  Legea  nr.  155/2010 privind  poli ia  locală,ț ț ț

Legea nr. 114/1996 privind Legea locuin ei, dar i alte litigii având obiecte diferite, stare civilă,ț ș

contesta ii la executare, anulare acte administrative, alte cererii etc.ț

La  acest  număr  de  litigii  se  adaugă  cele  26  litigii  deja  existente  din  anii  anteriori

nefinalizate prin hotărâri judecătoreşti definitive, litigii aflate în stadiul procesual apel sau recurs.

Pentru dosarele înregistrate pe anul 2018 au fost deja solu ionate un număr de ț 16 dosare

cu hotărâri definitive.
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Având în vedere obiectul cererii de solu ionare, se  fac următoarele precizări:ț

S-au înregistrat 18 litigii având drept obiect plângeri contravenţionale. Aceste litigii sunt

provocate de petenţii nemulţumiţi de procesele-verbale de constatare a contravenţiei încheiate de

către agentii din cadrul Poli iei Locale şi care formulează contestaţie împotriva acestor procese-ț

verbale.

Din cele 18 dosare au fost solu ionate un număr de 7 dosare câ tigate, instan a men inândț ș ț ț

procesul  verbal  de  contraven ie  pentru  2  dosare,  instan a  a  schimbatat  încadrarea  juridică,ț ț

înlocuind  amenda  cu  avertisment,  iar  în  9  dosare  -   au  fost  anulate  procesele  verbale  de

contraven ie pentru care s-a formulat apel.ț

S-au  promovat 8  acţiuni la  Legea  114/1996,  având  calitatea  de  reclamant  pentru

evacuarea  chiriaşilor  rău  platnici  şi  reziliere  contracte,  acţiuni  prin  care  se  urmăreşte  de

asemenea, acoperirea debitelor restante. S-a urmărit evacuarea doar a celor cu rea credinţă, care

nu achită chiria, fiind stopate procesele în cazul achitării debitelor. 

Astfel,  din  cele 8  litigii promovate  au  fost  câ tigate  7  dosare,  fiind  în  procedura  deș

executare pentru recuperarea debitelor, iar acolo unde este cazul - evacuarea acestora. Un singur

dosar este în curs de solu ionare la momentul de fa ă.ț ț

Sunt înregistrate, de asemenea,  19 litigii  la Legea nr. 18/1991, având spre solu ionareț

diferite cereri, cum ar fi: punere în posesie, anulare ordin prefect, ac iuni în constatarea dreptuluiț

de proprietate, servitute etc., 3 dosare sunt câ tigate, iar cele 16 dosare rămase sunt în curs deș

solu ionare, având un termen mai lung de solu ionare.ț ț

Sunt  7 dosare la Legea 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

având  ca  obiect  procese  verbale  de  contraven ie,  anulare  autoriza ie  de  construire,  anulareț ț

certificat de urbanism, iar din cele 7 litigii înregistrate, 3 dosare sunt în curs de solu ionare, iar 4ț

dosare câ tigate de institu ia noastră, sau formulat apel, urmând ca instan a să se pronun e înș ț ț ț

cauză. 

Sunt  înregistrate  16  litigii având  ca  obiect  contesta ie  la  executare,  din  care  1  esteț

câ tigat,  iar  pentru  celelalte  dosare  instan a  nu  s-a  pronun at,  acestea  fiind  înregistrate  spreș ț ț

finalul anulului, fiind în curs de solu ionare.ț

Mai există 18 litigii înregistrate în cadrul compartimentului cu obiecte diferite cum ar fi:

ac iune în răspundere delictuală, ac iune în daune contractuale, obliga ia de a face, stare civilă,ț ț ț
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alte cereri,  din care 5 dosare câ tigate,  în 2 dosare s-a pierdut, iar 11 dosare sunt în curs deș

solu ionare.ț

In aceste dosare s-au formulat cereri, întâmpinari, apeluri,  recursuri, concluzii scrise şi

orale (dupa caz), s-au administrat probe, s-a realizat coresponden a cu instanţele judecătoreşti,ț

fa ă de care institu ia noastră a ca tigat, ț ț ș dar au existat i litigii pierdute, ca urmare, instituţia fiindș

obligată să respecte hotărârile judecătoreşti ob inute de către cetăţeni i să îi repună în drepturi.ț ș

Din  activitatea  Compartimentului  juridic  nu  a  lipsit  consultanţa  juridică,  atât

compartimentelor  din aparatul  propriu de specialitate  al  primarului,  cât  şi personelor care au

solicitat ajutor în acest sens.

-  asigurarea  reprezentării  instituţiei  în  toate  litigiile  existente,  atât  în  procesele  din

Rădău i, cât i în Suceava;ț ș

-  gestionarea  întocmirii  documenta iei  necesare  în  vederea  promovării  ac iunilor  înț ț

instan ă;ț

-  s-au formulat  i  redactat  răspunsuri  la petiţii  şi  solicitări  înaintate  compartimentuluiș

juridic;

-  s-au  definitivat  hotărârile  judecătore ti  în  vederea  punerii  acestora  în  executare,ș

recuperare creanţe, reziliere contracte, evacuare, etc;

-  s-au  formulat  i  redactat  puncte  de  vedere  la  cererea  celorlalte  compartimente  aleș

instituţiei pentru consiliere juridică i verificare din punctul de vedere al legalităţii;ș

-  s-au arhivat dosarele finalizate atât în anul precedent, cât i pentru anul în curs;ț

-  s-au  întocmit  informări  în  vederea  recuperării  debitelor  stabilite  prin  hotărâri

judecătoreşti definitive şi irevocabile, investite cu formulă executorie,  acolo unde a fost cazul;

- s-au  întocmit informări în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătore ti.ș

Juri tii din cadrul compartimentului au participat în calitate de membri la comisiile deș

disciplină,  la comisiile de licita ii, Legea nr. 18/1991, Legea 10/2001 i în alte comisii ce au fostț ș

date prin dispozi ia primarului.ț

Pentru  perfecţionarea  pregătirii  şi  îmbogăţirea  cunoştinţelor  profesionale  consilierii

juridici  au avut  ca obiectiv  principal  îmbogăţirea cunoştinţelor,  perfecţionarea  şi  o mai  bună

adaptare la schimbările legislative.
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Din  punct  de  vedere  al  personalului  angajat  în  cadrul  Compartimentului  juridic,  pe

parcursul anului 2018, nu au intervenit  modificări,  acesta func ionând cu 3 consilieri  juridici,ț

unul din consilieri revenind din concediu de maternitate.
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1.3.  Compartimentul Audit

Raportul de activitate prezintă modul de organizare i desfă urare a activită ii de audit publicș ș ț

intern  la  nivelul  Primăriei  municipiului  Rădău i.  În  acest  sens,  Auditul  public  intern  din  cadrulț

Primăriei Municipiului Rădău i sprijină Primarul Municipiului Rădău i, contribuind i ajutând institu iaț ț ș ț

să  men ină  un  sistem  adecvat  de  control,  prin  evaluarea  eficien ei  i  eficacită ii  acestuia,ț ț ș ț

îmbunătă indu-l i totodată, verificând dacă regulile i procedurile sunt bine aplicate.ț ș ș

Prin  rapoartele  misiunilor  de  audit  intern  întocmite,  s-a  urmărit  transmiterea  unor  informa iiț

corecte, eficiente i eficace. În anul 2018 au fost realizate patru misiuni de audit public intern: ș

1.  Auditarea încasării veniturilor ob inute din taxa de pia ă i obor;ț ț ș

2.  Auditarea Grădini ei cu program prelungit ”Micul Prin ”;ț ț

3.  Auditarea activită ii Colegiului Na ional Eudoxiu Hurmuzachi;ț ț

4.  Auditarea activită ii compartimentului de Protec ie Civilă i Situa ii de urgen ă.ț ț ș ț ț

De asemeni, s-a finalizat o misiune de audit public intern, care a fost începută în anul 2017,

privind audierea activită ii compartimentului Autoritate locală de transport i autorizare comercială.ț ș

În cadrul misiunii de audit, în urma analizării modului de respectare a Hotărârii Consiliului Local

a  municipiului  Rădău i,  cu  numărul  199/19.11.2009,  anexa  1  ”Regulamentul  de  autorizare  aț

activită ilor de comercializare a produselor i a serviciilor de pia ă de pe raza municipiului Rădău i,ț ș ț ț

auditorul a constatat că nu au fost respectate prevederile: art. 3, alin. 6 ”Autoriza ia i programul deț ș

func ionare se vizează anual, la împlinirea unui an calendaristic de la eliberarea/viza precedentă; art.ț

15, alin 2 ”...o copie a documentului de plată anexându-se la documenta ia de autorizare”; art.  14ț

”Vizarea  autoriza iei  se  va  face  la  împlinirea  unui  an  calendaristic”,  prin  care  au  fost  diminuateț

veniturile bugetului local, întrucât autoriza iile au fost eliberate/vizate pe 12 luni, fără a se ine cont deț ț

anul  calendaristic.  Prin  urmare,  structura  auditată  nu  a  calculat  taxa  specială  privind  autorizarea

activită ilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia ă, de pe raza municipiului Rădău i, înț ș ț ț

conformitate cu HCL 199/2009.

Principale recomandări:

- luarea măsurilor legale de încasare a veniturilor cuvenite bugetului local, în conformitate cu

Hotărârea  Consiliului  Local  a  municipiului  Rădău i  nr.  199/19.11.2009,  anexa I,  Regulamentul  deț
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autorizare a activită ilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia ă, de pe raza municipiuluiț ș ț

Rădău i, art. 3, alin 6 ”Autoriza ia i programul de func ionare se vizează anual, la împlinirea unui anț ț ș ț

calendaristic de la eliberarea/viza precedentă, tiind că anul calendaristic este socotit de la 01 ianuarieș

până la 31 decembrie; art. 15, alin 2 ”...o copie a documentului de plată anexându-se la documenta iaț

de autorizare”; art. 14 ”Vizarea autoriza iei se va face  la împlinirea unui an calendaristic”;ț

-  cererile  se depun de către  solicitantul  autorizării  comerciale  la  registratură cu documentele

anexate conform regulamentului în vigoare la data depunerii cererii, inclusiv copia după dovada plă ii;ț

- adresă către conducătorul entită ii privind actualizarea site-ului Primăriei, cu formulare privindț

eliberarea/viza anuală a autoriza iilor de comercializare a produselor i serviciilor de pia ă, pe razaț ș ț

municipiului Rădău i, a autoriza iilor de taxi, autorizarea înregistrării vehiculelor neînmatriculabile;ț ț

- eliberarea/ viza anuală a activită ii comerciale în conformitate cu cadrul procedural i legal;ț ș

- arhivarea documentelor, opisarea i predarea lor la arhiva entită ii în conformitate cu proceduraș ț

de arhivare;

- elaborarea registrului riscurilor anual pentru activită ile desfă urate în cadrul compartimentuluiț ș

Autoritate locală de transport i autorizare comercială i înaintarea lui spre aprobare, conducătoruluiș ș

entită ii;ț

-  efectuarea,  în  conformitate  cu  Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008,  cu  modificările  iș

completările  ulterioare,  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  i  dezvoltarea  cariereiș

func ionarilor  publici,  evaluarea  profesională  anuală  a  func ionarilor  publici  din  cadrulț ț

compartimentului Autoritate locală de transport i autorizare comercială;ș

-  structura auditată  va întreprinde demersurile  legale către conducerea Primăriei  municipiului

Rădău i,  în  vederea actualizării  regulamentului  de organizare i  func ionare cu atribu iile  specificeț ș ț ț

compartimentului  Autoritate  locală  de transport  i  autorizare comercială  în  func ie  de modificărileș ț

legislative, astfel încât să existe concordan ă între atribu iile prevăzute în regulamentul de organizare iț ț ș

func ionare cu cele cuprinse în fi a postului i cu situa ia reală, generată de crearea compartimentuluiț ș ș ț

Control comercial, format din doi func ionari publici în cadrul Poli iei locale;ț ț

- inventarierea i elaborarea procedurilor opera ionale pentru toate ac iunile i/sau evenimenteleș ț ț ș

semnificative  derulate  la  nivelul  compartimentului  Autoritate  locală  de  transport  i  autorizareș

comercială,  în  vederea  îndeplinirii  atribu iilor  specifice,  potrivit  prevederilor  ordinului   400/2015,ț
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modificat  prin  Ordinul  nr.  200/2016,  pentru  aprobarea  Codului  controlului  intern/managerial  al

entită ilor publice.ț

A fost elaborat  Formularul  de constatare  i  raportare  iregularită i  numărul  19594/27.12.2017,ș ț

înaintat  conducătorului entită ii, cu adresa 19595/27.12.2017, Unită ii Centrale pentru Auditul Publicț ț

Intern Bucure ti i Camerei de Conturi Suceava. ș ș

Pentru restul misiunilor de audit public intern efectuate în anul 2018 privind Auditarea încasării

veniturilor ob inute din taxa de pia ă i obor, Auditarea activită ii Grădini ei cu program prelungitț ț ș ț ț

”Micul Prin ”, Auditarea activită ii  Colegiului Na ional Eudoxiu Hurmuzachi, Auditarea activită iiț ț ț ț

compartimentului de Protec ie civilă i situa ii de urgen ăț ș ț ț , au fost formulate următoarele recomandări,

care au la bază constatări acceptate i avizate:ș

-  structura  auditată  va  întreprinde  demersurile  legale  către  conducerea  Primăriei  municipiului

Rădău i  în  vederea  actualizării  Regulamentului  de  Organizare  i  Func ionare  cu  atribuţiile  specificeț ș ț

sectorului  Pia a  –  Obor,  în  funcţie  de  modificările   procedurale  i  legislative,ț ș  astfel  încât  să  existe

concordanţă între atribuţiile prevăzute în regulament cu cele cuprinse în fişa postului;

- actualizarea Regulamentului de Organizare i Func ionare a pie elor i oborului din municipiulș ț ț ș

Rădău i, aprobat prin Hotararea Consiliului Local a municipiului Rădău i numărul 101/29.09.2005;ț ț

- actualizarea garan iei băne ti a salaria ilor care îndeplinesc func ia de casier  în cadrul sectoruluiț ș ț ț

Pia a – Obor, în baza unui contract semnat de ambele păr i în conformitate cu procedurile interne aprobate;ț ț

- arhivarea documentelor cu regim special tichete valorice, opisarea i predarea  lor la arhiva entită iiș ț

în conformitate cu procedura de arhivare;

- elaborarea registrului riscurilor anual pentru activită ile desfă urate în cadrul sectorului Pia a –ț ș ț

Obor i înaintarea lui spre aprobare;ș

- tichetele  valorice (matca) să fie predate la arhiva entită ii;ț

- corectarea neconcordan elor între actele administrative emise, prin actualizarea acestora;ț

Obiective generale:

1. Creşterea capacităţii entităţii de a asigura un proces de planificare, în conformitate cu principiile şi

regulile bugetare; 

2. Creşterea capacităţii entităţii de a asigura utilizarea instrumentelor de planificare şi monitorizare a

cheltuielilor, în conformitate cu principiile şi regulile bugetare.
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Stabilirea de obiective specifice precum:

- o planificare strategică şi anuală în conformitate cu regulile şi principiile bugetare;

- coordonare adecvată a deciziilor şi acţiunilor în scopul reducerii consumului de resurse şi obţinerii

rezultatelor lunare estimate;

- îmbunătăţirea procesului de utilizare a fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor, prin actualizarea

semestrială a ipotezelor de lucru;

- îmbunătăţirea capacităţii de planificare şi monitorizare a cheltuielilor, prin utilizarea unui sistem

informaţional adecvat;

- realizarea achizi iilor în baza unui program anual al achizi iilor publice; ț ț

- stabilirea unor indicatori de performanţă şi stabilirea unor ţinte adecvate care să reprezinte baza

estimării fondurilor pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile;

- cooptarea unor persoane cu expertiză în domeniul în care se efectuează achiziţia, care să participe

la toate fazele procesului de achiziţie;

-  stabilirea  unor  indicatori  de  performanţă  şi  stabilirea  unor  ţinte  adecvate  în  conformitate  cu

specificaţiile tehnice ale echipamentelor, astfel  încât entitatea să poată măsura performanţa achiziţiilor

efectuate;

-  actualizarea/revizuirea  procedurilor  opera ionale  în  conformitate  cu  prevederileț  Ordinului

numărul 600/20.04.2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor  publice;

-  efectuarea evaluării  activită ii  persoanei  care exercită activitatea de control  financiar  preventivț

propriu de către conducerea structurii auditate;

- îmbunătă ireaț  capacită ii de planificare i monitorizare a cheltuielilor prin utilizarea unui sistemț ș

informa ional.ț
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 1.4.  Serviciul Impozite i Taxe Localeș

Finanţele  publice  locale  reprezintă  totalitatea  resurselor  financiare  ale  unităţilor

administrativ  teritoriale,  constituite  din  impozite,  taxe  şi  alte  venituri  fiscale,  nefiscale,  taxe

speciale, cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi sunt utilizate pentru

satisfacerea nevoilor generale ale acestora.

Posibilitatea  autorităţilor  publice  locale  de  a  realiza  venituri  proprii  prin  intermediul

taxelor şi impozitelor locale a reprezentat un pas important pentru reforma sistemului finanţelor

publice şi pentru creşterea gradului de autonomie a comunităţii locale.

Rolul  impozitelor  şi  taxelor  locale  este  acela  de  a  asigura  resursele  necesare  pentru

acoperirea  cheltuielilor  publice  bugetare  în  vederea  funcţionării  structurilor  organizatorice

corespunzătoare.

Serviciul  Impozite  şi  Taxe  Locale,  prin compartimentele  sale,  are  rolul  de a asigura

condiţiile necesare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice

sau cele juridice cu sediul sau domiciliul în Municipiul Rădăuţi, de natura impozitului pe clădiri

şi terenuri, a impozitului pe mijloacele de transport, pentru folosirea  terenurilor proprietate de

stat, a taxelor de firma şi afişaj în scop de reclamă  şi publicitate, în conformitate cu prevederile

Codului  Fiscal,  precum şi  a  debitelor  din  amenzile  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice,

apelare la mila cetăţenilor, scandal, prostituţie, etc.

S-a  urmărit  ca  impozitele  şi  taxele  locale  să  fie  stabilite  corect,  iar  eventualele

neconcordanţe să fie îndreptate, acest proces fiind unul de durată, necesitând un volum mare de

activitate.

De  asemenea  în  cadrul  Serviciului  I.T.  se  realizează  evidenţa  la  zi  a  încasărilor  din

impozite şi taxe locale precum şi descărcarea debitelor în cazul plăţilor efectuate prin intermediul

altor instituţii – trezorerie şi nu prin casieria proprie.

S-a  urmărit  în  mod  special  execuţia  bugetară  –  încasarea  veniturilor  proprii  care

reprezintă  principala  sursă  din  care  se  alimentează  cheltuielile  pentru  realizarea  obiectivelor

municipalităţii.

Pentru  realizarea  acestui  obiectiv  este  necesara  o  permanentă  comunicare  între

compartimentul de impunere şi control şi compartimentul urmărire şi încasare, folosindu-se în
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acest sens toate instrumentele legale pentru recuperarea datoriilor de la contribuabilii care nu şi-

au achitat obligaţiile faţă de  bugetul local.

S-a încercat fluidizarea circuitului documentelor prin ţinerea registrului propriu de intrare

– ieşire. 

Faptul că mai există debite neîncasate, demonstrează că mai sunt contribuabili, persoane

fizice şi juridice, care nu reuşesc sa-şi ducă la îndeplinire obligaţiile fiscale faţă de bugetul local.

Întrucât  activitatea  de  urmărire  şi  executare  silită  presupune  măsuri  ce  afectează

patrimoniul  persoanei,  în  vederea  unei  înţelegeri  cât  mai  buna a  măsurilor  aplicate,  se  oferă

consiliere  contribuabililor,  precum  şi  alte  informaţii  utile  cu  ajutorul  cărora  se  poate  evita

aplicarea drastică a executării silite.

Nivelurile veniturilor pentru anul 2018, s-au stabilit în conformitate cu actele normative

în vigoare,  avându-se în vedere HCL nr. 236 din 26.11.2017, hotărâre prin care s-au stabilit

impozitele  şi  taxele  locale  la  un  nivel  suportabil  pentru  populaţie,  urmărindu-se  încasarea

acestora într-un procent cât mai ridicat.

Activitatea desfăşurată de către inspectorii de specialitate din cadrul Serviciului I.T. este

nu  numai  o  activitate  extrem de  complexă,  dar  şi  foarte  amplă  ca  volum,  şi  are  în  vedere

verificarea în teren a respectării legislaţiei în vigoare privind  declararea bunurilor ce constituie

baza impozabilă pentru calculul impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea obligaţiilor de

plată datorate la bugetul local de către contribuabili persoane fizice şi juridice. Trebuie apreciat

în mod deosebit abilitatea de comunicare şi flexibilitate, a angajaţilor acestui serviciu.

Compartimentul Impunere şi Control

Răspunde de stabilirea, în sarcina contribuabililor, persoane fizice şi juridice, a sumelor

anuale  de  plată  către  bugetul  local,  efectuează  operaţii  zilnice  de  înregistrare  a  materiei

impozabile  (cladiri,  terenuri,  autovehicule  s.a.),  verifică  veridicitatea  datelor  înscrise  în

declaraţiile de impunere ale contribuabililor prin acţiuni de inspecţie ficală, întocmeşte şi ţine

evidenţa dosarelor contribuabililor care beneficiază de scutiri sau reduceri la plata impozitelor şi

taxelor locale.

Activitatea compartimentului de impunere şi control în anul 2018, poate fi redată succint

prin următorii indicatori:
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1.  înscrieri mijloace de transport: 

- au fost preluate în debit un număr de 2106 dosare auto aparţinând persoanelor fizice;

- au fost preluate în debit un număr de 550 dosare auto aparţinând persoanelor juridice; 

- au fost preluate în vederea radierii un numar de 864 dosare aparţinând persoanelor fizice

şi juridice;

2.  înscrieri/radieri  imobile (clădiri şi/sau terenuri) persoane fizice – 1100 dosare;

3.  declaratii  de impunere (clădiri,  terenuri,  taxă firmă, taxă hotelieră)  persoane juridice –854

dosare;

4. au fost încheiate un număr de 22 contracte de concesiune cu o sumă încasată de 162.000,00

lei;

5. au fost încheiate un număr de 24 contracte de închiriere spaţii cu o sumă încasată de 86.900,00

lei;

6. au fost încheiate un număr de 30 contracte de  închiriere teren domeniul public cu o sumă

încasată de 59.500,00 lei;

7. au fost încheiate un număr de 20 contracte de utilizare temporară teren domeniul public cu o

sumă încasată de 15,000,00 lei;

8. au fost emise un numar de 2770 certificate fiscale, din care: 

- 2038 certificate fiscale persoane fizice

- 732 certificate fiscale persoane juridice

9. au fost emise un număr de 80 certificate de nomenclatură stradală i adresă;ș

10. în anul 2018 s-au efectuat un număr de 32 inspec ii fiscale la persone juridice si au fostț

stabilite suplimentar in sarcina contribuabililor suma de 25.655,00 lei;

11.  s-au  emis  un  număr  de  1600  adrese  către  diverse  institutii,  privind  starea  materială  a

contribuabililor cu domiciliul în Municipiul Rădău i.ț

Indicatorii  de performanţă  prezentaţi  reflectă,   în  general,  un volum impresionant  de

muncă, atragerea unor sume importante la bugetul local şi o permanenta fluctuaţie a materiei

impozabile la nivelul municipiului.

Problematica spaţiilor de parcare, în special cele de reşedinţă, din Municipiul Rădăuţi, a

fost una dintre cele mai prezente deficienţe remarcate de cetăţeni în sesizările către autoritatea

locală. In acest sens in anul 2017, municipalitatea a continuat activitatea inceputa in anul 2009 de
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identificare, amenajare, trasare şi atribuire a parcarilor de reşedinţă conform HCL nr. 60/2009. In

anul  2018 s-au  amenajat  si  atribuit  un  numar  de  250 locuri  noi  de  parcare,  în  parcările de

resedinta. Astfel la nivelul Municipiului Radauti sunt atribuite un numar total de 1590 locuri de

parcare,  care  au  adus  un  venit  bugetului  local  in  anul  2018,  in  suma  de  159.000,00  lei.

Procedurile de identificare, refacere, trasare şi atribuire vor continua şi în anul 2019.

O altă problemă care preocupă îndeosebi Compartimentul impunere i control este cea aș

clădirilor  nereziden iale  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice.  În  acest  sens  s-a  adus  laț

cuno tin a cetă enilor prin diferite mijloace mass-media obliga ia acestora de a depune declara iiș ț ț ț ț

de  impunere  în  vederea  stabilirii  corecte  a  impozitului  pe  clădiri  nereziden iale  de inute  înț ț

proprietate de persoanele fizice.

Compartimentul de Urmărire şi Încasare

Efectuează activităţi specifice de urmărire şi încasare a debitelor provenite din impozite şi

taxe  reglementate  de  Legea  571/2003  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare, O.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003

privind  Codul  Fiscal,  O.G.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, HG nr. 1/2016 pentru aprobarea

Normelor  Metodologice  de aplicare  a  Legii  227/2015 privind Codul  Fiscal,  Legea 207/2015

privind Codul de procedura fiscala.  precum şi alte venituri, constând în amenzi de circulaţie,

amenzi  aplicate  de  Poliţia  Comunitară  şi  amenzi  pentru  nerespectarea  disciplinei  fiscale,

imputaţii, taxă firmă.

Baza de date a Serviciului Impozite i Taxe Locale al U.A.T. Municipiul Rădău i contineș ț

un numar de 26.708,00 roluri repartizate astfel:

 persoane fizice 25021 roluri, din care: 23.667 roluri apar in persoanelor fizice care auț

domiciliul în Municipiul Rădău i, iar 1354 roluri apar in persoanelor fizice care auț ț

domiciliul în alte localită i;ț

 persoane juridice 1742 roluri, din care: 1432 roluri apar in persoanelor juridice care auț

domiciliul fiscal în Municipiul Rădău i, 248 roluri apar in persoanelor juridice care auț ț

domiciliul fiscal in alte localitai i un numar de 62 roluri apartin  persoanelor  juridiceș

care se află în stare de insolvabilitate înregistrata la ORC.
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În anul 2018 s-au înregistrat în debit un număr de 2667 procese verbale privind circulaţia

pe  drumurile  publice;  amenzi  L  61/1991;  amenzi  L12/1990;  amenzi  OUG 97/2005;  amenzi

vamale; amenzi CFR;  amenzi L. 50/1991; amenzi HCL, cu o sumă totală de 1.349.170,00 lei. În

acest sens s-au luat măsurile necesare în vederea recuperării debitelor privind această sursă de

venit la bugetul local prin emiterea către contribuabili a înştiinţărilor, somaţiilor şi a titlurilor

executorii,  activitate  în  urma  căreia  s-a  incasat  suma  de  1.139.990,00  lei,  repartiza i  astfel:ț

încasări din debite restante suma de 211.100,00 lei i încasări din debite curente 928.890,00 lei.ș

În vederea încasării  impozitelor  şi  taxelor,  fiecare inspector  se deplasează  periodic în

sectorul  repartizat,  în  vederea  clarificării  şi  încasării  debitelor,  lăsând  la  domiciliul

contribuabililor înştiinţări de plată, somaţii de plată şi alte acte administrative specifice activităţii

fiscale.  Prin  acest  gen  de  activităţi  se  urmăreşte  o  informare  a  cetăţeanului,  o  mai  bună

colaborare şi stabilirea unor relaţii de instruire privind disciplina fiscală.

În cazul contribuabililor rău platnici, inspectorii de sector iau masuri pentru recuperarea

sumelor  restante,  prin aplicarea  actelor  administrative  specifice  executării  silite,  în  condiţiile

Ordonanţei  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi

completările ulterioare si Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, se emit şi se aduc la cunoştinţă restanţierilor înştiinţări de plată, somaţii, titluri

executorii şi adrese de proprire a veniturilor obţinute din diferite surse. În cursul anului 2018, s-

au emis şi distribuit un număr de 10.250,00 în tiin ări de de plată i decizii de impunere (din careș ț ș

8.150  la persoane fizice si 2100 la persoane juridice).

În vederea recuperării debitelor restante în anul 2018 s-au emis un numar de 2317 somaţii

i titluri executorii  la  persoane fizice i juridice, din care la 54 dosare apar inând persoanelorș ș ț

juridice  s-a  efectuat  procedurile  complete  de  recuperare  a  crean elor  prin  executare  silită  înț

cuantum  de  699.860,00  lei,  iar  la  665  dosare  apar inând  persoanelor  fizice  s-a  efectuatț

procedurile complete de recuperare a crean elor prin executare silită în cuantum de 529.037,00ț

lei. S-au întocmit un numar de 32 dosare pentru persoane fizice ajunse în stare de insolvabilitate,

iar  la  un  numar  de  26  de  persoane fizice  s-a  instituit  sechestru  asigurator  inscris  la  Oficiul

cadastru i publicitate imobiliară asupra bunurilor imobile de inute de acestea.ș ț
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O problemă care rămâne în continuare fără rezolvare este cea a mijloacelor de transport

aparţinând fundaţiilor umanitare, care fie au fost vândute şi nu s-au perfectat acte, fie fondatorii

fundaţiilor şi-au schimbat domiciliile şi nu mai pot fi identificaţi.
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 1.5.  Serviciul contabilitate, buget- finan eț

Bugetul  pe anul  2018 a fost  întocmit  în baza prevederilor Legii  nr.  273/2006 privind

finan ele publice locale modificată, a Legii nr. 215/2001 privind administra ia publică locală i aț ț ș

Legii bugetului de stat nr. 2/2018. 

        Bugetul  de venituri  i  cheltuieli  al  UAT Rădău i  a  fost  aprobat  ini ial  prin HCL nr.ș ț ț

41/19.02.2018 la un nivel de 40.400.200 lei, din care venituri proprii 33.583.600 lei. Ulterior,

bugetul de venituri i cheltuieli a fost rectificat la un nivel de 54.576.986 lei, din care: venituriș

proprii 39.988.800 lei, sume defalcate din TVA 9.095.800 lei, dona ii i sponsorizări 28.180 lei,ț ș

subven ii  de  la  alte  bugete  5.464.206  lei.  Încasările  veniturilor  bugetului  local  la  data  deț

31/12/2018 sunt în sumă de 40.610.283 lei.

La partea de cheltuieli, prevederile ini iale au fost stabilite la un nivel de 49.012.251 lei,ț

iar cele finale au fost rectificate la un nivel de 63.189.037 lei, cu un deficit programat pentru

sec iunea de dezvoltare în sumă de 8.612.051 lei. Plă ile efectuate în anul 2018 sunt în sumă deț ț

48.923.486 lei, i sunt repartizate astfel:ș

Autorită i Publiceț 7.100.963 lei

Eviden a popula ieiț ț 718.351 lei

Dobânzi 1.662.952 lei

Poli ia comunitarăț 2.241.960 lei

Învă ământț 6.541.239 lei

Sănătate 1.764.872 lei

Cultură, recreere i religieș 3.356.500 lei

Asisten ă socialăț 7.152.802 lei

Locuin e servicii i dezvoltare publicăț ș 6.926.093 lei

Protec ia mediuluiț 3.051.676 lei

Ac iuni economiceț 200.000 lei

Combustibil i energieș 2.068.506 lei

Transporturi 6.137.572 lei
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La data de 31.12.2018 deficitul bugetului local în sumă de 8.313.203 lei este compus din

excedentul sec iunii de func ionare în suma de 97.725 lei i deficitul sec iunii de dezvoltare înț ț ș ț

suma de 8.410.928 lei,  acoperit  de excedentul anilor preceden i în suma de 8.612.051,38 leiț

astfel  că  la  sfâr itul  anului  2018  se  înregistrează  un  excedent  de  298.848,38  lei.  Veniturileș

proprii ale bugetului local  au fost încasate în procent de 77%.

Bugetul centralizat al activită ilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii pe anulț ț ț

2018 a fost  aprobat la partea de venituri la un nivel ini ial de 62.044.960 lei,  ulterior a fostț

rectificat la un nivel de 62.837.590 lei. 

Încasările  institu iilor  publice  i  activită ilor  finan ate  integral  sau  par ial  din  venituriț ș ț ț ț

proprii au următoarea componen ă:ț

VENITURI - total  încasări, din care: 63.890.076 lei

Învă ământț 688.161 lei din care sponsorizari 7.830 lei

Spital 60.480.136 lei din care sponsorizari 2.000 lei

Casa de Cultură
786.587  lei  (din  care  745.555  lei  transferuri  bg.
local i 41.032 lei venituri proprii)ș

Clubul Sportiv ”Bucovina” 1.157.186 lei

Asisten a socialăț 293.644 lei din care sponsorizari 5.000 lei

Pia aț 448.362 lei

       

La partea de cheltuieli, prevederile ini iale au fost în sumă de 66.421.761 lei, cu un deficitț

programat rezultat din soldul final al anului 2017 în valoare de 4.376.801 lei, repartizat astfel: 

- pentru sec iunea de func ionare: 4.110.756 lei;ț ț

- pentru sec iunea de dezvoltare: 266.045 lei.ț  

Veniturile încasate sunt în procent de 101,67%.

I. Situa ia activelor necurente din bilan  se prezintă astfel:ț ț

- activele fixe necorporale au un sold ini ial de 377.248 lei, iar în cursul anului 2018 seț

înregistrează o diminuare a acestuia cu suma de 67.874 lei,  acestea reprezentând amortizarea
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calculată de primărie i ordonatorii ter iari de credite, rezultând astfel un sold final de 309.374ș ț

lei. 

- activele fixe corporale amortizabile i neamortizabile au un sold ini ial de 227.834.228ș ț

lei, soldul final al anului 2018 fiind de 251.988.395 lei i prezintă o cre tere totală în cursulș ș

anului 2018 de 24.154.167 lei, rezultată din:

1. Înregistrarea în contabilitate a lucrărilor de modernizare i repara ii capitale efectuateș ț

în anul 2018 la primărie i la ordonatorii ter iari de credite, în valoare de 23.864.553,25 lei prinș ț

închidere cont  de investi ii  în  curs  – 231,  înregistrare  terenuri,  înregistrare  instala ii  tehnice,ț ț

mijloace de transport;

2. Activele fixe corporale în curs de execu ie au o cre tere de 9.565.937,78 lei în anulț ș

2018  i  o  scădere  de  9.372.327,05  lei  i  reprezintă  investi ii  în  curs  de  execu ie  finalizateș ș ț ț

primărie i la ordonatorii ter iari de credite.ș ț

- activele financiare necurente în valoare de 2.452.909 lei sunt constituite din titluri de

participare, sub formă de ac iuni necotate, pe care UAT Rădău i le de ine la: S.C. ACET S.A. înț ț ț

valoare  de  651.894  lei,  ca  ac ionar  asociat  la  S.C.  ACET  S.A.  Suceava;  S.C.  SERVICIIț

COMUNALE  S.A. în valoare de 1.800.515 lei ca ac ionar unic la S.C. SERVICII COMUNALEț

S.A. Rădău i i la A.J.A.C. Suceava în valoare de 500 lei pentru dezvoltarea intercomunitară deț ș

utilită i publice pentru serviciul de alimentare cu apă i canalizare.ț ș

II.  Stocurile  au  o  valoare  de  16.615.318  lei  i  se  compun  din  materiale,  alimente,ș

medicamente, materiale sanitare i obiecte de inventar necesare bunei desfă urări a activită ilorș ș ț

tuturor unită ilor subordonate  primăriei i a ordonatorilor ter iari de credite.ț ș ț

III. Situa ia crean elor i datoriilor:           ț ț ș

Crean e – unitatea are  de încasat  crean e bugetare la  31 decembrie  2018 în sumă deț ț

31.107.071 lei i reprezintă debite venituri i taxe de proprietate, venituri din chirii i concesiuniș ș ș

i alte venituri.ș

Crean ele din opera iuni comerciale sunt în valoare de 31.107.071 lei i se compun din:ț ț ș

 - cont 411 – Clien i – cu un sold de 27.570.661,68 lei i reprezintă facturi de încasat de la Casaț ș

de Sănătate Suceava pentru serviciile medicale prestate de către Spitalul Municipal Rădău i înț

valoare de  27.194.978 lei,  facturi  chirii  spa ii  la  ordonatorii  ter iari  de credite  în  valoare  deț ț

375.683,68 lei;
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- cont 461 – Debitori – cu un sold de 1.715.627,97 lei i reprezintă diverse sume de încasat;ș

- cont 428 – Alte datorii i crean e în legătură cu personalul i reprezintă garan iile materialeș ț ș ț

re inute în valoare de 141.395,43 lei;ț

- cont 473 – Decontările din opera iuni în curs de decontare în valoare de 1.679.385,92 lei, sumeț

înregistrate de Spitalul Municipal Rădău i din care 1.581.992 lei reprezintă debite din accidenteț

rutiere/agresiuni  fără  titlu  executoriu  (125,877  lei  debite  preluate  de  la  Casa  de  Sănătate,

1.456.115 lei debite create în perioada 2009-2018), iar 97.394 lei reprezintă sume re inute dinț

finan are de către Casa de Sănătate pentru care s-a deschis ac iune în instan ă.ț ț ț

IV. Crean e din opera iuni  cu fonduri  nerambursabile  în  valoare de 32.649 lei,  reprezintăț ț

sume de primit de la autoritatea de management pentru programele FEDR–Tezaure etnoistorice.

V. Disponibilită ile aflate în conturile de trezorerie sunt în valoare de 6.397.568 lei i seț ș

compun din: 

-  disponibil excedent buget local an 2018 - 298.848,38 lei;

-  disponibil excedent Spital Municipal Rădău i, activitate autofinan ată - 4.671.784 lei;ț ț

-  disponibil  excedent  activită i  autofinan ate  primărie  i  activită i  autofina ate  ter iari-ț ț ș ț ț ț

516.181 lei;

 - disponibilul cont sume de mandat în suma de 899.763 lei (cont 50.06), format  din:

-  879.401 lei  sumă aferentă Primăriei  Rădău i  i  reprezintă garan ii  participareț ș ț

licita ii  55.866,74  lei,  salarii  neridicate  580  lei,  sponsorizari  nebugetate  an  2018  =ț

822.954,26 lei;

-  20.362  lei  sumă aferentă  Spitalului  Municipal  Rădău i  i  reprezintă  garan iiț ș ț

participare licita ii;ț

-disponibilul cont dona ii i sponsorizări (cont 50.07-sume bugetate i neutilizate) este înț ș ș

valoare de 10.992 lei i se compune din:ș

-  10.989 lei  sume dona ii  i  sponsorizări  Primăria  Rădău i  pentru  Căminul  deț ș ț

persoane  vârstnice  i  2.500  lei  încasa i  de  coala  Gimnazială  ”Dimitrie  Cantemir”ș ț Ș

Rădău i;ț

- 3 lei învă ământ;ț

- 140.235,57 lei garan ii materiale la institu ii de credit;ț ț

- 111.760 lei alte valori.
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VI.  Sumele  necurente  în  valoare  de  1.757.225 lei  reprezintă  penalită i  pentru  neplata  înț

termen a furnizorilor.

VII.  Împrumuturile pe termen lung în valoare de 39.248.007 lei reprezintă creditul înregistrat

de  unitatea  administrativ  teritorială  pentru  Programul  Utilită i  i  Mediu,  privind  reabilitareaț ș

re elelor de distribu ie a agentului termic în Municipiul Rădău i.ț ț ț

VIII. Soldul  ini ial  la  provizioane  la  învă ământ  este  de  1.222.962  lei,  s-au  înregistratț ț

provizioane în valoare de 38.417 lei, reprezentând hotărâri judecătore ti, spor ecran i dobânziș ș

pentru ordonatorii ter iari din învă ământ i s-au achitat la învă ământ provizioane în sumă deț ț ș ț

52.940 lei,  sold final 1.208.349 lei.  Primăria Rădău i a constituit  provizioane pentru hotărâriț

judecătore ti devenite executorii în valoare de 2.180 lei, din care s-au achitat 4.482 lei, sold finalș

13.091 lei i a căror plată se va efectua e alonat în anul 2019.ș ș

IX. Datoriile comerciale, avansuri i alte decontări au un sold de 46.091.227 lei i se compunș ș

din: soldul conturilor 401, 404, 462 în valoare de 14.277.683,72 lei.

Datoriile către alte bugete sunt în sumă de 3.116.724 lei i reprezintă contribu iile sociale deș ț

plată pentru drepturile salariale curente, impozitul pe salarii. Drepturile salariale de plată sunt în

sumă de 5.136.425 lei.

X.  Capitalurile proprii 

Rezervele i fondurile au un sold de 168.928.501 lei i se compun din:ș ș

- fondul activelor fixe necorporale (simbol ct 100)  în valoare 41.758 lei;

- fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT – în valoare de 160.234.359,27

lei - are o cre tere de 10.425.794,69 lei, compusă din:ș

- majorarea valorii mijloacelor fixe cu repara iile capitale ale ordonatorului principal de credite iț ș

ale ordonatorilor ter iari în valoare de 9.506.780,40 lei.ț

-  soldul  creditor  al  contului  117 are o valoare de 99.645.109 lei  cu  o descre tere  deș

27.674.345 lei rezultată din colectarea tututor închiderilor ordonatorilor ter iari de credite;ț

- soldul creditor al contului 121 are o valoare de 26.349.899 lei, rezultată din colectarea

tututor închiderilor ordonatorilor ter iari de credite.ț

În  încheierea  raportului  explicativ,  declarăm  că  în  execu ia  bugetului  pe  perioadaț

analizată,  s-au  respectat  procedurile  opera ionale,  normele  legale  în  vigoare,  disciplinară,ț
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financiară în ceea ce prive te cheltuirea creditelor bugetare aprobate. La elaborarea politicilorș

contabile au fost respectate  principiile de bază ale contabilită ii de angajamente.ț

Fa ă de cele  prezentate  mai  sus,  ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situa iilorț ț

financiare i confirmăm că politicile contabile utilizate sunt în conformitate cu reglementărileș

contabile în vigoare.
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1.6.  Biroul de Fond Funciar – Arhivă i registrul agricolș

Conform activită ilor desfă urate în anul 2018, la Compartimentul  de Fond Funciar iț ș ș

Arhivă s-au realizat următoarele:

- întocmire documenta ie în vederea eliberării titlurilor de proprietate în conformitate cuț

legisla ia în vigoare – 15 cazuri;ț

- întocmire documenta ie  în vederea emiterii  Ordinului  Prefectului  – Jude ul  Suceava,ț ț

constituirea dreptului de proprietate teren aferent construc iilor – 14 cazuri;ț

- înregistrare în registrul de intrare – cereri depuse în conformitate  cu modificările aduse

Legii  nr.  18/1991  prin  Legea  nr.  231/02.08.2018,  publicată  ăn  Monitorul  Oficial  nr.

679/06.08.2018 – 90 cazuri;

- participare în calitate  de membru, la edin ele  Comisiei  municipale  pentru stabilireaș ț

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în calitate de membru al respectivei;

- participarea în calitate de membru la comisiile constituite prin Dispozi iile Primarului cuț

nr.  519 i  520/2016,  privind  organizarea,  administrarea  i  exploatarea  paji tilor  permanente,ș ș ș

aflate în proprietatea privată a municipiului Rădău i, precum i cu privire la lucrările executateț ș

de utilizatorii acestora pe aceste terenuri;

-  participarea  la  activită ile  legate  de  lucrările  de  înregistrare  sistemică  finan ate  deț ț

ANCPI pe sectoarele cadastrale 11, 13, 14 i 44 de pe UAT Rădău i;ș ț

-  participarea  la  activită ile  comisiei  constituite  prin  Dispozi ia  Primarului  nr.ț ț

921/05.10.2018,  respectiv  334/24.05.2017  cu  referire  la  atestarea  apartenen ei/includerea  laț

domeniul privat al unor imobile - terenuri i respectiv, completarea inventarului de bunuri careș

fac parte din domeniul privat al municipiului Rădău i, jude ul Suceava i înscrierea la Carteaț ț ș

Funciară,  urmare  a  unor  cereri  depuse  de  diver i  cetă eni,  prin  care  au  solicitatș ț

cumpărarea/închirierea unor suprafe e deteren din intravilanul  municipiului  Rădău i  – ini iereț ț ț

proiecte HCL 20, IMOBILE – 80;

- coresponden ă persoane fizice i juridice;ț ș

- eliberare documente din arhiva institu iei – 25 de cazuri;ț

- distribuire materiale pentru edin ele de Consiliul Local.Ș ț
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Compartimentul Registrul Agricol

În anul 2018, conform Ordonan ei Guvernului nr. 28/2008 cu modificările i completărileț ș

ulterioare  i  a  Ordinului  Ministrului  Agriculturii  i  Dezvoltării  Rurale  nr.  289/2017  pentruș ș

aprobarea  Normelor  tehnice  de  completare  a  registrului  agricol,  s-au  înscris  date  în  format

electronic pentru un număr de 86 pozi ii gospodării - persoane fizice tip. 1, 103 pozi ii gospodăriiț ț

-  persoane fizice tip. 2, 3 pozi ii gospodării -  Societă i Comerciale tip 4.ț ț

Tot în anul 2018 s-au operat un număr de aproximativ 1.500 cereri - declara ii privindț

înregistrări/modificări intervenite pe parcursul anului la registrul agricol.

Potrivit  Legii  145/2014 privind atestatele  i  carnetele  de comercializare s-au emis  unș

număr de 49 atestate de producător agricol, respectiv un număr de 50 carnete de comercializare

produse agricole.

Potrivit Legii 17/2014 privind vânzarea terenurilor din extravilan s-au urmat procedurile

pentru solu ionarea unui număr de 35 dosare.ț

           S-au analizat i răspuns, în termen legal, la un număr de aproximativ 300 cereri,  pentruș

un număr de aproximativ 2.000 de solicitări, s-au eliberat adeverin e cu venituri agricole anualeț

pentru omaj, ajutoare sociale, asigurări de sănătate, coli etc.ș ș

      - s-au operat în registrul agricol un număr de  227 sesizări privind deschiderea succesiunii;

      - s-au operat un număr de 600 extrase carte funciară,  conform Legii 7 a Cadastrului;

    - s-au întocmit, verificat i eliberat adeverin e din registrul agricol cu blocurile fizice pentruș ț

acordarea de subven ii în agricultură (APIA), în perioada  aprilie - mai – iunie, la un  număr  deț

300 solicitan i.ț

         Ca i coresponden ă cu alte institu ii publice, amintim un număr de aproximativ 20 deș ț ț

situa ii i raportări.ț ș

          În anul 2018 s-a implementat Programul Na ional RAN (Registrul Agricol Na ional)ț ț

pentru un număr de 3.850 gospodării - persoane fizice i juridice, situate pe UAT  Rădău i.ș ț

Contracte de arendare - conform Codului civil 

Anul 2017 Anul 2018

Contracte de arendă 81 82
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 Contracte de vânzare cumpărare încheiate pe domeniul privat Rădău i ț

conform hotărârilor de Consiliu Local

 Anul 2017  Anul 2018

Contracte vânzare cumpărare
  

   10
           

     25 

      S-au încheiat contracte de închiriere teren domeniul privat, prin licita ie publică – un  numărț

de 40.

      Eviden a unui număr de 800 contracte de închiriere teren proprietate de stat i domeniulț ș

privat Rădău i, în vederea încasării anuale a chiriilor teren.ț
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1.7.  Compartimentul Autoritate Locală de Transport iș
Autorizare Comercială

Autoritatea Locală de Transport şi Autorizare comercială autorizează:

- activitătile de comert;

- activităţile de prestări servicii;

- activităţile de alimentaţie publică;

- activităţile de transport în regim de taxi şi rent a car;

- activităţile independente;

- înregistrarea vehiculelor neînmatriculabile;

- activită i în domeniul sanitar - veterinar.ț

şi verifică desfăşurarea acestora în condiţiile stabilite de lege, obţinându-se pentru anul 2018

următoarele rezultate:

-  au fost  eliberate  şi  reavizate  un număr de 698 autorizaţii  de funcţionare  a spaţiului

comercial, încasându-se suma de 199.164 lei;

- au fost distribuite în teren 720 adrese de autorizare şi reavizare a autorizaţiei  pentru

spaţiul comercial;

-  s-au  înregistrat  un  nr.  de  8  vehicule  (mopede,  vehicule  neînmatriculabile),  au  fost

radiate 10 vehicule lente,  încasându-se în total suma de 1.150 lei;

 - s-au eliberat i reavizat 5 autorizaţii de transport în regim de taxi,  încasându-se sumaș

de 1.350 lei.  

  -  în urma modificărilor legislative s-au realizat demersuri fa ă de marii comercian i i unită ileț ț ș ț

de  alimenta ie  publică  din  municipiul  Rădău i,  privind  modul  de  gestionarea  a  de eurilorț ț ș

reciclabile;

 - datorită reconfigurării bazarului din str. tefan cel Mare nr. 21 în două entită i mai mici, s-auȘ ț

identificat  persoanele juridice ce aveau rela ii  contractuale   în vederea autorizării  acestora înț

noile structuri;

  - s-a solicitat Poliţiei Locale - compartimentul comercial -  efectuarea de controale la un nr. de

146 societăţi  comerciale,  verificându-se condi iile  de func ionare,  existenţa  autoriza iilor  şi  aț ț ț

firmei de identificare ,afişarea preţurilor ,verificările metrologice ,condiţiile de igienă;
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 - cu ocazia Zilelor municipiului Rădăuţi şi a Târgului Olarilor au fost verificate 34 de persoane

juridice ce au efectuat activităţi de alimentaţie publică, nefiind depistate produse cu termen de

valabilitate depăşit;

-  s-au  realizat  verificări  în  Oborul  Rădău i  privind  respectarea  restric iei  comercializării  deț ț

porcine i  păsări,  având  în vedere focarele  recente de pestă porcină africană i gripă aviarăș ș

depistate în ară;ț

-  s-a  reu it  permanentizarea  ac iunii  de  dezinsec ie  contra  ân arilor  i  mu telor  prinș ț ț ț ț ș ș

aviotratament pentru o suprafa ă de 300 HA,  efectuându-se o ac iune.ț ț

În urma activităţilor desfăşurate în anul 2018 a fost încasată suma de 201.664 lei.
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1.8.  Direc ia Arhitect efț Ș

Serviciul urbanism, cadastru, mediu i administrarea cimitirelorș

   Gestionarea  aspectelor  de  urbanism  şi  dezvoltare  a  teritoriului  a  fost  în  atenţia

specialiştilor din cadrul  serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru. 

Obiectivul general al serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi cadastru, a fost emiterea de

certificate  de urbanism pentru lucrări  de construire sau desfiinţare,  emiterea de autorizaţii  de

construire,  autorizaţii  de desfiintare,  corespondenţa  specifică  activităţii  de construire;  avizare

executare  lucrări  aflate  în  competenţa  de  autorizare  a  primarului  municipiului  Rădăuţi,  în

conformitate cu cerinţele legale.

În  cursul  anului  2018  au  fost  primite  şi  verificate  un  număr  de  peste  1.560  dosare,

documentaţii, au fost emise în termen legal un număr de 1.029 certificate de urbanism.

Totodată  au  fost  verificate  proiectele  tehnice,  proiectele  pentru  autorizare  construcţii,

documentaţiile emise în termen legal un număr de 675 autorizaţii de construire pentru locuinţe,

spaţii comerciale, prestări servicii, anexe, branşamente apă, canalizare, gaze naturale, debran ăriș

de la sistemul centralizat şi s-a executat regularizarea de taxă la un număr de 191 autorizaţii de

construire eliberate în anii precedenţi.

Au fost desfăşurate un număr de 186 de acţiuni de verificare  pe teren privind disciplina

în construcţii, în urma cărora au fost încheiate 13 procese verbale de constatare  a contravenţiilor.

Au  fost  întocmite  şi  eliberate  un  număr  de  167  procese  verbale  de  recepţie  la  terminarea

lucrărilor pentru diferite obiective ( locuinţe, blocuri, anexe, etc. ).

S-au soluţionat în condiţiile legii, inclusiv cu deplasări la faţa locului -  peste 1380 de

cereri  şi  sesizări  ale  persoanelor  fizice  şi  juridice  ce  au  fost  repartizate  spre  verificare  cu

probleme  privind  grănituiri,  limite  de  proprietate,  gospodărirea  localităţii,  amenajarea

teritoriului, iluminat public, protejarea domeniului public şi privat, identificarea de noi surse de

venit  la bugetul local,  protecţia   mediului,  poluare,  distrugerea mobilierului  urban, circulaţie,

protejarea monumentelor istorice, etc.

S-au  executat  diverse  măsurători  şi  identificări  pentru  terenuri  aparţinând  domeniului

public  şi privat  al  municipiului  Rădăuţi  şi  s-au executat  lucrări  de întabulare şi obţinerea de

extrase de carte funciară pentru diverse obiective de interes public.
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S-au eliberat un număr de 132 certificate de atestare edificare a construcţiilor, în vederea

întabularii în evidenţele cărţii funciare.

S-au solu ionat în condi iile legii,  în urma constatărilor din teren, cereri i sesizări aleț ț ș

persoanelor fizice i juridice, care au fost repartizate spre verificare serviciului urbanism i a. t.ș ș

cu  probleme  privind  disciplina  în  construc ii,  granituiri,  limite  de  proprietate,  gospodarireaț

localită ii,  amenajarea  teritoriului,  iluminat  public,  protejarea  domeniului  public  i  privat,ț ș

identificarea  de  noi  surse  de  venit  la  bugetul  local,  protec ia  mediului,  poluare,  distrugereaț

mobilierului urban, circula ie, protejarea monumentelor istorice, etc.ț

S-au înstrăinat către persoane fizice 14 suprafe e de terenuri, situate sub garajeț  de inuteț

de persoane fizice, 63 adeverin e pentru număr de ordine la locuin e noi, 58 adeverin e privindț ț ț

situa ia terenurilor în intravilan, conform PUG aprobat prin HCL nr. 3 din 20.02.2011.ț

S-au solicitat, i în urma verificărilor efectuate pe teren, s-au eliberat 36ș  de adeverin e la Legeaț

17/2014, privind existen a siturilor arheologice.ț

Pe parcursul anului 2018, serviciul de urbanism a atras ca venituri  la bugetul local al

municipiului suma de peste 450.000 lei, constând din taxe eliberare certificate de urbanism iș

autoriza ii, nr de ordine, regularizări ale taxelor de autorizare i procese verbale de recep ie laț ș ț

terminarea lucrărilor,  reprezentând un procent de circa 2,5%  din totalul veniturilor realizate.
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Compartiment spa iul locativț

La începutul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 387 unită i locative, din careț

177 spa ii de locuit la case i 210 la bloc (140 apartamente ANL, 27 apartamente din fondulț ș

locativ de stat, 43 apartamente sociale).

În anul 2018 s-au încasat chirii în valoare de 503.169 lei + penalită i în valoare de 22.278ț

lei, conform Legii nr. 114/1996 i Legii nr. 152/1998 cu modificările i completările ulterioare.ș ș

S-au calculat, înregistrat ratele lunare i s-a urmărit încasarea lor la apartamente bloc, vândute înș

baza ORD. 19/1994 i respectiv, pentru spa ii de locuit vândute în baza Legii nr.76/1994. ș ț

De asemenea, s-a inut eviden a i s-a urmărit încasarea ratelor lunare la spa iile de locuitț ț ș ț

vândute în baza Legii nr. 112/1995 i la cabinete medicale vândute conform OUG  nr. 68/2008.ș

În eviden a compartimentului locativ, în cursul anului 2018 au fost un număr de 67 cereriț

pentru locuin e  ANL i sociale  i  s-au completat,  verificat  i  actualizat  peste  103 dosare deț ș ș ș

solicitări  de   locuin e.  În  anul  2018,  Primăria  Rădău i  a  efectuat  repara ii  i  alte  lucrări  deț ț ț ș

între inere la unită ile  locative din administrarea sa, lucrări în valoare de 154.691 lei.ț ț

În perioada aceluia i an,ș  Primăria a solicitat de la MDRAP finan are pentru continuareaț

lucrărilor de construc ii locuin e i includerea în Programul de construc ii locuin e al Ministeruluiț ț ș ț ț

a  celor  trei  obiective  bloc  B,  C  i  D,  cu  câte  20  ul  fiecare  -  investi ii  locuin e  sociale  înș ț ț

Municipiul Rădău i.ț

In cursul anului 2018 nu s-au mai constituit  asocia ii de proprietari,  au rămas cele 12ț

asocia ii constituite în anii anteriori, din care o asocia ie de proprietari este inactivă.ț ț

                

Categorii 2017 2018

Unită i locativeț 382 387

Dosare  locuin eț 140 170

Rate locuin e + dobândă + majorări (încasate) L76/94,ț
Ord. 19/94, L112/1995 i OUG nr. 68/2008ș

99.497,97 lei 168.199 lei

Chirii încasate + penalită iț 561.810,34 lei 525.447 lei

Asocia ii de proprietariț 12 12

46

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________

 

  

47

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________

  Administrarea cimitirelor

În anul 2018, s-au întocmit un număr de 185 de acte de concesiune pentru atribuirea

locurilor de veci, respectiv 165 de acte la cimitirul ortodox, 20 de acte la cimitirul culte; 

Au fost eliberate un număr de 113 avize pentru construc ii funerare; ț

S-au efectuat un număr de 281 de înhumări;

A fost racordată la curentul electric - toaleta i prăznicarul (clădirea) de la intrarea înș

cimitir;

S-a efectuat cură enie în cimitir constând în cositul ierbii, cură atul i măturatul aleilor,ț ț ș

evacuarea  gunoiului  i  transportul  resturilor  rezultate  de  la  între inerea  i  cositul  vegeta iei,ș ț ș ț

îndepărtarea zăpezii de pe căile principale de acces. 
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1.9.  Direc ia Tehnicăț

     Direcţiei tehnică a avut un rol deosebit în realizarea activităţii de investiţii urmărindu-se

dezvoltarea  municipiului,  satisfacerea  cerinţelor  şi  îmbunătăţirea  calităţii  vieţii cetăţenilor

municipiului Rădăuţi.

     Programe prioritare derulate la nivelul Municipiului Rădăuţi prin direcţia tehnică au fost:

-  s-a asigurat de către muncitorii serviciului de salubrizare din cadrul Direc iei Tehnice cură eniaț ț

parcurilor i a spa iilor verzi din municipiul Rădău i (zilnic);ș ț ț

- pentru sărbătorile de iarnă s-au executat lucrări de iluminat festiv în parcurile din municipiul

Rădău i, clădiri publice i principalele intersec ii i căi de intrare în municipiu;ț ș ț ș

În  completarea  programului  de  investi ii  susmen ionate,  s-au  executat  i  lucrări  deț ț ș

infrastructură stradală, ce au constat în:

- montarea semnelor de circula ie în zonele în care acestea erau degradate sal lipseau;ț

- s-a continuat programul de modernizare a trotuarelor degradate, în măsura bugetului aprobat

(cca. 8 trotuare modernizate în zona de sud-vest a municipiului Rădău i);ț

- s-a executat extinderea cu energie electrică i iluminat public pe străzi i alei ( strada Stejarului,ș ș

parcare spate Casa de Cultură);

-  s-au  finalizat  lucrările  de  turnare  de  covor  asfaltic  pe  străzile  Frâncei,  Abatorului,  Mihai

Bodnar, Andronic Motrescu;

-  s-au  început  lucrările  de  turnare  covor  asfaltic  pe  străzile  Uzinei,  erpuită,  Mihai  Pitei,Ș

executându-se prima etapă, i anume turnarea primului strat (binder);ș

-  s-au  finalizat  lucrări  de  pregătire  turnat  covor  asfaltic  (terasamente  strat  suport  balast)  pe

străzile Tirului, Cărămidăriei, Cucului – par ial, Hipodromului, Valea Seacă, urmând ca în cursulț

acestui an să se definitiveze turnarea propriu-zisă a covorului asfaltic;

-  s-au finalizat  lucrările  de extindere  re ea apă – canal  pe străzile:  Valea  Seacă (apă-canal),ț

Cucului (par ial canalizare), Vasile Conta (apă);ț

- s-au creat locuri  de parcare re edin ă în cartierele Grănicerului  i Bogdan Vodă (în spateleș ț ș

blocului nr. 10);

- s-a ob inut autoriza ie de func ionare de la ISU pentru Căminul de persoane vârstnice,  prinț ț ț

completare de lucrări (montare avertizoare incendii i detectori de fum);ș
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În  cadrul  sec iunii  func ionare  s-au  efectuat  lucrări  de  repara ii  i  reabilitare  prinț ț ț ș

scarificare, balastare i cilindrare pe străzile nemodernizate  din municipiu, după cum urmează:ș

- lucrări de între inere cu autogrederul pe o suprafa ă de cca. 200.000 mp;ț ț

- lucrări de repara ii prin balastare cu pietri  concasat de rau pe un număr de 20 de străzi, înț ș

suprafa ă de cca. 70.000 mp.ț

De asemenea, s-au amenajat lucrări de 3 locuri de joacă pentru copii ( Parc nr. 2, Cartier

Hipodrom i cartier Obor).ș

Sectorul Piaţă – Obor

Sectorul piaţă - obor este un sector autofinanţat. 

Totalul încasărilor pe anul 2018 a fost suma de 441.278 lei.

     La 31.12.2018, s-au înregistrat venituri din încasări mai mari decât cele din anul precedent

Venituri încasate 2017 Venituri încasate 2018

415.868 lei 441.278 lei
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  Din cheltuielile efective pentru anul 2018, s-a asigurat:

Finan are cheltuială de personalț

Finan are cheltuieli materialeț

Finan are cheltuieli capitalț

 S-au executat următoarele lucrări de investi ii la sectorul Pia ă – Obor:ț ț

 Balastat Obor – Repara ii platforma Obor, lucrare în valoare de ț 14.280 lei;

 Pentru protejarea Pie ei Obor de de eurile care se adună mai ales în zilele de vineri iț ș ș

duminică,  când  este  târgul  de  animale  i  cel  de  ma ini,  a  fost  necesară  o  împrejmuire  deș ș

delimitare  a  proprietă ii  pentru  a  nu  mai  permite  accesul  persoanelor  din  străzile  adiacenteț

acestei pie e, cât i depozitarea de de euri la marginea proprietă ii. Această investi ie este în cursț ș ș ț ț

de execu ie i are o valoare de ț ș 36.574,16 lei.
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Sectorul Parc Zoo i gestionarea câinilor fără stăpânș

În anul 2018, activitatea Parcului Zoologic Rădău i s-a desfă urat în parametrii normaliț ș

de func ionare, misiunea sa fiind axată pe următoarele:ț

  - promovarea educării i sensibilizării publicului cuș

privire  la  conservarea  biodiversită ii,  în  special  prinț

oferirea de informa ii referitoare la speciile expuse iț ș

la habitatele lor naturale;

 -  men inerea  animalelor  în  condi ii  care  săț ț

corespundă  cerin elor  biologice  i  de  conservareț ș

pentru  speciile  individuale,  între  altele,  prin

îmbunătă iri specifice aduse amplasamentelor;ț

  -  men inerea  unui  standard  ridicat  de  cre tere  aț ș

animalelor, cu un program preventiv i curativ dezvoltat pentru alimenta ie i îngrijire veterinară;ș ț ș

  - asigurarea i men inerea securită ii i sănătă ii animalelor, inclusiv prin măsuri efective deș ț ț ș ț

prevenire a evadării animalelor pentru a evita posibilele pericole i prevenirea pătrunderii dinș

exterior a dăunătorilor i epidemiilor;ș

-  păstrarea  unor  informa ii  actualizate  cu  privire  la  colec ia  de  animale,  adecvate  speciilorț ț

înregistrate, precum i asigurarea schimbului de informa ii prin utilizarea de sisteme integrate laș ț

nivel na ional.ț

Prin misiunea parcului, s-a urmărit crearea unui ambient plăcut pentru vizitatori, atât din

punct de vedere al aspectului animalelor, cât i a spa iilor din incinta sa.ș ț

Pentru Administra ia Parcului Zoologic din municipiul Rădău i este foarte important caț ț

amplasamentele,  clădirile  din  cadrul  amplasamentelor,  aleile  i  drumurile  de  acces  să  fieș

între inute  în  mod  corespunzător,  pentru  a  asigura  un  mediu  propice  i  sigur  personalului,ț ș

vizitatorilor i animalelor. ș

Asigurarea între inerii amplasamentelor atât interioare cât i exterioare se realizează deț ș

către  personalul  administrativ  al  parcului.  În  acest  sens,  în  anul  2018  au  fost  executate

următoarele lucrări:

- ac iuni de între inere, reparare i adaptare a amplasamentelor animalelor;ț ț ș
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- asigurarea condi iilor tehnico-administrative pentru crearea condi iilor necesare animalelor;ț ț

- împrejmuirea a două arcuri cu gard de sârmă;ț

- repararea acoperi ului la două magazii.ș

Asigurarea bunăstării animalelor a reprezentat i în anul 2018 o ac iune esen ială pentruș ț ț

parcul zoo din Rădău i, implicând astfel ac iuni precum:ț ț

- asigurarea hranei corespunzătoare. O parte din animalele din colec ie sunt îmbătrânite, necesităț

o îngrijire mai atentă i hrană de calitate.ș

- asigurarea măsurilor de sănătate, securitate i siguran ă;ș ț

- asigurarea îngrijirii i tratamentelor veterinare. Asisten a sanitar-veterinară a Parcului Zoo a fostș ț

corespunzătoare, fiind asigurată de medicul veterinar Lazăr Constantin i de asistent-veterinar,ș

doamna Olenici Ana Angelica

ANIMALE

Îngrijirea captivă i bunăstarea tuturor animalele au reprezentat activită ile primordialeș ț

desfă urate de Parcul Zoologic Rădău i. Nevoia de a ine animalele în captivitate trebuie să fieș ț ț

adaptată, fără compromisuri privind bunăstarea lor.

În anul 2018, colec ia de animale a parcului a fost reîntregită cu trei fătări:ț

- 1 raton (f) – 27.09.2018;

- 1 ciută lopătar (f) – 05.10.2018;

- 2 porci pitici asiatici (2f) – 10.10.2018.

Evenimentele neplăcute din cadrul parcului au fost decesul a două animale: 

-  maimu a paviar (m) – 17.01.2018;ț

-  panthera Onca (jaguar m) – 16.03.2018.

Cu ajutorul F.G.Z.A.R. păstrăm o colaborare foarte strânsă cu anumite grădini zoologice

din ară, cum ar fi Târgu Mure , Bârlad, Sibiu, Oradea, Bra ov, Constan a i Re i a.ț ș ș ț ș ș ț
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În anul 2018 au intrat în colec ie:ț

Circul Globus Bucure ti – 29.01.2018ș

- doi tigrii siberieni (m+f);

Zoo Re i a – 23.04.2018ș ț

- un păun (m);

- doi coa i (m+f);ț

- doi ratoni (1m+1f);

- trei măgari (2m+1f);

- doi cerbi lopătari (1m+1f);

Zoo Bârlad – 19.07.2018

- două ra e mandarine;ț

- două ra e caroline.ț

Primăria Bilca – 30.10.2018 – dona ieț

- o lebădă albă.
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În plus, Parcul Zoo Rădău i s-a ocupat i cu gestionarea câinilor fără stăpân, capturareaț ș

lor fiind efectuată atât de către Trioconstruct Srl Boto ani, cât i de echipa Parcului Zoologic, laș ș

reclama ii punctuale.ț

În anul 2018, au fost captura i un număr de 407 câini comunitari, din care 38 au fostț

revendica i, iar un număr de 337 au fost adopta i (17 câini în ară i 320 câini în străinătate:ț ț ț ș

Germania, Anglia, Belgia i Olanda). ș

La adăpostul de câini, asistența sanitar-veterinară a fost asigurată de către medicul veterinar

Lazăr Constantin. Cu ajutorul doamnei Alina Ioana Bibolariu au fost sterilizați un număr de 271 femele și

152 masculi. Adopțiile internaționale au fost realizate cu ajutorul dumneaei, ca voluntar la adăpostul

de câini.

Numărul total de vizitatori în anul 2018 a fost de 14.810 persoane, la care mai adăugăm

un număr de 299 copii cu înso itori, care nu au plătit. ( Art. 37 din Regulamentul de Organizare iț ș

Func ionare a Parcului Zoologic). ț
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Încasările pe anul 2018 au  fost de 

 38.258 lei.

- 4319 ADUL I x 4 lei = 17.276 leiȚ

- 10491 COPII x 2 lei = 20.982 lei

Principalele obiective ale Parcului Zoologic din municipiul Rădău i care au stat la bazaț

activită ii desfă urate au fost reprezentate de asigurarea celor mai bune condi ii pentru animale,ț ș ț

de întreprinderea ac iunilor specifice pentru diversificarea colec iei  de animale,  precum i deț ț ș

adoptarea  i  implementarea  tuturor  măsurilor  care  se  impun  pentru  siguran a  i  sănătateaș ț ș

animalelor. De asemenea, parcul zoo s-a asigurat în permanen ă de siguran a vizitatorilor, dar i aț ț ș

personalului angajat, prin desfă urarea activită ilor specifice de securitate i sănătate în muncă.ș ț ș
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           1.10.  Compartimentul Protec ie Civilă i Situa ii de Urgen ăț ș ț ț

Pentru gestionarea  situa iilor de urgen ă, la nivelul municipiului Rădău i func ionează, înț ț ț ț

conformitate  cu  legisla ia  în  vigoare,  Comitetul  local  pentru  Situa ii  de  urgen ă,  condus  deț ț ț

primarul  municipiului,  Centru operativ  cu activitate  temporară,  constituite  prin  Dispozi ie  aț

primarului i compartimentul de protec ie civilă i situa ii de urgen ă, care asigură îndeplinireaș ț ș ț ț

sarcinilor pe linia protec iei civile  i apărarea împotriva incendiilor.ț ș

Raportul  privind  dotarea  cu  mijloace  de  apărare  împotriva  incendiilor  a  Primăriei

municipiului  Rădău i,  serviciilor i institu iilor din subordine  s-a   întocmit în conformitate cuț ș ț

prevederile art. 14, lit. m din Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor  i aleș

art. 15, 123-125, din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul

ministrului de interne nr. 163/2007.

Serviciul Voluntar pentru situa ii de urgen ă este structurat i î i desfă oară activitatea înț ț ș ș ș

condi ii  specifice,  inând  seama  de  existen a   în  municipiu  a  Deta amentului  de  pompieriț ț ț ș

Rădău i, din structura Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă ”Bucovina”- Suceava. ț ț ț

Pe linia protec iei civile sunt organizate echipe de interven ie, pe domenii de activitate-alarmare,ț ț

cercetare,  ordine  publică,  cercetare,  căutare,  evacuare,  căi  de  comunica ie,  suport  logistic,ț

apărarea împotriva incendiilor este asigurată, în special prin componenta preventivă care asigură

aplicarea  măsurilor  antiincendiu,  controlul  institu iilor  subordonate   primăriei,  institu ii  deț ț

învă ământ, operatori economici, gospodării ale popula iei,  etc.ț ț

În perioada anului 2018, în cadrul compartimentului s-au întocmit/actualizat următoarele

documente:

* Planul cu principalele activită i în domeniul  situa iilor de urgen ă;ț ț ț

* Planul de apărare împotriva inunda iilor, ghe urilor i poluărilor accidentale;ț ț ș

* Planul de pregătire a personalului din  institu ia primăriei,  unită ilor subordonate iț ț ș

institu iilor de învă ământ;ț ț *  Planul  de  evacuare  a  municipiului  în  cazul  unor  situa ii  deț

urgen ă;ț

* Planul de în tiin are , avertizare i alarmare  în situa ii de protec ie civilă,ș ț ș ț ț
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* Planul  de  asigurare  cu  resurse   umane,  financiare  i  materiale  necesare  gestionăriiș

situa iilor de urgen ă;ț ț

* Planul de  analiză i acoperire a riscurilor;ș

* Planul de interven ie la incendiu;ț

* Acte de auto.

S-a efectuat   cercetarea a  6 sesizări  ale cetă enilor din municipiu,  la solicitarea ISUț

Suceava, pe linia prevenirii incendiilor.

În fiecare lună se desfă oară, sub coordonarea ISU Suceava, exerci ii de alarmare publică,ș ț

ocazie cu care se verifică gradul de pregătire a popula iei în cazul în tiin ării, precum i a stăriiț ș ț ș

de func ionare  a mijloacelor de în tiin are.ț ș ț

S-au achizi ionat materiale necesare primei interven ii în cazul unor situa ii de urgen ăț ț ț ț

(motopompă,  grup  electrogen,  scule  de  lucru,  motofierăstrău,  cle ti  de  descarcerare,  scară,ș

echipament de protec ie pentru membrii serviciului voluntar), alte materiale necesare urmând a fiț

achizi ionate  în  anul 2019, func ie de posibilită ile financiare.ț ț ț

Cetă eanul  municipiului  Rădău i,  ca  principal  beneficiar  al  măsurilor  de  siguran ă  înț ț ț

domeniul situa iilor de urgen ă, trebuie să cunoască principalele măsuri de prevenire, în func ieț ț ț

de riscuri, precum i modul de comportare în cazul producerii unor situa ii de urgen ă. ș ț ț

În acest  sens,  în anul 2018 s-au desfă urat 8 instruiri  cu asocia iile de proprietari,  cuș ț

operatorii de servicii publice ( apă, canal, energie termică, energie electrică ),  cu conducerea

institu iilor publice, inclusiv planuri de  cooperare pentru asigurarea func iilor de sprijin în cazulț ț

situa iilor de urgen ă.ț ț
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1.11. Poli ia Localăț

 În anul 2018, Poliţia Locală Rădăuţi a acţionat în domeniile:

ordine publică, circulaţie pe drumurile publice, evidenţa persoanelor,

disciplina în construcţii şi afişaj stradal, protecţia mediului şi control

activităţi  comerciale,  conform  prevederilor  Legii  nr.  155/2010

privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Poliţiei  Locale,  a

Hotărârii de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului

cadru  de  organizare  şi  funcţionare  a  Poliţiei  Locale,  a  H.C.L.nr.

30/2010  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Poliţiei

Locale Rădăuţi.

Compartimentul ordine, linişte publică şi paza bunurilor a desfăşurat activităţi ce au

avut  ca  obiectiv  principal  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice,  combaterea  fenomenului  de

cerşetorie  şi  vagabondaj,  asigurarea  unui  climat  de  siguranţă  civică  pentru  locuitorii

municipiului. De asemenea, a fost intensificată campania de prevenţie prin prezenţa poliţistului

local în teren,  organizând activităţi  de patrulare,  măsuri  de ordine,  acţiuni în locurile expuse

săvârşirii unor fapte penale sau contravenţionale.

De asemenea, s-a participat alături de Poliţia Municipiului Rădăuţi şi Detaşamentul de

Jandarmi  Rădăuţi  pentru  asigurarea  măsurilor  de  ordine  publică  la  acţiunile  ocazionate  de

manifestările  publice  sportive  şi  cultural-artistice,  respectiv  la:  Zilele  Municipiului,  Târgul

Olarilor şi Meşterilor Populari “Ochiul de Păun”, concursul hipic „Calul Bucovinean”, Festivalul

datinilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou, meciuri de fotbal, alte competiţii şi spectacole în

aer liber. 

Compartimentul circulaţie pe drumurile publice. Acţiunile acestui compartiment au fost

concentrate în special pe zona centrală a municipiului, unde intensitatea traficului este cea mai

mare,  dar  şi  pe  tronsoanele  de  drum din  punctele  de  intrare  în  oraş,  unde  conducătorii  de

autovehicule de mare tonaj afectau derularea corectă a traficului. Putem afirma că s-au făcut

progrese  importante  în  punerea  la  punct  a  circulaţiei  rutiere  pe  arterele  din  interiorul

municipiului.  Proprietarii  autoturismelor  expuse  la  vânzare  pe  domeniul  public,  în  locuri
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neamenajate, au fost depistaţi şi traşi la raspundere potrivit condiţiilor impuse de HCL 176/2012,

modificată  i  completată  prin  HCL nr.274/2018.  Dificultăţi  s-au  întâmpinat  cu  identificareaș

proprietarilor de autoturisme înmatriculate în alte state.

De asemenea s-a asigurat fluidizarea traficului rutier şi închiderea străzilor în zonele în

care  s-au  efectuat  asfaltări,  s-au  depistat  şi  sanc ionat,  după  caz,  persoanele  care  au  parcatț

autovehicule pe trotuare şi zone verzi, s-a supravegheat circulaţia autovehiculelor de mare tonaj

pe raza municipiului, staţionarea autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri

în  regim  de  taxi,  rezervarea  ilegală  a  locurilor  de  parcare,  circulaţia  sau  staţionarea

autovehiculelor în parcuri sau pe alei.

Compartimentul evidenţa persoanei a procedat la primirea şi rezolvarea sesizărilor şi

reclamaţiilor. Poliţiei Locale îi sunt adresate sesizări şi reclamaţii de către locuitorii municipiului.

Rezolvarea lor s-a materializat prin aplicarea de sancţiuni în unele cazuri, iar în alte cazuri fiind

vorba despre aplanarea unor stări  conflictuale,  s-a procedat la îndrumarea petiţionarilor către

instanţa de judecată sau către instituţiile publice abilitate în rezolvarea problemelor sesizate. De

asemenea, s-a colaborat cu Direcţia Tehnică în vederea ducerii la îndeplinire a mandatelor de

executare a sancţiunilor privind munca în folosul comunităţii.  

Compartimentul Disciplina în construcţii şi afişaj stradal reprezintă o activitate care

necesită  colaborarea  cu  reprezentanţii  Serviciului  Urbanism  din  cadrul  primăriei.  Odată  cu

declanşarea lucrărilor de construcţii sau reparaţii deschise în diferite locuri din municipiu, s-a

acţionat pentru respectarea cerinţelor legale şi s-au luat măsuri de sancţionare atunci când situaţia

a impus,  fiind date termene de remediere a neregulilor constatate.  De asemenea,  s-a urmărit

publicitatea pe domeniul public (montarea de panouri publicitare sau banere), lipirea afişelor,

anunţurilor  publicitare  fără  autorizările  legale,  expunerea  pentru  reclamă  publicitară  a  unor

mărfuri pe domeniul public fără autorizările legale.

Compartimentul  protecţia  mediului  a  acţionat  pentru  menţinerea  salubrităţii,  pentru

colectarea,  depozitarea  şi  ridicarea  corespunzătoare  a  deşeurilor.  Permanent  se  efectuează

verificări în ceea ce priveşte contractele de salubritate la gospodării individuale şi societăţi şi se

mobilizează locuitorii în vederea efectuării lucrărilor specifice anotimpurilor, respectiv în grădini
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şi în faţa imobilelor, la curăţarea canalelor de scurgere a apelor pluviale, îngrijirea spaţiilor verzi

situate de-a lungul trotuarelor. 

Compartimentul de control activităţi comerciale a acţionat pentru verificarea actelor de

comerţ din pieţele agroalimentare,  Oborul de animale şi Târgul de maşini,  care reprezentă o

prioritate pentru acest compartiment. S-au efectuat de asemenea, verificări privind respectarea

programului de funcţionare a societăţilor comerciale, precum i a autoriza iilor de func ionare aș ț ț

acestora. 

       Raportându-ne la anul 2017,  activitatea Poliţiei Locale Rădăuţi  în anul 2018

 s-a concretizat în:
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1.12.  Centrul de informare i orientare turisticăș

În anul 2018, Centrul de informare i orientare turistică din municipiul Rădău i aș ț

continuat seria manifestărilor cu tradi ie, a demarat ac iuni noi i a îndeplinit obiective deț ț ș

promovare a turismului propuse. 

Astfel,  au  fost  organizate  manifestări  culturale  i  artistice,  în  vederea  punerii  înș

valoare a poten ialului turistic din municipiu.ț

 Activită ile desfă urate de către Centrul de informare i orientare turistică din anul 2018 auț ș ș

fost următoarele:

Participarea  activă  la  evenimentele  din  Municipiul  Rădău i  organizate  în  vedereaț

sustenabilită ii  proiectului  „Tezaure  Etnoistorice  Bucovinene”,  atât  prin  implicarea  înț

organizarea  acestor  evenimente,  cât  i  prin  a  oferi  indica ii  turistice  participan ilor  iș ț ț ș

vizitatorilor, sus inând buna desfă urare a tuturor activită ilor incluse în program.ț ș ț

Evenimente desfă urate:ș
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-  participare la  Târgul  Măr i orului,  edi ia  a  VI-a (  perioada  20.02.2018 –ț ș ț

01.03.2018 );

- participare la Concertul de muzică corală religioasă ”Ofranda în poalele Crucii”,

edi ia a IX-a, concert sus inut în salade spectacole a Casei de Cultură a municipiului Rădău iț ț ț

(29.03.2018);

- expozi ia de pictură religioasă ”Lumina Învierii”, edi ia a VIII-a, eveniment găzduitț ț

de Galeriile de Artă din cadrul Muzeului Etnografic ”Samuil i Eugenia Ione ” Rădău i, dinș ț ț

cadrul Festivalului de pictură religioasă ( perioada 01.04.2018 – 15.04.2018 );

-  Festivalul  Interna ional  de  Folclor  ”Arcanul”,  edi ia  a  XXVII-a  (  perioadaț ț

06.07.2018 – 08.07. 2018);

-  Târgul  Olarilor  ”Ochiul  de  păun”,  edi ia  a  XXXVI-a  (  perioada  24.08.2018  –ț

26.08.2018 );

- Ziua Bucovinei ( 28.11.2018);

- ”Feeria Crăciunului”, concert de colinde la Casa de Cultură a municipiului Rădău i,ț

edi ia a X-a (20.12.2018);ț

- activită i dedicate Revolu iei României din decembrie 1989, la Monumentul Eroilorț ț

( 21.12.2018);

- ”Vine Mo  Crăciun!”, activitate desfă urată în Parcul Central (23.12.2018);ș ș
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-  Festivalul de datini i obiceiuri de Anul Nou, în Pia a Centrală (30.12.2018).ș ț

Pe  lângă  aceste  evenimente  ce  in  de  sustenabilitatea  proiectului  ”Tezaureț

Etnoistorice Bucovinene”, am mai participat i la alte evenimente cu caracter cultural, ce s-ș

au desfă urat în municipiul Rădău i:ș ț

- participare la Zilele ”Matei Vi niec”, edi ia a VI-a,  program desfă urat în perioadaș ț ș

14.05.2018 – 20.05.2018;

- participare la manifestarea prilejuită de finalizarea lucrărilor de reabilitare a Statuii

Ecvestre din municipiul Rădău i ”Bogdan Vodă, întemeietorul ării Moldovei”, evenimentț Ț

ce a avut loc în data de 01.07.2018;

- participarea i implicarea la vernisajul de fotografie ”Rădău iul la 100 de ani de laș ț

Marea Unire”, eveniment desfă urat la Galeriile de Artă Rădău i, în data de 06.07.2018;ș ț

-  participare  la  Festivalul  ””Sommerfest”,  edi ia  a  IV-a,  eveniment  desfă urat  înț ș

perioada 15.08.2018 – 19.08.2019;

- participare la Festivalul de Atitudine Culturală ”Folkever”, edi ia a X-a, evenimentț

desfă urat la Casa de Cultură a municipiului Rădău i, în perioada 19.09.2018 – 23.09.2018;ș ț

- participare la Simpozionul ”100 de ani de la Unirea necondi ionată i pe vecie aț ș

Bucovinei cu  România”, eveniment desfă urat în data de 28.11.2018;ș
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Alte activită i desfă urate în cadrul activită ii noastre de ghizi de turism:ț ș ț

- activită i de teren la operatorii de turism din municipiul Rădău i, prin stabilire deț ț

contacte, în vederea îndrumării turi tilor;ș

-  furnizare  de  date  i  materiale  de  promovare  ale  evenimentelor  turistice  pentruș

postarea pe site în mediul online;

-  informare cu privire la obiectivele turistice din municipiul Rădău i;ț

-  bună colaborare cu Casa de Cultură a  municipiului  Rădău i,  Muzeul  Etnograficț

”Samuil i Eugenia Ione ” i Galeriile de Artă Rădău i, în vederea promovării evenimentelorș ț ș ț

culturale i a obiectivelor turistice.ș

66

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________

1.13. Cabinetul demnitarului

Cabinetul Primarului este un compartiment func ional din cadrul structurii organizatoriceț

a Primăriei  municipiului Rădău i,  în directa subordonare a primarului i este compus din doiț ș

consilieri.   Personalul  din  cadrul  acestui  compartiment  î i  desfă oară  activitatea  pe  bază  deș ș

contract individual de muncă, pe perioadă determinată, încheiat în condi iile legii, pe perioadaț

mandatului  primarului.  Atribu iile  personalului  din  cadrul  acestui  compartiment  sunt  stabilite  prinț

Dispozi ie a Primarului.ț

Atribuţiile specifice ale Cabinetului Demnitarului desfă urate în perioada anului 2018ș

sunt următoarele :

 a  asigurat  consilierea  Primarului  pe  anumite  probleme  specifice  unor  domenii  de

activitate ale administraţiei publice locale;

 reprezentarea  instituţiei  Primarului  în  relaţia  cu  cetăţeanul,  administraţia  centrală  şi

locală, alte instituţii şi organizaţii în baza mandatului conferit de Primar;

 a urmărit soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele

din structura organizatorică a Primăriei, armonizarea programelor intercompartimentale;

 a verificat,  controlat  şi coordonat activitatea compartimentelor din aparatul propriu de

specialitate al Primarului, în limita mandatului conferit, întocmind sesizări şi rapoarte pe care le-

a  prezentat acestuia;

 a pregătit informări şi materiale;

 a asigurat legăturile serviciilor de protocol ale instituţiilor publice centrale şi locale;

 a  men inut  relaţiile  şi  contactele  cu  Consiliul  Local,  Prefectură,  Primăriile  şi  cuț

organizaţiile politice şi apolitice în vederea coordonării unor activităţi şi programe;

 a asigurat planificarea şi desfăşurarea acţiunilor şi manifestărilor organizate de Primar;

 a informat Primarul asupra articolelor şi emisiunilor din presa locală şi centrală, legată de

activitatea Primăriei;

 a întocmit agenda de lucru a Primarului;

 a întocmit note, referate i sinteze, răspunsuri către diverse institu ii,  ministere, etc. laș ț

cererea Primarului

 a  îndeplinit şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţia Primarului.
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 RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII 544/2001

ÎN ANUL 2018 

         Subsemnata, Cepil Bianca, responsabilă de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările iș

completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma

aplicării procedurilor de acces la informa ii de interes public, prin care apreciez că activitateaț

specifică institu iei a fost: ț

[]      Foarte bună

[X]    Bună

[]      Satisfăcătoare

[]      Nesatisfăcătoare

    Îmi întemeiez aceste observa ii pe următoarele considerente i rezultate privind anul 2018:ț ș

l. Resurse i procesș

1. Cum aprecia i resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informa iilor deț ț

interes public?

[X]    Suficiente

[]       Insuficiente

2. Aprecia i că resursele materiale  ț disponibile pentru activitatea de furnizare a informa iilor deț

interes public sunt:

[X]    Suficiente

[]       Insuficiente
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3. Cum aprecia i colaborarea cu direc iile de specialitate din cadrul institu iei dumneavoastră înț ț ț

furnizarea accesului la informa ii de interes public? ț

[X]   Foarte bună

[]      Bună

[]     Satisfăcătoare

[]     Nesatisfăcătoare 

ll. Rezultate 

 Informa ii publicate din oficiuț

1. Institu ia dumneavoastră a afi at informa iile/documentele comunicate din oficiu, conform dinț ș ț

Legea 544/2001, cu modificările i completările ulterioare?ș

[X]   Pe pagina de internet

[X]   La sediul institu ieiț

[X]   În presă

[]      În Monitorul Oficial al României

[]      În altă modalitate: ………………………

2. Aprecia i că afi area informa iilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesa i? ț ș ț ț

[X]   Da

[]      Nu

3.  Care  sunt  solu iile  pentru  cre terea  vizibilită ii  informa iilor  publicate,  pe  care  institu iaț ș ț ț ț

dumneavoastră le-au publicat ?
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a) amplasarea unui panou digital de informare la intrarea în institu ie;ț

b) actualizarea permanentă a site-ului institu iei;ț

c)  structurarea  standard  a  site-ului  institu iei  în  conformitate  cu  prevederileț

Memorandumului privind cre terea transparen ei i standardizarea afi ării informa iilorș ț ș ș ț

de interes public”;

4.  A  publicat  institu ia  dumneavoastră  seturi  de  date  suplimentare,  din  oficiu,  fa ă  de  celeț ț

prevăzute de lege?

[X]    DA,  aceste   informa ii  vizează  activitatea  direc iilor  din  cadrul  institu iei,ț ț ț

activită i desfă urate,  informa ii despre oraț ș ț ș

  []      Nu 

5. Sunt informa iile publicate într-un format deschis? ț

[X]   Da

[]      Nu

6.  Care sunt măsurile interne pe care inten iona i să le aplica i pentru publicarea unui număr cât ț ț ț
mai mare de seturi de date în format deschis?

 O  informare mai detaliată a activită ilor derulate de către compartimentele de specialitate,ț

pentru biroul de rela ii publice  ț

 Informa ii furnizate la cerere ț

1.Numărul

total de

solicitări de

informaţii de

interes public

26

În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare

De la persoane

fizice

De la persoane

juridice

Pe suport

hârtie

Pe suport

electronic

verbal

19 7 16 10

Nu se

consemnează
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Departajare pe domenii de interes

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, 
cheltuieli, etc.)

19

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei 
publice

1

c) Acte normative, reglementări 3

d) Activitatea liderilor instituţiei 1

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare -

f) Altele, cu menţionarea acestora:
 - inventariere terenuri deţinute;
 - documente de proprietate aparţinând altei persoane 
decât solicitantul;
 - date personale.

2

2. Număr
total de

solicitări
soluţionate
favorabil

Termen de răspuns
Modul de

comunicare
Departajate pe domenii de interes

21

Redirecţionate
către alte instituţii

în 5 zile

A B C D E F G H I J K L

2 15 6 - 3 18 - 15 1 3 1 - 1

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

    A - Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

    B - Soluţionate favorabil în termen de 30 zile

    C - Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

    D - Comunicare electronică

    E - Comunicare în format hârtie
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    F - Comunicare verbală

    G - Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

    H - Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

    I - Acte normative, reglementări

    J - Activitatea liderilor instituţiei

    K - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

    L – Altele

3. Men iona i principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul ț ț

legal: 

              3.1. Răspunsul a fost dependent de ob inerea unor informa ii de la alte departamente ț ț

din cadrul institu iei, respectiv de la alte institu ii.ț ț

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

              3.1. O colaborare mai bună în ceea ce prive te compartimentul de comunicare cu ș

celelalte compartimente i institu ii, pentru a avea un acces rapid la informa iile necesare, ș ț ț

de inute de acestea.ț

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A -  Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

B -  Acte normative, reglementări

C -  Activitatea liderilor instituţiei

D - Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

5.Număr
total de

solicitări
respinse

Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes

Exceptate,
conform

legii

Informaţii
inexistente

Alte
motive (cu
precizarea
acestora)

Utilizarea
banilor
publici

(contracte,
investiţii,

A B C D Altele (se
precizează

care)
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cheltuieli,

etc.)
0 - - - - - - - - -

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea
numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

         Nu este cazul.

6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la
adresa instituţiei publice în baza Legii nr.
544/2001, cu modificările şi completările

ulterioare

6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa
instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare

Soluţionate
favorabil

Respinse În curs de
soluţionare

Total Soluţionate
favorabil

Respinse În curs de
soluţionare

Total

- - - - - - 1 -

7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

7.1. Costuri :

Costuri totale de
funcţionare ale

compartimentului

Sume încasate din
serviciul de

copiere

Contravaloarea
serviciului de copiere

(lei/pagină)

Care este documentul
care stă la baza

stabilirii contravalorii
serviciului de

copiere?
- - - -

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt 

publicate seturi de date de interes public ?

X Da
Nu
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b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei

dumneavoastră pentru creşterea eficienţei  procesului de asigurare a accesului la informaţii  de

interes public:

-  o organizare mai bună a punctului de informare – documentare;

-  o  mai  bună  coordonare  a  activită ii  interdepartamentale,  respectiv  îmbunătă ireaț ț

legăturii dintre serviciile de specialitate din cadrul institu iei  i biroul de rela ii publice.ț ș ț

c) Enumeraţi  măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la

informaţii de interes public:

-  publicarea pe site-ul instituţiei a unui număr mai mare de informaţii din oficiu;

-  publicarea informa iilor într-o formă accesibilă i concisă;ț ș

-  realizarea comunicatelor de presă i transmiterea periodică a  acestora către parteneriiș

media;

-  postarea informa iilor pe pagina de facebook a institu iei i pe conturile personale.ț ț ș
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Capitolul 2

Activitatea desfă urată de serviciileș
publice din subordinea Consiliului Local

i a primăriei în anul 2018ș
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2.1.  Aparatul de lucru permanent al Consiliului Local

În decursul  anului  2018, în cadrul  aparatului  permanent  de lucru al  Consiliului  Local  al

Municipiului  Rădău i,  au fost  înregistrate  un număr de  ț 4 dosare noi  aflate  pe rolul  instan elor  deț

judecată având ca obiect:  3 dosare - anulare act administrativ emise de autorită i publice locale şi  ț 1

dosar  -  obligaţia  de a  face.  Cât  priveşte  dosarele  existente  din alţi  ani  -  3  dosare de anulare  acte

administrative emise de autorită i  publice locale,  1 dosar de validare poprire şi 1 dosar de anulareț

proces verbal de contraven ie – C.L. chemat în garan ie au fost solu ionate favorabil în cursul anuluiț ț ț

2018, 1 dosar de anulare proces verbal de contraven ie – C.L. chemat în garan ie este în revizuire iar 1ț ț

dosar de anulare acte administrative emise de autorită i publice, 3 dosare de anulare procese verbale deț

contraven ie  –  C.L.  chemat  în  garan ie,  au  fost  solu ionat  nefavorabil  în  cursul  anului  2018.  Dinț ț ț

activitatea aparatului de lucru permanent al Consiliului Local,  nu a lipsit  coresponden a purtată cuț

cetă enii municipiului Rădău i i nici cu personalul angajat în cadrul altor compartimente din cadrulț ț ș

Primăriei  municipiului  Rădău i  pe  diverse  teme  juridice,  tot  în  sprijinul  rezolvării  problemelorț

municipiului. 

Tabel situaţie comparativă:

ANUL 2017 ANUL 2018
10 Dosare noi pe rol

din care:
4 dosare - anulare acte administrative emise de 
autorită i publice locale;ț
6 dosare - referitoare la preten ii, drepturi băne ti.ț ș

4  Dosare noi pe rol
din care:

3 dosare - anulare acte administrative emise de 
autorită i publice locale;ț
1 dosar - obligaţia de a face

Dosare existente din anii anterior
Soluţionare

Dosare existente din anii anterior
Soluţionare

FAVORABIL
2 dosare în care 
Consiliul Local a fost 
chemat în garanţie 

NEFAVORABIL
1 dosar-anulare acte 
administrative emise de 
autorită i publice localeț

FAVORABIL
3 dosare - anulare acte
administrative emise 
de autorită i publice ț
locale;
1 dosar - validare 
poprire;
1 dosar - anulare proces 
verbal de contraven ie – ț
C.L. chemat în garan ie.ț

NEFAVORABIL
1 dosar - anulare 
acte administrative 
emise de autorită i ț
publice locale;
3 dosare - anulare 
procese verbale de 
contraven ie – ț
Consiliul Local 
fiind chemat în 
garan ie.ț
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Precizăm că activitatea din cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădău i a fost unaț

vastă, comparativ cu anul 2017 în care au fost adoptate un nr. de 269 de Hotărâri, în anul 2018 s-au

adoptat 293 Hotărâri, atât cu caracter individual cât i normativ, iar la baza iniţierii proiectelor deș

hotărâre au stat documentaţiile întocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei

municipiului Rădăuţi, redactate cu sprijinul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local. 

Pe rolul instan elor judecătore ti există un număr de 4 litigii în care este implicat Consiliulț ș

Local al Municipiului Rădău i în anul 2018. Având în vedere faptul că au fost atacate în instan a deț ț

contencios administrativ i fiscal doar o mică parte din hotărârile adoptate de către Consiliul Local,ș

rezultă faptul că activitatea Consiliului Local func ionează conform legisla iei în vigoare, iar hotărârileț ț

au fost adoptate conform legii.

Aparatul  permanent  de  lucru  al  Consiliului  Local  are  în  prezent  2  posturi  de  consilieri

juridici, ambele ocupate pe perioadă nedeterminată. Menţionăm faptul că din luna mai a anului 2018,

activitatea Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local a fost susţinuţă de către consilier jurdic

Raduţa Mihalescul, consilier juridic Elena Parasca aflându-se în concediu de maternitate.
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         2.2.  Serviciul Public Comunitar de Eviden ă a Persoanelorț

Activitatea S.P.C.L.E.P. Rădău iț  s-a desfăşurat în 2018 cu respectarea legislaţiei în vigoare

şi a radiogramelor / instruc iunilor / metodologiilor transmise de D.E.P.A.B.D. Bucure ti.ț ș

Cadrul legal este definit de prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,  H.G. nr. 1375/2006  pentru

aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  unitară  a  dispoziţiilor  legale  privind  evidenţa,

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Legea nr. 119/1996 cu privire

la actele de stare civilă, republicată, H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire

la  aplicarea  unitară  a  dispoziţiilor  în  materie  de stare  civilă  i  Regulamentului  nr.  679/2016ș

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal şiș

privind  libera  circulaţie  a  acestor  date  i  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE (Regulamentulș

general privind protec ia datelor). ț

S.P.C.L.E.P. Rădău i a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Rădău i nr.ț ț

18 din 24/02/2005, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea organizarea şi

funcţionarea  serviciilor  publice  comunitare  de  evidenţă  a  persoanelor,  cu  modificările  şi

completările ulterioare, fiind un serviciu fără personalitate juridică.

S.P.C.L.E.P. Rădău i deserveşte pe linie de evidenţă a persoanelor, cu un efectiv de 7ț

lucrători, un număr de 23 unităţi administrativ teritoriale (1 municipiu, 2 oraşe şi 20 comune), cu

o popula ie activă, la 31.12.2018, de ț 157.666 locuitori.
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Evoluţia numărului populaţie deservite de la 31.12.2008 - 31.12.2018
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I. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE MANAGEMENT

Activită ile pe linie de management desfă urate în permanen ă de către eful serviciului,ț ș ț ș

în perioada supusă analizei, au fost:

- urmărirea modului în care sunt îndeplinite activităţile prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005,

cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  sunt  aplicate  Normele  metodologice  de  aplicare

unitară  a  dispoziţiilor  legale  privind evidenţa,  domiciliul,  reşedinţa  şi  actele  de identitate  ale

cetăţenilor  români,  aprobate  prin  H.G.  nr.  1375/17.10.2006.  S-a  urmărit  respectarea  actelor

normative incidente activităţilor desfăşurate şi rezolvarea operativă a tuturor solicitărilor adresate

serviciului.

- urmărirea  solu ionării  în  cel  mai  scurt  timp,  cu  respectarea  termenului  legal  deț

solu ionare,  a  cererilor  pentru  eliberarea  actelor  de  identitate  i  a  cererilor  pentru  înscriereaț ș

men iunii privind stabilirea re edin ei;ț ș ț

- rezolvarea  operativă,  în  temeilul  prevederilor  legale,  a  tuturor  solicitărilor  adresate

serviciului  (solicitări  furnizări  date personale, petiţii,  solicitări  de informaţii  de interes public

etc.);

- îndeplinirea  măsurilor  prevăzute  în  Dispozi ia  Comună  D.E.P.A.B.D  –  I.G.P.R.  nr.ț

4315800/57/2018, privind desfă urarea activită ilor pentru punerea în legalitate a minorilor cuș ț

vârsta între 14-18 ani i persoanele majore care figurează în Registrul Na ional de Eviden ă aș ț ț

Persoanelor cu domiciliul ăn România i nu au solicitat eliberarea primului act de identitate pânăș

la data de 31.12.2017;

- organizarea activită ilor prevăzute de Planul de măsuri D.E.P.A.B.D. nr. 3408704/2014ț

pe linia stabilirii domiciliului în România a cetă enilor români originari din R. Moldova;ț

- s-a  efectuat  instruirea  tuturor  lucrătorilor  i  asigurarea  punerii  în  aplicare  aș

reglementărilor în vigoare şi a dispoziţiilor / radiogramelor D.E.P.A.B.D. de către toţi lucrătorii

din cadrul serviciului;

- s-a  coordonat  activitatea  lucrătorilor  serviciului  pentru  actualizarea  R.N.E.P.  cu

informa iile referitoare la persoană;ț

- s-a  efectuat  planificarea  zilnică  a  lucrătorilor  de  eviden ă  a  persoanelor,  pe  tipuri  deț

activită i: primiri cereri, înmânări acte de identitate, actualizare R.N.E.P. etc.;ț
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- s-a  urmărit  modul  de  realizare  a  situa iilor  zilnice  /  lunare  /  trimestriale  pe  linie  deț

eviden ă a persoanelor i s-a asigurat transmiterea acestora.  ț ș

II. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR I INFORMATICĂȘ

Pe  linie  de  eviden ă  a  persoanelor,  în  perioada  supusă  analizei,  au  fost  desfă urateț ș

următoarele activită i:ț

-  s-au înregistrat 15.116 cereri pentru eliberarea actelor de identitate, 3.409 în trimestrul I,

3.314 în trimestrul II, 5.149 în trimestrul III i 3.131 în trimestrul IV, cu o medie zilnica deș

aproximativ 62 solicitări / zi lucrătoare. Pentru acestea au fost efectuate următoarele activită i:ț

primire,  inregistrare  i  verificare  cereri  i  documente  anexate,  au  fost  confruntate  copiileș ș

documentelor anexate cu originalul şi au fost certificate pentru conformitate, au fost efectuate

verificări în R.N.E.P., au fost preluate imaginile solicitan ilor.ț

- au fost înregistrate 323 cereri pentru înscrierea în actul de identitate a men iunii privindț

stabilirea re edin eiș ț ;

- în  conformitate  cu  prevederile  legale  au  fost  solu ionate  cereri  de  furnizări  date  dinț

R.N.E.P., fiind comunicate date pentru 1.583 persoane;

- au  fost  aplicate  un  număr  de  261 sancţiuni  contravenţionale  pe  linie  de  eviden ă  aț

persoanelor, valoarea totală a amenzilor fiind de 16.695 lei;

În cadrul activităţilor pe linie informatică s-a pus accent pe necesitatea implementării în

mod corect a datelor personale preluate din documentele primare şi comunicări ale ministerelor

sau  autorităţilor  publice  centrale  şi  locale,  în  vederea  actualizării  R.N.E.P.  Statistic  au  fost

desfă urate următoarele activită i:ș ț

- s-au înregistrat în R.N.E.P. 4.124 persoane, din care 2.632 la na tere, ș 1.492 ca urmare a

redobândirii  /  dobândirii  cetă eniei  române  sau  a  schimbării  domiciliului  din  străinătate  înț

România;

- s-au  actualizat  datele  în  R.N.E.P.  conform  documentelor  anexate  la  cererile  pentru

eliberarea  actelor  de  identitate/stabilire  re edin ă  (date  de  identificare,  statut  civil,  adrese  deș ț

domiciliu/re edin ă),  a comunicărilor de deces, a comunicărilor de modificări  pentru eviden aș ț ț

persoanelor (copii sub 14 ani) sau a altor solicitări;
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III. ACTIVITĂ I PE LINIE DE STARE CIVILĂȚ

În cursul anului 2018 în cadrul compartimentului de Stare Civilă s-au înregistrat  1.502

na teri, ș 222 căsătorii i ș 483 decese.

De asemenea s-au mai efectuat i alte activită i, după cum urmează:ș ț

- 216 de transcrieri ale actelor de stare civilă încheiate în străinătate, 

- s-au eliberat un număr de 1.766 certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau

deteriorate;

- s-au operat i expediat la D.J.E.P. Suceava un număr de ș 2.248 men iuni;ț

- s-a  transmis  Camerei  Notarilor  Publici  un  număr  de  281 sesizări  de  deschidere  a

procedurii succesorale.
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2.3.  DIREC IA DE ASISTEN Ă SOCIALĂ RĂDĂU IȚ Ț Ț

ACORDARE BENEFICII SOCIALE:

În baza Legii  nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  în anul 2018 au fost în

plată un număr mediu lunar de 52 de dosare, număr în scădere, fa ă de 60 dosare în anul 2017.ț

Pentru  a  pune  în  aplicare  prevederile  acestei  legi  şi  pentru  a  verifica  dacă  beneficiarii  se

încadrează  în  prevederile  legale,  s-au  efectuat  periodic  vizite  la  domiciliul  beneficiarilor,

finalizate prin întocmirea de anchete sociale, s-a colaborat cu Direcţia Taxe şi Impozite şi cu

Serviciul Agricol din cadrul Primăriei municipiului  Rădăuţi, s-a solicitat sprijinul Poliţiei Locale

în cazurile în care s-au întâmpinat probleme. Lunar s-a întocmit evidenţa numărului de ore de

muncă,  s-a  verificat  modul  în  care  beneficiarii  au  efectuat  activită ile  de  interes  local,  s-auț

întocmit  fişele  de  calcul  şi  machetele  pentru  statele  de  plată  transmise  lunar  către  Agenţia

Judeţeană de Prestaţii  i  Inspec ie  Socială.  Au fost  întocmite  dispozi ii  de acordare,  încetare,ș ț ț

suspendare i modificare a ajutorului social. Pe parcursul anului au fost întocmite 27 de dosareș

noi, au fost încetate de la plată 28 dosare, suspendate de la plată 23 dosare, modificări cuantum

ajutor social – 9 i reluări plată 14 dosare.ș

Pentru  aplicarea  Legii  nr.  277/2010 privind  acordarea  alocaţiei  pentru  susţinerea

familiei, în anul 2018 au fost în plată un număr mediu lunar de 162 de dosare, număr în scădere
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fa ă de 210 de dosare în anul 2017. Pe parcursul anului s-a stabilit dreptul la ASF pentru 11 deț

dosare, 14 dosare au fost repuse în plată,  s-au operat modificări cuantum ASF la  23 de  dosare,

47 de dosare au fost încetate de la plata la 3 luni de la suspendare sau din alte motive. Pentru

toate acestea s-au întocmit dispoziţii de încetare, punere în plată şi modificare cuantum. Au fost

monitorizate  toate dosarele aflate în plată,  fiind necesară actualizarea acestora la 3 luni,  cu :

adeverinţe de elev pentru copii de vârstă scolară şi adeverinţe de venituri, iar ancheta socială este

actualizată la 6 luni în toate cazurile şi ori de câte ori apar modificări în situaţia familiei: număr

membrii, venituri.

La Cantina  de  ajutor  social a  beneficiat  de  hrană  un  număr  mediu  lunar  de  65  de

persoane:  copii,  persoane vârstnice şi  persoane bolnave.  Pentru a beneficia  de acest  drept se

întocmeşte  un  dosar  social  care  este  actualizat  periodic,  este  necesară  vizita  la  domiciliul

beneficiarilor,  verificarea  veniturilor  acestora,  colaborarea  cu  compartimente  din  cadrul

Primăriei Rădăuţi. Modul în care persoanele apte de muncă îşi îndeplinesc  obligaţia de a efectua

activităţi de interes local pentru hrana primită a fost  verificat lunar. Pentru persoanele care nu au

efectuat munca s-a sistat acordarea hranei până la efectuarea acesteia.

În ceea ce prive te ajutorul pentru ș încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2017-2018,

în lunile ianuarie –  martie 2018 au beneficiat de acest ajutor, astfel: 

- Lemne, combustibili petrolieri i cărbuni – 91 dosareș

- Gaze naturale – 25 dosare

- Energie termică – 358 dosare

În perioada noiembrie – decembrie 2018 au depus cereri i au beneficiat de ajutor pentruș

încălzirea locuin ei pentru sezonul rece 2018-2019, astfel:ț

- Lemne, combustibili petrolieri i cărbuni – 40 dosareș

- Gaze naturale – 18 dosare – acordare

- Gaze naturale – 3 dosare - neacordare

- Energie termică – 264 dosare – acordare

- Energie termică – 15 dosare – neacordare
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Tichete sociale pentru grădini ă:ț

- În lunile ianuarie – iunie 2018 au beneficiat  26 copii

- În lunile septembrie – decembrie au beneficiat 15 copii

    SERVICII SOCIALE

In domeniul protecţiei copilului în anul 2018 au fost efectuate 107 de anchete sociale la

domiciliu pentru copii institu ionaliza i i pentru diverse sesizări la D.G.A.S.P.C. Suceava, a fostț ț ș

prevenită instituţionalizarea i s-au întocmit planuri de servicii pentru un număr de 23 de cazuriș

prin consiliere juridică şi socială. Sunt în evidenţă un număr de 121 copii ai căror părinţi sunt

plecaţi  la  lucru  în  străinătate,  a  căror  situaţie  este  monitorizată,  se  întocmeşte  un  raport  de

evaluare iniţială pentru fiecare sau  se întocmesc note de constatare, după caz , fi e de observa ieș ț

- 58, raportări trimestriale către D.G.A.S.P.C. Suceava. Pentru 11 copii afla i în situa ie de risc s-ț ț

a  realizat  monitorizarea  periodică  i  s-au  întocmit  166  rapoarte  de  vizită.  S-a  participat  laș

audierea a 15  minori la poli ie, parchet i Tribunalul Suceava. Pentru orice sesizare cu privire laț ș

posibilitatea  ca un copil  să se afle  în  situa ie  de risc se întocmesc rapoarte  de vizită  – 166,ț

rapoarte de evaluare – 11, planuri de servicii – 23, fi e identificare riscuri - 16 – după caz. S-auș

efectuat 3 anchete sociale pentru adop ii. Se realizează monitorizarea trimestrială a 12 copii afla iț ț

în plasament. S-au eliberat 6 dovezi pentru plecarea în străinătate a părin ilor care î i lasă copiiiț ș

în grija altor persoane. S-a demarat i finalizat procedura în vederea reintegrării în familie pentruș

5 copii. Lunar se întocme te raport de vizită pentru un asistent maternal.ș

In  domeniul  protecţiei  persoanelor cu handicap ,  au fost  efectuate  392 de anchete

sociale pentru Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap.

Pentru  persoanele  cu  deficit  funcţional  grav  cu insoţitor  –  adulţi  şi  copii  –  pe lângă

dosarul  transmis  la  Suceava  se  mai  întocmesc  dosare  pentru  acordarea  indemnizaţiei  pentru

insoţitor,  sau angajarea  unui  asistent  personal.  Avem în evidenţă  194 de persoane cu deficit

funcţional grav, 121 adulţi şi minori care beneficiază de indemnizaţii pentru însoţitori şi 73 care

au angajat asistent personal.

S-au  efectuat  referate  sociale  pentru  persoane  internate  în  centre  de  recuperare

neuropsihiatrică – 17.
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S-au întocmit  documenta ia  necesară i  s-au întocmit  dispozi ii  pentru numire curatorț ș ț

special, conform noului Cod civil i noului Cod de procedură civilă, pentru 27  persoane.ș

In domeniul persoanelor vârstnice :

La Căminul pentru persoane vârstnice numărul  mediu lunar  de asista i:  38.  Pentruț

serviciile  acordate,  asistaţii  plătesc lunar  60% din veniturile  acordate,  fără  a depăşi suma de

2.213 lei ( costul mediu lunar de intreţinere stabilit prin HCL nr.9/2018).

La domiciliul persoanelor vârstnice se oferă servicii comunitare, prin activitatea celor

10  angajate  din  acest  compartiment.  Sunt  în  evidenţă  26  persoane  vârstnice  cărora  li  se

efectuează  servicii  comunitare  la  domiciliu.  Săptămânal  se  efectuează  vizite  la  domiciliul

persoanelor  vârstnice  pentru control  şi  îndrumare a îngrijitoarelor.  Pentru serviciile  acordate,

persoanele asistate plătesc o contribuţie de 10% din veniturile personale.

La Adăpostul de Noapte sunt cazate un număr de 16 persoane cu domiciliul stabil in

mun.Rădăuţi, fără locuinţă, iar pe perioada sezonului rece sunt aduşi şi cetăţeni cu domiciliul în

alte localităţi, care sunt găsiţi seara pe străzi şi nu au posibilitatea reîntoarcerii în localitatea de

domiciliu. Asista ii adăpostului beneficiază de consiliere socială i juridică au fost sprijini i înț ș ț

vederea ob inerii actelor de identitate, li s-au întocmit dosare de ajutor social pentru a beneficiaț

de asigurare de sănătate, au fost înscri i le medic de familie. ș

Pe lângă  activităţile  prezentate  mai  sus,  angajaţii  direcţiei  efectuează  anchete  sociale

solicitate de diferite instituţii : judecătorie - 151;  coala specială, bani de liceu i bursă colară –ș ș ș

162, anchete sociale pentru acordarea de ajutoare financiare – 59, impozite i taxe primărie – 75;ș

notar public – 35; alte institu ii – 33.ț

Fără a necesita  efectuarea unor anchete sociale,  se întocmesc şi se trimit  la A.J.P.I.S.

Suceava dosare pentru :

- alocaţii de stat - 363

- dosare pentru indemnizaţii ptr.cresterea copilului sau stimulent – 269

- adeverinţe în vederea obţinerii ajutorului de înmormântare de la Casa de Pensii Suceava

- 190
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2.4. CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BUCOVINA RĂDĂU IȚ

Clubul  Sportiv  Municipal  Bucovina  Rădăuţi  este  o  unitate  cu  personalitate

juridică de drept public, subordonată Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi şi are drept scop

organizarea şi administrarea activităţilor sportive din municipiul Rădăuţi. Funcţionează în baza

Legii  Educaţiei  Fizice  şi  Sportului  precum  şi  H.G  nr.  884/14.09/2001  pentru  aprobarea

regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor legii sus menţionate. 

Obiectul de activitate al Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi constă în selecţia,

pregătirea,  performanţa  şi  participarea  la  competiţiile  interne  şi  internaţionale,  promovarea

spiritului  fair-play,  combaterea  şi  prevenirea  violenţei,  promovarea  mai  multor  discipline

sportive, administrarea bazei materiale proprii, organizarea de competiţii sportive în conformitate

cu statutul şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale.

Organigrama,  statul  de  funcţii  şi  fişa  postului  este  aprobată  de  Consiliul  Local  al

Municipiului Rădăuţi.

Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi foloseşte baza sportivă, dată in administrare

de către Consiliul Local.

Veniturile indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual

propriu.

Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în condiţiile prevăzute de

normele  privind  finanţele  publice,  atât  pentru  alocaţiile  de  la  bugetul  local  al  municipiului

Rădăuţi, cât şi pentru celelalte venituri.

Bugetul pentru anul 2018 a fost aprobat în sumă de 1.175.000 lei.

Bugetul  realizat  pe anul  2018 a fost  în  sumă de 1.157.186 lei   sume reprezentate  în

activitatea clubului în următoarele cheltuieli:
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-  774.398 lei participare la competiţii sportive;

-  43.746 lei întreţinere,utilităţi;

-  14.749 lei reparaţii curente;

-  310.506 lei cheltuieli de personal.

-  13.787 lei obiecte inventar.

Gestionarea corectă a sumelor alocate a făcut posibil ca în anul 2018 clubul, să asigure o

întreţinere corespunzătoare a bazelor sportive din dotare. 

Clubul  Sportiv  Municipal  Bucovina  Rădăuţi  a  coordonat  activitatea  a  145  sportivi

legitima i  la  sec iile  afiliate  la  federa iile  de  specialitate  ob inând  performan e  demne  deț ț ț ț ț

men ionat.ț

Clubul  Sportiv  Municipal  Bucovina Rădăuţi are în structură următoarele secţii pe ramuri

de sport: 

- Lupte 

- Baschet

- Fotbal

- Atletism

La sec ia lupteț  a Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi, sportivii au participat la

programul Federa iei Romane de Lupte, ob inând pe parcursul anului un număr de 13 medaliiț ț

na ionale, din care 2 aur, 5 argint i 6 bronz, iar la finalele Cupei României 5 medalii din care 2ț ș

aur, 2 argint i 1 bronz.ș

De asemenea, Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi are 3 sportivi la lotul na ionalț

de cade iț : Grigorean David, Roman Andrei și cheul Gheorghi ă.Ș ț

La sec ia baschet,ț  Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi, pe parcursul anului 2018,

a reformat echipa U-20 în vederea reînscrierii în Campionatul Na ional 2019-2020, cu obiectivulț

de clasare în primele 5 echipe ale campionatului.

La sec ia de atletismț  al Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuţi activează 5 sportivi,

având-o în prin plan pe sportiva Olenici Angela Veronica - campioană na ională de tineret, loculț
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VI  la  Balcaniada de la Istanbul  i  ș Moldovan Sebastian Daniel  -   locul  III  la  Campionatele

Na ionale de Atletism tineret i locul VI la Balcaniada de la Istanbul.ț ș

La sec ia fotbalț , echipa ora ului a atins obiectivul în anul 2018, terminând pe locul 5 laș

finalul  campionatului  2017-2018  i  pe  locul  3  la  finalul  turului  de  campionat  2018-2019,ș

activând în liga 3 a Campionatului Na ional de Fotbal seria I.ț

De  asemenea,  echipa  de  fotbal  seniori  a  clubului  a  ajuns  în  aisprezecimile  Cupeiș

României la Fotbal, fiind învinsă la loviturile de departajare de echipa din Liga I Gaz Metan

Media .ș

Pe parcursul  anului  2018,  Clubul  Sportiv  Municipal  Bucovina  Rădăuţi  a  dat  o  mare

importan ă  între inerii  bazei  sportive,  reu ind  finalizarea  montării  de  scaune  la  tribuna  A  aț ț ș

stadionului i montarea băncilor la tribunele B i C. S-a schimbat instala ia electrică din vestiare,ș ș ț

băi,  grupuri  sanitare,  precum  i  repara ia  generală  a  acestora.  S-a  efectuat  între inereaș ț ț

săptămânală a terenurilor prin tunderea, irigarea i compactarea acestora.ș

La  Sala  Polivalentă  a  Municipiului  Rădău i  au  fost  înlocuite  cele  14  proiectoare,ț

asigurându- se iluminarea corespunzătoare a suprafe ei de joc.ț

Sperăm  că  vom  avea  în  anul  2019  acela i  sprijin  din  partea  Consiliului  Local  i  aș ș

Primăriei Rădău i, astfel încât la finele anului să putem raporta măcar acelea i performan e, sauț ș ț

chiar mai bune.
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2.5.  BIBLIOTECA  „TUDOR FLONDOR” RĂDĂU IȚ

 Misiunea bibliotecii

Biblioteca  Municipală  ”Tudor  Flondor”  serveşte  intereselor  de  informare,  studiu,

educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din localitatea Rădău i, oferind acces liber, gratuit şiț

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi colecţiile proprii.

Obiectivele Bibliotecii pe anul 2018

-  achiziţionarea  unităţilor  de  bibliotecă  pentru  asigurarea  continuităţii  colecţiilor,  păstrarea

caracterului enclclopedic, menţinerea echilibrului între cererea utilizatorilor şi oferta instituţiei;

- asigurarea unui mediu de învăţare pentru toate vârstele, printr-o ofertă de educaţie continuă şi

prin realizarea unei atmosfere confortabile de studiu;

- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor de bibliotecă. Prestarea unei game atractive de

servicii  menite  să  ofere  rapid  utilizatorilor  cele  mai  recente  informaţii,  accentuând  rolul

bibliotecii ca spaţiu informaţional;

-  îmbunătăţirea  relaţiilor  cu  utilizatorii  pe  baza  unui  parteneriat  activ  între  bibliotecă  şi

utilizatori;

- perfecţionarea continuă a bibliotecarului prin forme moderne;

- diversificarea ofertei culturale şi satisfacerea cerinţelor exprimate de membrii comunităţii prin

organizarea manifestărilor culturale de valorificare a patrimoniului local;

-  realizarea  de  parteneriate  cultural  -  educaţionale  cu  instituţii  de  cultură  şi  educaţie  din

localitate, judeţ, precum şi cu instituţii similare din ţară şi străinătate;

-  mediatizarea permanentă a instituţiei în mass - media. 

Raportul  de  activitate  este  instrumentul  de  lucru  necesar  pentru  desfăşurarea  unei

activităţi organizate şi eficiente şi dovedeşte că activitatea bibliotecii reflectă nevoile membrilor

comunităţii.

 Relaţiile cu publicul

În anul 2018 Biblioteca Municipala” Tudor Flondor“ a avut un total de  12.025 utilizatori

activi:

- 5.900  utilizatori noi înscrişi
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- 6.125  utilizatori reânscrişi (vizaţi)

Utilizatorii au fost înscrişi în Registrul de înscriere al utilizatorilor, au fost întocmite fişe

- contract de împrumut.

Zilnic  a  fost  completat  Registrul  de  evidenţă  zilnică pentru evidenţa  publicaţiilor

consultate din bibliotecă şi a frecvenţei zilnice. 

Evidenţa a fost completată şi pe hârtie (în registrul bibliotecii) cât şi în format electronic

utilizând Excel şi a fost transmis lunar Bibliotecii Bucovinei.

În  2018 au  fost  efectuate  un  număr  de    14.355   de  vizite  la  bibliotecă  şi  au  fost

împrumutate un număr de  22.302 unităţi de bibliotecă.                   

De menţionat că pe parcursul anului 2018  Biblioteca Municipală “Tudor Flondor” a

avut parteneriate  cu toate instituţiile de învăţământ din municipiu. 

Şi-au lansat cărţile sau au ţinut prelegeri doctori in istorie  cercetători, autori de poezie şi

proză. 

Cu prilejul proiectului "Şcoala altfel" au trecut pragul bibliotecii sute de şcolari şi elevi

care au desfăşurat activităţi culturale şi educative. 

La 31 decembrie 2018 Biblioteca Municipală “Tudor Flondor” avea un fond de carte

de 91.866   volume în valoare de 108.248,9 lei.

În  cursul  anului  2018  Biblioteca  Municipală  “Tudor  Flondor” a  achiziţionat

documente, colecţii de publicaţii după cum urmează :

- din bugetul repartizat de Primărie :

- volume = 146   valoare =  3.000 lei

- donaţii: 

- volume = 27  valoare = 2,7 lei

Total achiziţii în anul 2018 :

- volume = 173  valoare = 3.002,7  lei
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 UTILIZAREA BIBLIOTECII MUNICIPALE TUDOR FLONDOR
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2.6.  MUZEUL ETNOGRAFIC

 „SAMUIL I  EUGENIA IONE ” RĂDĂU IȘ Ț Ț

În conformitate cu Legea nr.12/11 ianuarie 2006 publicată în Monitorul Oficial nr.39/17

ianuarie  2006  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  muzeelor  şi  a  colecţiilor  publice

nr.311/2003, funcţiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea  ştiinţifică, administrarea, conservarea  şi restaurarea patrimoniului muzeal.

b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea,  protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal.

c)  punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării  şi recreerii.

În cursul anului 2018, cei 5 specialişti ai Muzeului Etnografic „Samuil şi Eugenia Ioneţ”

Rădăuţi  (muzeografi, restauratori, conservatori) au realizat următoarele:

Activitatea expoziţională, educaţională şi relaţii cu publicul

-  s-au realizat  acţiuni  de  mediatizare  a  expoziţiei  de bază şi  a  celor  temporare  prin

afişe,comunicate de presă, reportaje şi interviuri radio şi TV referitoare la activităţile desfăşurate

în cadrul muzeului şi a Galeriei de Artă;

-  optimizarea  relaţiei  muzeu  -  public,  în  vederea  promovării  optime  i  a  atrageriiș

publicului din ţară şi străinătate pentru a participa la manifestările incluse în programele culturale

ale muzeului;
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- asigurarea ghidajului de specialitate în expoziţia permanentă a muzeului. Autoinstruire

profesională permanentă în cadrul CIMEC;

- creaţiile unor artişti din ţară şi străinătate au fost prezentate publicului prin  expoziţii,

vernisaje, lansări de carte, transmisii televizate, organizate în sala muzeului  şi sala de expoziţie a

Galeriei de Artă.  Pe parcursul anului 2018 au fost organizate un numar de 43 de expoziţii iș

conferin e;ț

- în anul 2018 a continuat desfă urarea proiectul de blockflote „ÎNVAŢĂ SĂ CÂNŢI” –ș

proiect destinat copiilor , în cadrul caruia sunt organizate cursuri gratuite de muzică, organizate

în incinta Galeriei  de Artă sub îndrumarea domnului Alexandru Domnari, prof. de muzica la

Şcoala „Bogdan Vodă ”, Rădăuţi;

- în perioada 23 august – 26 august 2018  s-a desfăşurat cea de a - XXXVI- a ediţie a

Târgului  Olarilor  “Ochiul de Păun “ ,  manifestare tradiţională  cu o numeroasă participare a

meşterilor din întreaga ţară  şi străinatate  - Republica Moldova şi Ucraina, la care au participat

un număr de aproximativ de 5900 vizitatori. Tot în aceasta perioadă a fost organizată o expoziţie

–  Ulciorul  în tradi ia românească – forme i  întrebuin ăriț ș ț ,  concomitent  cu un simpozion de

ini iere a tinerilor genera ii în me te ugul olaritului.ț ț ș ș

- în anul 2018, în muzeu s-au organizat 3 edi ii din cadrul Proiectului ME TE UGIM, ceț Ș Ș

presupune desfă urarea atelierilor de crea ie.  ș ț

- vizitatorii expoziţiei de bază a muzeului care au beneficiat de ghidaj şi participanţii la

manifestările expoziţionale organizate de către Muzeu şi Galeria de Artă au fost  în anul 2018  în

număr de 12959 . Veniturile proprii realizate în anul 2018 au fost de 4420  lei.

- concomitent cu activitatea expoziţională a fost dezvoltată o intensă colaborare cu instituţiile de

învăţământ din zonă, organizaţii şi instituţii culturale judeţene şi naţionale, în vederea realizării

unor proiecte culturale şi educaţionale având ca beneficiari atât copii cât şi adulţi.

                  Situa ia comparativă a nr. de vizitatori / venituri  realizate în 2017/2018ț

TOTAL
VIZITATORI  după tipul biletelor

Intreg Redus Gratuit

2017 11754 363 899 10492

2018 12959 383 1909 10667
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Evidenţa patrimoniului şi conservare 

 A  fost  desfăşurată  activitate  de  monitorizare  şi  ameliorare  a  microclimatului  atât  în

depozite cât şi în sălile expoziţionale. Monitorizarea stării de sănătate a elementelor constructive

şi  semnalarea deficienţelor  apărute.  În expoziţii  s-a efectuat  controlul săptămânal  al  stării  de

conservare  a  pieselor  aflate  în  expunere  liberă  sau  în  vitrine;  s-a  monitorizat  permanent

microclimatul,  asigurându-se   pe  cât  posibil  corectarea  deficitului  de  umiditate  relativă,

desprăfuirea artefactelor şi aplicarea tratamentelor periodice adecvate.

S-a  continuat  digitizarea  registrelor  de  artefacte. S-au  întocmit  fişe  de  conservare,

cataloage de colecţie şi topografice pentru colecţiile de ceramică, piese de port, obiecte din lemn.

Piesele de port şi textile expuse un  timp mai îndelungat în expoziţia de bază şi supuse

tensiunilor mecanice şi influienţei microclimatului sau dăunătorilor biologici au fost înlocuite cu

cele aflate în depozite, curăţate şi desprăfuite.

Obiectele de port şi cele din lemn au fost verificate şi s-a intervenit împotriva acţiunii

dăunătorilor biologici exclusiv prin forţe proprii.

Asigurarea securitaţii/ supravegherea bunurilor expuse.
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Administrativ

În  urma  atacului  biologic  aspura  materialelor  de  origine  animală  (insecte,

microorganisme) s-au efectuat mai multe dezinsecţii atît în expoziţia de bază cat şi în depozite .

Colecţia de textile, afectată în urma atacului dăunătorilor biologici  din anii precedenţi,  a fost

reorganizată aplicând obiectelor operaţiuni de criogenare, curăţare,  desprăfuire şi aerisire prin

forţe proprii. 

S-a  asigurat  suportul  financiar  pentru  dezvoltarea  i  modernizarea  muzeului,  prinș

instalarea unui sistem termic.

 Pe tot  parcursul  anului  am desfăşurat  permanent  activităţi  de  menţinere  a  ordinii  şi

curăţeniei  atât  în  sălile  de expoziţie  cât  şi  în  depozite,  aprovizionarea  cu materiale  necesare

între inerii obiectelor muzeografice i de inventar.ț ș
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2.7. CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ

În  anul 2018, principalele  direcţii  spre care au fost  orientate  manifestările  cultural  –

artistice au fost:

        - asigurarea unui parteneriat socio-cultural adecvat desfăşurării unor activităţi culturale

eficiente la nivel local, prin cooperarea cu alte instituţii de cultură, societăţi culturale, fundaţii

culturale, scoli şi în special licee;

        - facilitarea accesului la cultură, creşterea calităţii bunurilor şi serviciilor culturale de la

producători la consumatori de cultură.

      

 

Marile  manifestări  cultural  -  artistice,  devenite  tradiţionale  se  deruleaza  an  de  an  în

municipiul Rădău i cu o largă audienţă la public, atât prin participarea numeroasă a acestuia, câtț

şi prin desfăşurarea lor sub semnul dragostei şi preţuirii faţă de comorile spirituale ale naţiunii.:

Festivalul Internaţional de Folclor “ ARCANUL” , Ediţia a XXVII–a  , tradiţionalele  concerte

de Paşte (,,Ofrandă la poalele Crucii”, susţinut la Casa de Cultură şi “Lumina Învierii “, susţinut

la Catedrala  Munuicipală)  şi  de Crăciun (” Feeria Crăciunului  “,susţinut la Casa de Cultură,

şi  ,,Hristos  Se  naşte,  slăviţi-L!”,  susţinut  la  Biserica  ,,Sfântul  Dumitru”),  cu  participarea

corurilor din Rădăuţi şi din alte localităţi din judeţ, Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă, cu

participarea a peste 15 trupe din judeţ i nu numai, precum şi spectacolul de Revelion.ș
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La acestea  se mai  adaugă cea de-a asea edi ie  a  festivalului  de teatru  ,,Zilele  Mateiș ț

Vi niec", a patra edi ie a unui festival de muzică clasică ,,Sommerfest" înso it de un masterclassș ț ț

pentru pian i vioară  precum i a zecea edi ie a festivalului de atitudine culturală ,,Folkever", darș ș ț

i a doua edi ie  ,,Piano Duo Festival", singurul festival de pian la patru mâini din ară, i printreș ț ț ș

pu inele festivaluri de acest gen din Europa.ț

De asemenea la Casa de Cultură s-au desfăşurat o gamă diversă de spectacole:

- muzică clasică (Ansamblul cameral ,,Remember Enescu” din Bucureşti  şi Orchestra

Filarmonicii  din Botoşani, Orchestra Colegiului de Artă Suceava, Orchestra Casei de Cultură

Rădău iț );

-  folclor (Ansamblul Folcloric ,,Florile Bucovinei” al Casei de Cultură din Rădăuţi);

-  umor (cu trupa ,,Spitalul 9”si alte trupe de gen din ară);ț

-  teatru (Teatrul ,,Ginta Latină” din Chi inău, Teatrul din Galaţi, Teatrul din Cluj etc.);ș

-  varietăţi (Teatrul de Revistă ,,Constantin Tănase” arti tii Mircea Vintilă, Nicu Alifantis,ș

Ada Milea, Cvartetul Pssione alături de solista Ianna Novac, jazz, cu Dino Massa, Formatia de

muzica klezmer a Comunită ii Evreie ti din România);ț ș

-  colinde.

       Trebuie să amintim că Festivalul Internaţional de Folclor “ARCANUL” ediţia a XXVII-a,

cea mai mare manifestare artistică din municipiu, s-a bucurat de un real succes atât prin calitatea

şi grandoarea spectacolelor prezentate cât şi prin participarea a peste 500 de arti ti amatori dinș

judeţ, din ţară şi din străinătate.

        Ansamblurile folclorice din Polonia, Ucraina, Grecia, Turcia, Georgia, Republica Moldova,

Vaslui, Maramure , precum i ansambluri folclorice din  Bucovina, alături de un numeros publicș ș

iubitor de folclor au făcut ca zilele de 6, 7 şi 8 iulie să devină o mare sărbătoare a cântecului,

dansului şi portului popular.

        In  cadrul Casei Municipale de Cultură Rădău i activează următoarele formaţii artistice: ț

Ansamblul Folcloric “Florile Bucovinei” care este format din  dansatori, orchestră, solişti vocali 

şi instrumenti ti (peste 40 de membri), Corala Bărbătească Ortodoxă ,,Sfântul Leontie",  precum ș

şi interpreţi individuali.
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Ansamblul folcloric “Florile Bucovinei a desfăşurat în anul 2018 o bogată activitate 

artistică, fiind prezentă la toate manifestările artistice importante din municipiu şi judeţ, activitate

concretizată în prezentarea a peste 20 de spectacole folclorice în municipiu şi în alte localită i ț

atât din judeţ, cât i din ară.ș ț

O  reuşită  artistică  a  fost  participarea  ansamblului  “Florile  Bucovinei”  la

Festivalul ,,Întâlniri Bucovinene" din Câmpulung, deplasarea în turnee în străinătate (Bonyhad –

Ungaria i Rhodos-Grecia) dar şi participarea la numeroase emisiuni televizate pe diferite canaleș

TV cu audienţă regională, dar şi naţională, alături de mari nume ale muzicii populare româneşti

(,,Seara favorită” la Favorit TV, ,,Seară cu cântec” la Etno TV, ,,Să v-amintiţi  Duminica” la

Naţional TV, ,,Cântec şi Poveste” la TVR 3, a doua zi de Crăciun, precum şi Seara de Revelion,

la Bucovina TV).

Casa  de  Cultură  a  avut  o  bună  colaborare  cu  instituţii  profesioniste  de  spectacole:

Ansamblul Artistic “Ciprian Porumbescu” din Suceava, Compania Marilor Spectacole Bucuresti,

Teatrul “Vasilache” şi “Mihai Eminescu” din Botoşani, Teatrul ”Trianon” din Galaţi,  Teatrul

Naţional  din  Cluj  Napoca,  Filarmonica  din  Botoşani,  şi  a  adus  pe  scena  Casei  de  Cultură

spectacole variate pentru copii, tineret şi adul i. ț

Trebuie să amintim faptul  că,  pe linie  administrativă,  s-a  reu it  reabilitarea  scărior  iș ș

construirea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilită i la intrarea în sala de spectacole,ț

precum i amenajarea unei săli de repeti ii pentru ansamblul Casei de Cultură.ș ț

Din venituri  extrabugetare s-a realizat suma de peste 41.000 lei,  sumă care, alături de

subvenţiile primite de la bugetul local a acoperit aproape în totalitate cheltuielile anului 2018.
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2.8.  SPITALUL MUNICIPAL 

„SFIN II DOCTORI COSMA I DAMIAN” RĂDĂU I Ț Ș Ț

Spitalul  Municipal  Rădău i  este  oț

institu ie  sanitară  cu  paturi  de  utilitateț

publică,  cu  personalitate  juridică,  ce

furnizează  servicii  medicale.  În  general,

prin  furnizori  de  servicii  medicale  se

în eleg atât speciali ti care acordă serviciiț ș

medicale, de exemplu medici i farmaci ti,ș ș

cât i institu ii medicale în care se acordăș ț

aceste  servicii:  spitale,  servicii  de  ambulan ă,  centre  de  diagnostic  i  tratament  (policlinici),ț ș

cabinete ale medicilor de familie, cabinete ale medicilor speciali ti. ș

Spitalul Municipal Rădău i asigură servicii medicale de specialitate preventive, curative,ț

de urgen ă, de îngrijire în caz de graviditate i maternitate, precum i a nou-născutului. Spitalulț ș ș

răspunde  potrivit  legii  pentru  calitatea  actului  medical,  asigură  condi iile  de  cazare,  igienă,ț

alimenta ie i de prevenire a infec iilor asociate asisten ei medicale, conform normelor aprobateț ș ț ț

prin ordin al Ministrului Sănătă ii i Familiei. ț ș

Structura Spitalului

Spitalul Municipal Rădău i func ionează cu un număr de 460 de paturi,  dispuse în douăț ț

loca ii distincte, atât în construc ii monobloc cât i de tip pavilionare, după cum urmează: ț ț ș

Nume sec ieț

Nr. paturi

2017 2018

ATI 15 1255

Boli infec ioaseț 25 33

Cardiologie 33 45
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Chirurgie generală 50 10

Comp. Dermatovenerologie 10 15

Comp. Diabet zaharat 15 37

Medicină internă 35 5

Comp. Nefrologie 5 -

Comp. Reumatologie 10 8

Neonatologie din care 5 paturi Prematuri 30 30

Neurologie 44 44

Obstetrică-ginecologie 50 50

Comp. Ortopedie i traumatologieș 10 15

Pediatrie 30 30

Pneumologie din care 18 paturi Pneumoftiziologie 58 58

Psihiatrie acu iț 40 40

Total 460 460

            

            De asemenea în cadrul structurii func ionează un număr de 25 de paturi pentru spitalizareț

de zi i un număr de 20 de paturi pentru înso itori. Precizăm că începând cu data de 20 decembrieș ț

2018 ne-a fost  comunicată  aprobarea de către  Ministerul Sănătă ii  a modificării  structurii,  înț

sensul suplimentării numărului de paturi ale Compartimentului Ortopedie i Traumatologie cu 5ș

paturi, respectiv de la 10 paturi la 15 paturi i înfiin area unui Cabinet de urologie.ș ț

       Număr de pacien i trata iț ț  în anul 2018:

○  14.400 cazuri de spitalizare continuă,

○  23.037 cazuri de spitalizare de zi,

○  57.705 cazuri de pacienţi trataţi în ambulatoriu clinic şi de specialitate,

○  34.440 cazuri prezentate în Centrul de Primiri Urgen e.ț
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       Resurse umane

Încadrarea cu personal  la  data de 31 decembrie 2018

Stat de funcţii Execuţie Diferenţă

faţa de stat funcţii

Medici 98 70 28

Personal sanitar mediu (asisten i medicali)ț 293 249 44

Personal auxiliar sanitar (infirmiere,

brancardieri, îngrijitoare)

162 135 27

Alt personal superior

Sanitar (chimişti, biologi, psihologi)

8 5 3

Statisticieni 20 20 -

TESA 34 29 5

Muncitori 50 44 6

TOTAL 665 552 113

            

              În cursul anului 2018 au fost angaja i prin concurs 6 medici speciali ti în cadrul sec iilorț ș ț

ATI, Interne, CPU, Radiologie, cât i prin contract de prestări servicii, un medic pentru sec iaș ț

Interne.  De  asemenea  au  fost  angaja i  25  asisten i  medicali,  4  infirmiere,  4  îngrijitoare,  2ț ț

registratori medicali, un farmacist, un instalator i un bucătar. ș
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 Indicatori calitativi

Indicatori realizaţi în anul 2018 la Spitalul Municipal ”Sf. Doctori Cosma i Damian” Rădău i.ș ț

Indicatori
Pacienti externa iț

Durata medie de
spitalizare

pacienti ICM

2018 2018 2018

Sec ie Boli infec ioaseț ț 1.065 6,07 1,4330

Sec ie Cardiologieț 36 8,97 1,2148

Sec ie Chirurgie generalaț 1.571 7,63 1,5430

Comp.Dermatovenerologie 393 5,56 1.4817

Comp. Diabet zaharat, 392 8,26 1,1790

Sectie Medicină internă 1.452 6,78 1,2272

Comp. Nefrologie 24 6,42 1,1010

Neonatologie (nou născu i+prematuri)ț 1.312 3,45 1,0961

Sec ie Neurologieț 2.053 5,89 1,7519

Sectie Obstetrică-Ginecologie 2.024 3,65 1,1436

Sec ia Oncologie medicalăț 131 4,62 1,2292

Sectie Ortopedie i traumatologieș 553 6,05 1,8622

Sec ie Pediatrieț 1.378 4,81 0,0930

Sec ie Pneumologieț 1.179 7,20 1,2295

Sec ie Psihiatrie acu i+croniciț ț 837 8,96 1,3324

TOTAL SPITAL 14.400 5,89 1,3588

           Precizăm că fa ă de anul 2017, ICM-ul (indicele de complexitate medicală) a crescut cuț

un procent de 2,37 %, respectiv de la 1,3274 la 1,3588 în anul 2018, iar DMS (durata medie de

spitalizare) s-a diminuat cu un procent de 9,10 %, respectiv de la 6,48 zile în anul 2017 - la 5,89

zile în anul 2018. 
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Finanţare

            Valoarea veniturilor încasate în anul 2018 a fost de 60.480.136 lei, defalcate pe surse de

finan are după cum urmează:ț

SURSA DE VENIT AN 2018 (lei)

Contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava pentru servicii
medicale

28.872.781

Contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate - ”Subven ii din FNUASSț
pentru acoperirea cre terilor salariale”ș

25.145.323

Contractele încheiate cu Direc ia de Sănătate Publică Suceava pentru Ac iuni deț ț
sănătate

3.541.903

Sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele
opera ionale finan ate din cadrul financiar 2014 - 2020ț ț

1.201.317

Subven ii de la bugetul de stat necesare sus inerii derulării proiectelor finan ateț ț ț
din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare

2014 - 2020

480.526

Subven ii de la bugetul localț 424.016

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătă ii pentru finan areaț ț
aparaturii medicale

109.000

Sume din bugetul de stat pentru finan area aparaturii medicaleț 17.564

Venituri proprii 687.706

TOTAL VENITURI ÎNCASATE 60.483.136

Surse de realizare a veniturilor proprii:

Surse An 2018  (lei)             

Chirii 150.387

Servicii medicale la cerere (consulta ii, fi e auto, fi e port armă, radiografii,ț ș ș
coplată, tarif participare concurs, etc)

528.632

Donaţii şi sponsorizări 2.000

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 
(de euri din fier)ș

6.687

T O T A L 687.706
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       Plăţile efectuate în perioada de raportare, pe titluri de cheltuieli, se defalcă astfel:

Titlul de cheltuieli An 2018 (lei)

1. Cheltuieli de personal, din care par ial asigurate prin transferț
din  FNUASS,  reprezentând  subven ie  pentru  acoperireaț
cre terilor salarialeș

46.084.198
din care: 25.145.323 lei
transfer din FNUASS

2. Bunuri i serviciiș 11.853.546

3. Alte cheltuieli (Burse pt reziden i, Sume aferente persoanelorț
cu handicap neîncadrate)

299.606

4. Cheltuieli de capital (achizi ie active fixe i repara ii capitale)ț ș ț 1.691.366

5. Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent -139.819

Total 59.788.897

În cadrul plă ilor de ț Bunuri i serviciiș  o pondere semnificativă au următoarele tipuri de cheltuieli:

Nr. I n d i c a t o r An 2018 (lei) %

1. Medicamente 2.721.730 22,96

2. Materiale sanitare 825.616 6,97

3. Dezinfectan iț 204.700 1.73

4. Materiale pentru cură enieț 269.768 2.28

5. Utilităţi (încălzit, iluminat, apă) 993.856 8,38

6. Materiale i lucrări de repara ii curenteș ț 1.016.880 8,58

7. Materiale  i  prestări  de  servicii  cu  caracterș
func ional (analize de laborator, RMN, imprimate,ț
servicii de între inere)ț

2.698.145 22,76

8. Hrană 597.687 5,04

9. Piese de schimb 249.048 2,10

10. Bunuri de natura obiectelor de inventar 489.196 4,13

11. Alte cheltuieli cu bunuri i serviciiș 1.455.004 12,27

Total plă i Bunuri i Serviciiț ș 11.853.546
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Utilizarea fondurilor pentru reparaţii capitale, aparatură şi echipamente medicale în anul 2018

SURSA DE FINAN AREȚ
ACHIZI IEȚ

APARATURĂ
MEDICALĂ, 

ALTE DOTĂRI

    REPARA IIȚ
CAPITALE

Surse proprii 1.078.302 107.100

Subven ii de la bugetul localț 79.400 300.000

Subven ii de la bugetul de statț 126.564 -

TOTAL 1.284.266 407.10
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2.9. Unită ile de învă ământ din municipiul Rădău iț ț ț

COLEGIUL NA IONAL Ț

„EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂU IȚ

Scurt istoric

Colegiul  Naţional  “Eudoxiu  Hurmuzachi”  este  o  şcoală  cu  tradiţie  în  învăţământul  sucevean.

Înființat prin dispoziție ministerială ca gimnaziu inferior cu predare în limba germană, liceul își deschide

porțile la data 1 noiembrie 1872. Începând cu 1 septembrie 1881, liceul se întregește cu clase din nivelul

superior (Obergymnasium). În anul 1885 se susține în cadrul liceului primul examen de bacalaureat, iar

în anul școlar 1913-1914 se introduce clasa a V-a cu predare în limba română,  înființându-se „Secția

româno-germană a Liceului de stat din Rădăuți”. Secția devine independentă începând cu 16 iunie 1919,

funcționând sub numele de Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi”, clasele românești devin principale, iar cele

germane devin clase paralele. 

Din anul  1998,  unitatea  are  denumirea  de COLEGIUL  NA IONAL  ”EUDOXIUȚ

HURMUZACHI”

În anul 2017 unitatea de învă ământ a sărbătorit 145 de ani de existen ă.ț ț
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Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” are ca specific profilul teoretic, cu filierele reală

i umanistă, are clase cu predare intensivă a  informaticii i a limbilor străine (germana, englezaș ș

i  franceza),  elevii  ob inând atestatele  specifice  (Cambridge,  Ielts,  DSD, DELF) cu rezultateș ț

foarte bune. Claselor cu predare intensivă a informaticii li se adaugă şi Centrul acreditat ECDL

pentru obţinerea Permisului European de Utilizare a Computerului.

Număr de clase i de elevi – an colar 2017-2018ș ș
La  începutul anului şcolar 2017-2018 sunt 906 de elevi înscri i. ș

Situa ia colară se prezenta astfel: ț ș

 7 clase a IX-a        -  196 elevi           

 7   clase a X-a       -  234 elevi  

 8   clase a XI-a      -  236 elevi

 8   clase a XII-a     -  240 elevi 

_________________________

               Total                      906 elevi

Absente: motivate/nemotivate pe ani de studiu:

Nr absen eț
2016-2017 2017-2018

total motivate total motivate
17726 10408 16681 11643

Nr elevi: abandon colar, repeten i, exmatricula i, corigen i, acte de disciplină graveș ț ț ț
Categorie/an Abandon colarș Repeten iț Exmatricula iț Corigen iț Abateri grave,

indisciplină
2016-2017 0 0 0 4 0
2017-2018 0 0 0 9 0

Procent promovabilitate sfârşitul anului şcolar 2017- 2018 -  100%
BACALAUREAT 2018

Profil TOTAL INSCRISI REUSITI Serie curentă

Real 132 128 128

Uman 109 106 106
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ADMITERE COMPUTERIZATA PENTRU ANUL COLAR 2017-2018Ș : procent ocupare

locuri 100%

- ultima medie admitere cl. IX – 8.42

Beneficiari BANI DE LICEU  -  86 elevi

Beneficiari BURSE an colar 2017/2018ș

Semestrul I Semestrul II

merit performanţă boală Venit
 redus

merit performanţă boală Venit redus

a)
b)

8 8 6 a) 16
b) 25

8 9 7

Olimpiade na ionale – an colar 2017-2018ț ș

Clasa Faza locală Faza

jude eanăț

Faza inter-

jude eanăț

Faza

na ionalăț

Faza

interna ionalăț
IX  12            12   5 - -
X  31 30  - 4 -
XI  26 24   3 3 -
XII            11 10   3 2 -

Total  80 76   11 9 -

 Cadre didactice – număr (din care:titulari, suplinitori)

La începutul  anului şcolar 2017–2018, situaţia resurselor umane de la Colegiul „Na ionalț

Eudoxiu Hurmuzachi” este următoarea:total norme:  - 68,87 (Personal didactic–53,37; Personal

didactic auxiliar -  8; Personal nedidactic -  7,5).

Personal TOTAL titulari Supl. Pl.ora Dr. master

Cadre didactice 56 44 5 7 7 6
Gr.I 42 35 3 4 7 5
Gr. II 6 5 0 1 0 0
Def. 7 4 1 2 0 1
Deb 1 0 1 0 0 0
Didactic auxiliar 8 8 0 0 0 0
Pers.nedidactic 7 7 0 0 0 0
TOTAL GENERAL: 71 59 5 7 7 6
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Personal deb def Gr.II Gr.I Dr.

TOTAL GENERAL: 1 7 6 42 7

 Propuneri pentru reparatii si investitii:

- amenajare parc si alee intrare colegiu(proiectare, executie, comisioane ISC, dirigentie 

santier);

- reabilitare jgheaburi i burlane clădire corp B – clădire de patrimoniu (proiectare, ș

execu ie, comisioane ISC, dirigen ie antier);ț ț ș

- reabilitare acoperi  clădire sală sport ((proiectare, execu ie, comisioane ISC, dirigen ie ș ț ț

antier);ș

- proiectare + execu ie recompartimentare grupuri sanitare elevi - clădire corp B în ț

vederea ob inerii autoriza iei de func ionare ț ț ț sistem alarmare la efrac ie clădire liceu;ț

- sistem alarmare la efrac ie clădire sală sport;ț

- sistem alarmare la efrac ie clădire corp B;ț

- sistem control acces;

- sistem supraveghere video clădire liceu – corp A;

- sistem supraveghere video clădire sală sport;

- sistem supraveghere video clădire corp B; 

- sistem supraveghere video clădire corp C- cantină;

- repara ii săli de clasă;ț

- repara ii hol parter clădire liceu(partea stângă);ț

- montat opritori zapada acoperi  internat nou corp D; ș

- repara ii instala ie termică;ț ț

- repara ii jgheaburi i burlane clădire corp C - cantină.ț ș
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COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂU IȚ

  

Intreaga  activiatate  desfăşurată  în  cadrul  Colegiului  Andronic  Motrescu Rădăuţi,   pe

parcursul  anului  financiar  2018,  s-a  derulat  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  prin

colaborarea  directă  cu  Primăria  Municipiului  Rădău i,  în  calitate  de  ordonator  principal  deț

credite în ceea ce prive te aspectul func ional i administrativ al colii, respectiv prin colaborareaș ț ș ș

cu Inspectoratul colar Jude ean, în ceea ce priveşte activitatea didactica şi educaţională.Ș ț

În  şcoală  au  funcţionat  în  total  44  clase  nivel  liceal  i  5  clase  nivel  profesional  cuș

profilurile  servicii,  resurse  naturale  şi  protecţia  mediului  .  Activitatea  de  învăţământ  a  fost

asigurată  de  un  număr  de  85  cadre  didactice,  8  cadre  didactice  auxiliare  şi  14  personal

nedidactic.

Numărul de elevi înscri i la data de  01.01.2018 a fost de ș 1245 elevi , iar la finalul anului,

respectiv 31 decembrie 2018 a fost de 1212 elevi .

 Rela ia cu administra ia locală, buget şi cheltuieliț ț

Relaţia cu administraţia locală s-a desfăşurat în condiţii bune:

 CHELTUIELILE DE PERSONAL au  fost  asigurate  pe  intreg  anul  financiar  2018,

conform legislatiei  in  vigoare,  din  sumele  repartizate  de  la  bugetul  de  stat  prin  ISJ

Suceava,  conform costului standard aprobat.
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 BUNURI ŞI SERVICII 

La acest capitol, creditele bugetare aprobate pentru anul 2018 au fost de 744700

RON sumă  ce  a  cuprins  atât  finan area  de  bază  din  cost  standard,  cât  i  finan areaț ș ț

complementară din veniturile bugetului local.

Din veniturile bugetului local au fost acoperite următoarele categorii de cheltuieli:

Denumire

cheltuială

Articol bugetar Suma cheltuită în

anul 2018 (RON)

Naveta

profesorilor

20.01.07 30300

Reparatii curente 20.02 104600

Obiecte de

inventar

20.05.30 30000

Deplasări în

interes de serviciu

20.06.01 3700

Cheltuieli fond

handicap

20.30.30 6200

Burse sociale 59.01 16200

 CHELTUIELI DE CAPITAL.  Cu sprijinul administra iei locale, s-au finalizatț

următoarele investi ii:ț

Denumire obiectiv

Articol
bugetar

Suma alocată în
anul 2018(RON)

1 Reabilitare fa adăț

exterioară cladire internat  71. 03 255800

 Evaluare activitate didactică

Un criteriu important de evaluare a activităţii şcolii în anul financiar 2018 îl constituie

premiile obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare, premiile obţinute la concursuri
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educative  şi  sportive.  Rezultatele  obţinute  sunt  detaliate  în  cadrul  analizei  activităţii  fiecărei

catedre şi comisii din şcoală.

Evaluările externe 

Acestea sunt realizate pe baza examenului de bacalaureat, a examenelor de absolvire şi

competenţe profesionale: 

Bacalaureat:

Înscrişi Reuşiţi 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10
Servicii 77 33 13 17 3 0
Resurse 41 10 7 3 0 0
Uman 50 42 15 15 12 0
Real 17 15 6 6 1 2

Total 185 100 41 41 16 2

Examen competente - nivel 3- Invatamant profesional

Domeniul Calificare Nr.absolv. Nr.prezentati Nr.reusiti

Turism si
alimenta ieț

1.Ospătar, chelner,
vânzător în unită iț

alimentare

2.Cofetar

15

11

15

11

15

11
Industrie

alimentară
Brutar, patiser

preparator
prod.fainoase

18 18 18

Examen competente - nivel 4- Liceu

Domeniul Calificare Nr.absolv. Nr.prezentati Nr.reusiti

Servicii

Tehnician în
activ.econom.

13 13 13

Tehnician în
turism

24 24 24

Organizator
banqueting

14 14 14

Resurse nat iș
Tehnician analize

prod.alim.
12 12 12

113

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________
prot.mediului Tehnician in

ind.alim.
10 10 10

Tehnician ecolog
i protectiaș
calit.med.

8 8 8

Tehnician
veterinar

12 12 12

Olimpiade şi concursuri şcolare

În anul şcolar 2017/2018 respectiv anul financiar 2018 ,  la Colegiul Andronic Motrescu 

Rădăuţi s-au obţinut următoarele rezultate la olimpiadele şcolare:

Olimpiadă - Etapa na ională :ț

- premiul II - Donisa Iliuta - tehnician in activitati economice , prof.Botic Simona ;

                   - Vlonga Vlad - tehnician in industria alimentara , prof.Schipor Nicoleta

- premiul III  - Mardare Denisa , tehnician în turism , prof. Buliga Cristina;

- men iune - Burciu Maria Petronela  - tehnician in turism, prof. Buliga Cristina.ț

Olimpiadă - Etapa jude eană :ț

- premiul I - Donisan Iliuta , Mardare Denisa , Burciu Maria Petronela, Vlonga Eliad;

- premiul II - Tomsa Daniel;

- premiul III - Cojocariu Andreea;
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COLEGIUL TEHNIC RĂDĂU IȚ

  Pentru  anul  şcolar  2017-2018

activitatea,  demersul  didactic  şi

educaţional  au  vizat   următoarele

priorităţi strategice:

1.  Creşterea  calităţii

procesului educaţional;

2. Monitorizarea, prevenirea şi

combaterea  absenteismului  şi

reducerea ratei de abandon;

3  Creşterea  ratei  succesului

şcolar şi a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat; 

4. Dezvoltarea în rândul elevilor a abilităţilor generale de comunicare şi participare la

viaţa sociala;

5. Implementarea proiectului ROSE.

S-au elaborat documentele manageriale strategice şi operaţionale (PAS, Planul managerial,

Planul operaţional), corelând obiectivele stabilite la nivelul sistemului naţional de învaţamânt iș

politicile  educaţionale  de  la  nivelul  inspectoratului  colar  cu  cele  specifice  unitaţii  noastreș

şcolare.

Analizele SWOT i PEST alcătuite în interiorul PAS oglindesc riscurile care ar putea afectaș

obiectivele  instituţiei,  (procentul  de  promovare  de  83.97  %,  la  Bacalaureat,  iunie  2017,  in

scadere  accentuata  la  64.00%,  iunie  2018),  dar  calitatea  profesională  a  cadrelor  didactice,

implicarea  acestora  în  viaţa  colii,  atmosfera  favorabilă  progresului,  existentă  în  coală  iș ș ș

dezvoltarea  constantă  a  zonei  în  care  funcţionează  Colegiul  Tehnic  Rădăuţi  ne îndeamnă să

credem că  perspectivele  acestuia,  cu  profilurile  sale  teoretice  si  tehnologice,  care  acopera  o

oferta diversificată, sunt unele încurajatoare. 

Din analiza externă efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice

să  înregistreze  o  uşoară  creştere  economică  în  intervalul  de  timp  2015-2020.  Este  cazul

domeniilor:  turism,  comerţ,  servicii,  construcţii,  resurse  naturale  şi  protecţia  mediului,
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agricultură. Deşi şcoala noastră pregăteşte forţă de muncă în cateva dintre aceste domenii, este

necesară o urmărire  permanentă şi  atentă a tendinţei  de dezvoltare  economică a localităţii,  a

dinamicii pieţii  muncii locale – naţionale şi europene. De asemenea se impune îmbunătăţirea

colaborării cu agenţii economici, comitetul de părinţi şi autorităţile locale pentru stabilirea ofertei

de şcolarizare care să corespundă nevoilor şi intereselor întregii comunităţi.

Au  fost  elaborate  deciziile  privind  organizarea  compartimentelor  funcţionale  ale  şcolii,

comisiilor metodice i de lucru.ș

    Organizarea activităţilor unităţii de învăţământ

   Situa ia numericăț  a popula iei ț școlare pe clase, în anul scolar 2017-2018 se prezintă asfel:

- 1389 elevi înscri i ș la începutul anului colar;ș

- 14+21/35 elevi au plecat prin transfer sau alte situa ii;ț

- 4 elevi au venit prin transfer;

- 23 elevi repeten i;ț

- 1358 elevi au rămas la sfâr itul ș anului colar;ș

- 1335 elevi promova i.ț

Filiera teoretică Filiera  tehnologică Învăţământ profesional

Zi Zi

Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
Nr.

clase
Nr. elevi

20 510 24 621 9 262

Date privind populaţia şcolară înscrisă la Colegiul Tehnic Rădăuţi 

  În anul şcolar 2017-2018, liceul a  funcţionat cu un număr de  53 de clase în care au fost

înscrişi 1389 elevi, după cum urmează:

 învăţământ liceal  - 1127  elevi  -  44 clase

 învăţământ profesional - 262  elevi -  9 clase
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ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

CLASA

FILIERA TEORETICĂ

PROFIL REAL PROFIL UMANIST
Specializare

Matematică
informatică

intensiv
Ştiinţe ale naturii Filologie Ştiinţe sociale

Nr. clase
Nr.

elevi
Nr.

clase
Nr.

elevi
Nr.

clase
Nr. elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

IX 1 28 1 28 1 29 1 28
X 2 51 1 19 1 28 1 29
XI 2 40 1 28 1 27 1 31
XII 3 53 1 20 1 29 1 36

TOTAL 8 172 4 95 4 113 4 124

CLASA

FILIERA TEHNOLOGICA

PROFIL

SERVICII
PROFIL TEHNIC

Specializare/Calificare profesională

Tehnician în

activităţi

economice

Tehnician

mecatronist

Tehnician

transporturi

Tehnician în

instalaţii

electrice

Tehnician

desenator

pentru

construcţii şi

instalaţii

Tehnician în

industria

textilă

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

Nr.

clase

Nr.

elevi

IX 2 57 1 27 - - 1 31 1 29 - -

X 2 58 0,5 15 0,5 15 1 23 1 25 1 21

XI 2 59 2 44 1 21 - - 1 25 - -

XII 2 62 1,5 36 1 21 1 26 1 15 0,5 13

TOTAL 8 236 5 122 2,5 57 3 80 4 94 1,5 34

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

CLASA
Durata

domeniul mecanică domeniul electric
domeniul

industrie textilă
şi pielărie

Mecanic
auto

Lăcătuş
mecanic

Tinichigiu
vopsitor auto

Electrician
exploatare joasă

Confecţioner
produse textile
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prestări
servicii

tensiune 

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr.
elevi

Nr.
clase

Nr. elevi
Nr.

clase
Nr. elevi

Nr.
clase

Nr. elevi

IX 3 ani 2 55 0,5 11 0,5 13 0,5 14 0,5 14
X 3 ani 1 34 0,5 14 0,5 17 - - - -
XI 3 ani 1 30 0,5 10 0,5 22 1 28 - -

TOTAL 4 119 1,5 35 1,5 52 1,5 42 0,5 14

           Absenţe: motivate/nemotivate pe ani de studiu 2016/2017, 2017/2018 

Nr.

absenţe

2016-2017 2017-2018

Total Motivate Total Motivate

90.434 41.723 54.847 28.572

                            Nr. de elevi: abandon şcolar, repetenţi, exmatriculaţi

Categorie/an Abandon şcolar Repetenţi Exmatriculaţi

2016-2017 - 20

2017-2018 - 23

Tabel profesori pe grade didactice

AN SCOLAR Total cadre
didactice

Gradul I
/Doctorat

Gradul II Definitivat Debutant

2015/2016 92 52 din care 6 cu
doct

20 11 9

2016/2017 96 51 din care 8 cu
doct.

20 14 11

2017/2018 97 51 din care 8 cu
doct.

21 14 11

  

In colaborare cu Primăria Rădău iț : 

  s-a realizat cabinetul stomatologic  ;

 s-a reamenajat terenul de sport :

 acoperire cu suprafata artificiala

 dotare cu porti de fotbal si handbal;

 s-a construit o rampa pentru persoane cu dizabilitati;

 3 sisteme tratare apa;
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 sistem securitate alarma;

 s-au realizat reparatii curente:

 raschetat sali de clasa si lacuit parchet

 reparatii retea sistem supraveghere video

 reparatii retea calculatoare.

Organizarea i desfa urarea examenului de Bacalaureat ș ș

Sesiunea Iunie – Iulie 2018, 

Promoţia 2017 – 2018

Nr. elevi înscri i: 283 ș

Nr. elevi prezenţi: 266 

Promovaţi: 182

Respin i: 84ș

Neprezentaţi: 17 

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:

Reusiti 

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99

84
(31,58%)

70
(83,33%)

14
(16,67%)

182
(68,42%)

40
(21,98%)

59
(32,42%)

61
(33,52%)

22
(12,09%)
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Rezultatele activită ii instructiv-educative 2017-2018ț

Olimpiada/concurs /Faza
Premiul
obţinut

Număr elevi

CAER Premiul I 1

CAERI 1496
Premiul I 3
Premiul II 2
Premiul III 1
Mentiune 9

CAEJ Premiul II 1

Olimpiade şi concursuri şcolare naţionale
Premiul III 1
Menţiune 6

Olimpiade şi concursuri şcolare interjudeţene
Premiul I 1
Premiul II 1
Premiul III 1
Menţiune 2

Olimpiade şi concursuri şcolare judeţene
Premiul I 4
Premiul II 6
Premiul III 6

Menţiune 6

Ca o concluzie a întregii activităţi pe anul 2018, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii,

membrii comisiei preocupându-se de creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la

toate disciplinele teoretice, modulele şi disciplinele de specialitate. i pe viitor vȘ om desfă ura oș

activitate sus inutăț  și performantă, astfel încât să onoram și pe viitor prestigiul de care se bucura

Colegiul Tehnic Rădău iț  în cadrul sistemului de învă ământț  și al comunită iiț  locale.   
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COALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE POPADIUC”Ș  RĂDĂU IȚ

Anul 2018 a debutat ca PJ coala Gimnazială Gheorghe Popadiuc cu următoarea situa ie:Ș ț

S-a asigurat încadrarea cu personal didactic calificat.

- 2 educatoare Scufi a Ro ie;ț ș

-4 educatoare GPP Voinicelul;

-2 educatoare Alba ca Zăpada;

- 3  educatoare la GPN nr 6.;

- 5 învă ători – învă ământț ț

primar;

- 10 profesori (7 norme);

- 1 administrator patrimoniu;

- 1 secretar;

- 1 administrator financiar.

Grădini a cu Program Normal Scufi a Ro ie Rădău i are înscri i 41 pre colari - două grupe;ț ț ș ț ș ș

Grădini a cu Program Normal Alba ca Zăpada are înscri i 27 de pre colari- două grupe;ț ș ș

Grădini a cu Program Normal nr 6 are înscri i 68 pre colari în trei grupe;ț ș ș

Grădini a cu Program Prelungit Voinicelul are înscri i 50 de pre colari în două grupe;ț ș ș

coala Gimnazială Gheorghe Popadiuc are înscri i 225 elevi.Ș ș

Total copii înscri i la unitatea PJ  = 411.ș

Avem autoriza ie sanitară la coală, GPN Scufi a Ro ie,  GPN Voinicelul.  Nu de inemț ș ț ș ț

autoriza ie  sanitară  la  GPN nr  6  Rădău i,  se  lucrează  pe  proiectul  PNDL,  iar  la  finalizareaț ț

lucrărilor vom demara procedura de ob inere a autoriza iei sanitare.ț ț

S-a efectuat igienizarea i repara ii curente în coală i grădini e.ș ț ș ș ț

S-a reabilitat fa ada  pe o latură a colii, împrejmuire perimetrală gard coală, sisteme deț ș ș

securitate i limitare acces la toate grăni ele i coală.ș ț ș ș

În  anul  colar  2017-2018,  profesorul  coordonator  al  Comisiei  de  proiecte  educativeș

colare i extra colare al colii Gimnaziale ,,Gheorghe Popadiuc” Rădău i, jude ul Suceava i-aș ș ș Ș ț ț ș

propus să desfă oare, cu participarea i implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale colii, oș ș ș
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serie cât mai variată de activită i,  proiecte  i  programe educative,  în care să implice afectiv,ț ș

motiva ional i con tient to i elevii colii, i, pe cât posibil, to i partenerii implica i în educa ieț ș ș ț ș ș ț ț ț

(familie, Biserică, Poli ie, Primărie, bibliotecă, factori economici, presă etc.).ț

      Au fost propuse i vizate spre atingere următoarele  ș obiective majore :

1.  formarea  personalită ii  elevilor,  prin  însu irea  valorilor  culturale  na ionale  iț ș ț ș

universale;  

2.  educarea  în  spiritul  respectării  demnită ii  i  toleran ei  umane,  a  drepturilor  iț ș ț ș

libertă ilor fundamentale ale omului;  ț

3. cultivarea sensibilită ii fa ă de problematica umană i fa ă de valorile civice i morale;ț ț ș ț ș

4. formarea capacită ilor intelectuale, a disponibilită ilor afective i a abilită ilor practiceț ț ș ț

prin asimilarea de cuno tin e umaniste, tiin ifice, tehnice i estetice;ș ț ș ț ș

5.  dezvoltarea  fizică  armonioasă,  prin  educa ie  fizică,  educa ie  igienico-sanitară  iț ț ș

practicarea sportului

Începutul  anului  colar  2018-2019,  coala  Gimnazială  Gheorghe  Popadiuc  Rădău i  aș Ș ț

încheiat parteneriate de colaborare cu coli gimnaziale i grădini ele din municipiu, bibliotecaș ș ț

municipală  ,  Poli ia  Rădău i,  Casa Corpului Didactic  Suceava,  Casa de Cultură Rădău i,  TVț ț ț

Rădău i,  Cromtel  Rădău i,  cu CJRAE Suceava,  Clubul elevilor,  EGGER Rădău i,  alte  unită iț ț ț ț

colare cu care avem parteneriate educative.  Elevii  participă la olimpiade colare, concursuri ,ș ș

diferite activită i educative i ac iuni de voluntariat .ț ș ț

Participarea şcolii la derularea unor proiecte de parteneriat educaţionale:

1. Proiectul interjude ean ” Pământ, suflet, culoare”ț

2. Proiectul jude ean ”Pove tile copilărieiț ș

3. Proiectul na ional ecologic Ro Rec- cei trei Rț

4. Proiectul educa ional Educa ia mileniului III- Educa ia ecologicăț ț ț

5. Cu Europa la joacă

6. Smarty

7. Penelul fermecat

8. Natura prin ochi de copil

9. Tîrgul măr i oruluiț ș
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10. 1 Decembrie 

 11. Ziua recoltei

12. Tradi ii de Crăciunț

13. Eminescu – expresia integrală a sufletului românesc

14. Zilele colii Gheorghe Popadiucș

15. Festivalul na ional Voinicelulț

16. S.O.S Salva i pământulț

Diferite activită i artistice, ecologice, voluntariat care au fost promovate în media locală:ț

TV Rădău i, radautiziar,site-ul Didactic.roț

To ii elevii de clasa a VIII a au fost admi i la licee i coli profesionale în an colar 2018-ț ș ș ș ș

2019

Personalul  angajat  în unitate  veghează la siguran a elevilor  i pre colarilor  înscri i  peț ș ș ș

parcursul orelor de studiu cât i la organizarea activită ilor extracurriculare.ș ț

RESURSE FINANCIARE

Denumirea 
indicatorilor

Prevederi
Anuale

definitive

Angajamente
legale

 Plăţi
efectuate

Grad de realizare
faţă de prevederi

   %

Chelt. de personal Total
  din care: 

       -salarii 1705585 1696824 1696824 99,5 %

Bunuri si servicii total
din care:

267000 244996 244996 92,0%

 - furnituri birou
 - materiale pt. curăţenie
 - încălzit, iluminat  
 - apa, canal, salubritate
 - Transport(naveta cadre 
did.)
 - posta, telecom. Tv internet
 - materiale,  şi prest. servicii 
cu caracter funcţional 
 - alte bunuri şi servicii  pt. 
intreţinere şi funcţionare
 - reparaţii curente
 - deplasări

4500
9500

90000
14500
12000

4400
7000

50700

48000
3000

4496
9457

89966
14440
8293

4399
6974

50647

47577
2992

4496
9457

89966
14440
8293

4399
6974

50647

47577
2992
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 - Bunuri de natura ob de 
inventar
 -  pregatire profesională
 -  protecţia muncii

17000

4400
2000

145

4350
1260

145

4350
1260

 Alte chelt.- Burse 8000 2880 2880 36,0%

Ajutoare soc in numerar 29420 29420 29420 100,%

Cheltuieli de capital 165250 158715 158715 96,0%
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coala Gimnazială Dimitrie CantemirȘ

Ne propunem să devenim o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care,

în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm

condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să

îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi

perseverenţă, poate deveni „cel mai bun”.

I. Stare socială şi de mediu

In anul colar 2018-2019 unitatea noastră are ca i structură GPN Sfânta Treime Rădău iș ș ț

cu 3 grupe de pre colari.ș

Invă ământ pre colar:  77 pre colari;ț ș ș

Invă ământul primar are 7 clase cu un număr de 182 elevi;ț

Invă ământul gimnazial cu 5 clase cu 132 elevi.ț

Starea clădirilor :

 număr săli de clasă  -   10;

 săli de gimnastică -  1 - improvizată dintr-o  sala de clasa mică;

 laboratoare -1 (amenajat într-o sală de clasă);
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 cabinete – 5 (din care 4 amenajate în săli de clasă);

 cabinet medical-1;

 teren de sport amenajat parţial;

 ateliere şcoală -1;

 30 calculatoare utilizate de elevi in procesul de învă ământ;ț

 1 calculator utilizat de personalul didactic în procesul de învă ământ;ț

 2 calculatoare –administraţie  conectate la internet;

 30  calculatoare sunt conectate  la internet pentru elevi

G.P.N. Sfânta Treime

 3 Săli de clasa corespunzătoare;

 1 cabinet asisten ă psihopedagogică.ț

Avem  8 cadre didactice navetiste de la Falcău, Solca, Horodnic de Sus, Siret, Dorne ti,ș

Bilca, Sucevi a i Suceava.ț ș

Toate cadrele didactice au o foarte bună pregătire metodică, cadre didactice bine pregătite

profesional i cu vocative didactică.ș

Încadrarea  cu personal didactic este făcută cu profesori calificaţi, însă  majoritatea sunt

încadraţi  în  două  şi  trei  şcoli.  Unitatea  noastră  are  un  singur  rând  de  clase  şi  nu  avem

posibilitatea să le asigurăm normă întreagă de 18 ore.

11  cadre didactice -  gradul I

  7 cadre didactice  - gradul II

    7 cadre didactice -  definitive

  1 cadru didactic debutant

Şcoala  Gimnazială  ”Dimitrie  Cantemir”,   Rădăuţi  are  o  foarte  bună  colaborare  cu

instituţiile statului şi comunitatea locală.
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II. Stare economică

Propuneri  pentru 2018 Realizări 2018

Reamenajare 2 săli de clasă realizat

Amenajare sală arhivă realizat

Instalare sistem supraveghere audio-video
pentru Evaluarea Na ionalăț

realizat

Renovare birou secretariat+contabilitate nerealizat

Reabilitare fa adă Corp Aț nerealizat

Achizi ionarea de publica ii, căr i iț ț ț ș
materiale documentare

nerealizat

  Probleme  prioritare de rezolvat în anul 2019:

 reamenajare o sală de clasă în corpul de clădire- atelier;

 material didactic necesar bunei func ionări a celo 3 grupe de la grădini ă;ț ț

 achizi ionarea de scaune;ț

 căr i, publica ii i materiale documentare;ț ț ș

 achizi ionarea de unită i PC pentru desfă urarea actului didactic;ț ț ș

 înlocuire u i i geamuri pentru sălile de clasă din corp clădire-atelier;ș ș

 repara ii capitale – sistem încălzire coală (Corp clădire A i Atelier);ț ș ș

 repara ii exterioare (fa adă clădire Corp A).ț ț

Prioritate pentru perioada 2019-2023

 construirea unui nou corp de clădire pentru desfă urarea actului didactic;ș

 construirea unei săli de sport; 

 reabilitare Corp B (funda ie, săli de clasă, acoperi , izola ie termică);ț ș ț

 reabilitarea i reamenajarea bazei sportive;ș

 instala ie de semnalizare la incendiu - coală Corp A i B.  ț ș ș   
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COALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” RĂDĂU IȘ Ț

Într-o lume  a noului şi  a

schimbărilor,  şcoala trebuie să

promoveze o învățare conștientă,  activă,

orientată spre cercetare ştiinţifică iș  spre

valorile şi practicile societăţii

democratice.  Misiunea  ei este să

orienteze tânăra generaţie spre împlinirea

în viaţa privată şi publică.

coala  GimnazialăȘ  „Mihai

Eminescu” î iș  propune să ofere o educație

de calitate,  centrată pe fiecare  elev,

asigurând o pregătire generală iș

profesională într-un climat  care să

încurajeze elevii să parcurgă propriul traseu educațional în concordan ăț  cu aptitudinile  iș

interesul propriu.

.Date statistice de bază pentru anul colar 2018-2019ș

Nivel de învă ământț primar i gimnazialș
Număr de clase 19 clase primar, 16 clase gimnazial
Număr de elevi 551 elevi primar, 389 elevi gimnazial – 940 total

Număr de cadre didactice 7 învă ătoare, 12 prof. pentru înv. primar, 27 profesoriț
Număr personal didactic auxiliar 5

Număr personal nedidactic 5

.  Informa ii de tip cantitativ i calitativț ș

An colarș 2016 – 2017 2017 – 2018
Număr de clase 34 35
Număr de elevi 897 913
Rată promovare 100% 100%
Rată abandon 0% 0%

Rată promovare evaluare
na ionalăț

87,95% 95,87%
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.                  Situaţia comparativă în funcţie de media generală la casele V-VIII

An şcolar 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10

2016-2017 0 18 65 114 149 22

2017-2018 0 15 78 113 153 18

.Evaluare na ională clasa a VIII-aț

S
es

iu
n

e

Nr.

note

[1-

1,99]

Nr.

note

[2-

2,99]

Nr.

note

[3-

3,99]

Nr.

note

[4-

4,99

]

Nr.

note

[5-

5,99

]

Nr.

note

[6-

6,99

]

Nr.

note

[7-

7,99]

Nr.

note

[8-

8,99]

Nr.

note

[9-

9,99

]

Nr.

note

10

Total

note

LIMBA

ROMÂNĂ

2017 0 1 4 2 7 3 15 18 31 2  SUM(

LEFT)

2018 0 0 0 4 11 8 9 20 44 1 97

  MATEMATICĂ

2017 0 0 0 9 13 15 9 15 18 4  SUM(l

eft)

2018 0 1 2 5 28 16 15 19 11 0 97

MEDIA

GENERALĂ

2017 0 0 1 9 5 10 17 13 28 0  SUM(l

eft)

2018 0 0 2 2 16 15 18 23 21 0 97

.

.     Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădău i joacă un rol hotărâtor în formarea generaţiilorț

de elevi care-i trec pragul, afirmându-se nu numai pe plan local, ci şi naţional, ca un simbol al

calităţii şi performanţei.  Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu ale jude ului,ț

unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste.
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În  activitatea  şcolii  se  remarcă  o  preocupare  reală  pentru  organizarea  olimpiadelor  şi

concursurilor şcolare, pentru pregătirea elevilor pentru fazele judeţene şi naţionale. An de an,

elevii şcolii se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare, cu premii în care sunt adunate

sute de ore de muncă. 

Anul
şcolar

Disciplina Premii ob inute ț la
olimpiade

Etapa judeţeană

Premii
ob inute ț la
olimpiade

Etapa na ionalăț

2017– 2018

Olimpiada de Limbă, 
Literatură i ș
Comunicare Română

4 men iuniț

Olimpiada de 
Lingvistică

2 men iuniț

Olimpiada de Religie 4 premii II, 2 premiu III,     
2 men iuniț

Olimpiada de Limba 
Germană

 2 premii I, 1 premiu II, 3 
men iuniț

2 Men iuniț : Bîrsan 
Flavia, ugui CosminȚ

Olimpiada de tiin e Ș ț
pentru Juniori

1 men iuneț

Olimpiada Na ională de ț
Biologie

 1 premiu III, 1 men iuneț

Olimpiada Na ională a ț
Sportului Şcolar

2 loc I
Faza regională: 1 loc I, 1 
loc III

Locul VIII:  echipa 
baschet fete

Olimpiada Na ională deț
Matematică

4 men iuni ț

Olimpiada Na ională deț
Fizică

1 premiu II, 2men iuniț

Olimpiada Na ională deț
Istorie

1 premiu I, 1 premiu III Diplomă de participare:
ugui CosminȚ

Lectura ca abilitate de 
via ăț

1 men iuneț

Olimpiada Na ională deț
Geografie

1 men iuneț

Olimpiada Na ională deț
Limba engleză

2 men iuniț
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Anul
şcolar Disciplina

Premii ob inuteț
la concursuri

colareș  
Etapa

judeţeană

Premii ob inute ț la
concursuri colareș

Etapa naţională

2017 – 2018

Concursul Na ional de ț
Geografie „Terra”

2 premii I, 2 premii II,       
1 premiu III, 
4 men iuniț

2 premii II

Concursul Interjude ean de ț
Geografie „Ioni ă Ichimț ”

  1 premiu I, 1 premiu II

Mica Olimpiadă de Istorie 
„Clio”

2 premii I, 2 premii II,
 6 men iuniț

Concursul international 
„Begegnung mit Osteuropa”

6 diplome de participare

Concursul Naţional 
„George Emil Palade”

 1 premiu I, 4 men iuniț

Concursul Na ional de ț
matematică „Lumina Math”

2 premii II, 
3 premii III, 4 men iuniț

Concursul Internaţional de 
matematică Memorialul 
„David Hrimiuc”

1 premiu I, 3 men iuniț

Concursul interna ional ț
„Mathematiques sans 
frontieres”

2 premii III

Concursul Centrelor de 
Excelen ă din Moldova - ț
Matematică

1 men iune specialăț
2 men iuniț

Concursul Na ional ț
„Comper” Română

53 premii I, 5 premii II,  
1 premiu III

Concursul Na ional ț
„Comper”  Matematica

43 premii I, 10 premii II,
4 premii III, 4 men iuniț

Micii olimpici 11 medalii de aur

Concursul Na ional de ț
Matematică „Fii Inteligent”

7 premii I, 4 premii II, 
6 premii III, 6 men iuniț

Concursul Na ional ț
„Comunicare.ortografie.ro”

10 premii I, 6 premii II, 
23 premii III, 15 men iuniț

Concursul de matematică 
„Iste ii de la Arboreț ” 

1 premiu I, 1 premiu II,       
3 premii III, 2 men iuni ț
speciale, 8 men iuniț
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Concursul Interjude ean de ț
matematică „MATE3”

1 premiu I, 
2 men iuniț

Concursul na ional de ț
Reviste şcolare şi 
jurnalistică 

Titlul de „Laureat” pentru 
revista şcolii „Interferenţe”

Titlul de „Laureat” 
pentru revista şcolii 
„Interferenţe”

Concursul Naţional „Care 
sunt foloasele unirii sau 
unităţii?”

1 men iuneț

Concursul ,,Prietenii 
pompierilor”

Echipaj fete – premiul II
Echipaj băie i –ț  premiul II   

Concurs judeţean de folclor 
„Sărbătoarea de sub brazi”

1 premiu II, 1 premiu III

Concursul Internaţional 
”Tradi ii i obiceiuri de ț ș
iarnă pe uli a meaț ”

6 premii I, 4 premii II

.    În aten ia  colii  a fost  în permanen ă antrenarea elevilor  în derularea unor  ț ș ț programe iș

proiecte locale,  zonale,  na ionale i interna ionale.  ț ș ț Astfel,  elevii  au avut posibilitatea să- iș

cunoască valoarea, să cunoască i alte realită i decât cele familiare lor, să preia valori i să leș ț ș

încadreze propriului sistem de valori.

  Noiembrie 2017 –  Proiect „Să circulăm corect!”, în parteneriat cu Poli ia Rădău i;ț ț

 Proiect  S.N.A.C.  „Suflet  pentru  suflet”  în  parteneriat  cu  A ezământul  „Sfântul  Ierarhș

Leontie” Rădăuţi;

 Ianuarie–iunie  2018 – Proiect „ coala siguran ei TediȘ ț ” în parteneriat cu Compania Maspex

România i Poliţia Română;ș

 Mai 2018 – proiect „Promovarea unui stil de via ă sănătosț ” în parteneriat cu  Centrul de

Prevenire, Evaluare i Consiliere Antidrog Suceava;ș

 „Azi, pentru viitor” – proiect desfăşurat în Săptămâna Educaţiei Globale;

 „Let’s  Do  It,  Romania!”  –  acţiune  de  igienizare  a  parcului  din  apropierea  şcolii,  în

parteneriat cu Primăria Rădău i;ț

 Proiecte LeAF;

 Proiect naţional „Şcoala ecoterrienilor”;

 Proiecte în cadrul Programului „ROMÂNIA 100”.
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COALA GIMNAZIALĂ “REGINA ELISABETA”Ș  RĂDĂU IȚ

Întreaga  activitate  a  fost  centrată  pe direcţii  majore  de acţiune,  realiste  şi  realizabile,

pentru domeniul management, curriculum, resurse şi relaţii comunitare, educa ie extracuriculară.ț

În conformitate cu planul de şcolarizare aprobat, în anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi:

71 preşcolari, 559 elevi, în:

                               - 3 grupe de grădiniţă;

                    - 11 clase învăţământ primar, din care 5 în alternativa step by step;

                    - 9 clase învăţământ gimnazial.

Au   funcţionat  38  cadre  didactice,  din  care  32  titulare  ale  şcolii,  5  cadre  didactice

auxiliare şi 6 cadre nedidactice. 

Management instituţional

Aspecte pozitive:

- documente manageriale  de calitate  şi întocmite  la timp, fapt reliefat  şi în inspecţiile

tematice realizate de către ISJ Suceava; 

- participarea directorului  colii a  la  evenimentul organizat de Asocia ia pentru Valoriș ț

în Educa ie, Bucure ti, Conferin a Interna ională de Leadership i Management colar,;ț ș ț ț ș Ș
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-  Reuniunea  managerială  cu tema „Managementul  monitorizării  i  evaluării  activită iiș ț

colare” s-a desfăşurat la data de 15 februarie 2018 la coala Gimnazială „Regina Elisabeta”,ș Ș

Rădău i. Chestionarul de evaluare completat de directorii de şcoli prezenţi a scos în evidenţăț

calitatea  reuniunii  manageriale  prin cele  două sesiuni  de formare,  prin propunerea unui  nou

format,  prin  prezenţa  unui  număr  mare  de  colegi  din  şcoală  în  calitate  de  facilitatori,  prin

lansarea revistei de management instituţional; 

-  creşterea  interesului  pentru  cursurile  de  formare  în  domeniul  managementului

educaţional, fapt care a dus la admiterea în rândul experţilor în educaţie doi noi colegi; 

- cadre didactice care fac parte din structuri ale ISJ Suceava;

-  asigurarea  condi iilor  materiale  pentru  buna  desfă urare  a  actului  de  predare.  Bazaț ș

materială  a  fost  îmbunătă ită  prin  dotarea  spa iilor  colare  cu:  calculatoare,  mobilier  colar,ț ț ș ș

televizoare i videoproiectoare, panouri pentru schimbarea ambientului sălilor de clasă, materialș

didactic;

- existenţa autorizaţiei de funcţionare; 

- menţinerea spaţiilor şcolare în stare foarte bună;

- interes pentru cură enie, igienizare i dezinfec ie; ț ș ț

- creşterea gradului de informare şi a publicului interesat de domeniul comunicării, prin

site-ul şcolii, prin adresele de e-mail introduse, prin utilizarea catalogului electronic;

Promovabilitate

Analiza indicatorilor colari a dus la următoarele concluzii:ș

 la învăţământ primar din totalul de 338 elevi răma i în eviden ă la sfâr itul anului colar,ș ț ș ș

au fost promova i 337 elevi, procentul de promovabilitate fiind de 99,70%;ț

 la învăţământ  gimnazial  din totalul  de 220 elevi  răma i  în eviden ă la  sfâr itul  anuluiș ț ș

colar, au fost promova i 212 elevi, procentul de promovabilitate fiind de 96,36%;ș ț

Examene naţionale

Au fost  organizate  demersurile  specifice  pentru  buna desfăşurare  a  evaluărilor  pentru

clasele II, IV, VI, VIII. La clasa a VIII-a media notelor peste 5 a fost 90,91% mai mare decât cea

pe judeţ de 73,71% La limba română 95,45%, prof. Tei anu A., Galan M., la matematică 65,90%ș

prof Trufin M. 
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Performanţa şcolară

 Rezultate foarte bune la olimpiade la etapa na ională-locul II la limba i literatura română i laț ș ș

biologie , prof. Tei anu Ana Maria, Teli că Maria;ș ș

 Rezultate bune la olimpiade şi concursuri şcolare, participare la etapa jude eană a olimpiadelor cuț

premii i men iuni - prof.  Tei anu Ana Maria, Teli că Maria, Cusaci Maria, Trufin Magdalena,ș ț ș ș

Galan M., Pînzaru Alina;

 Rezultate foarte bune la Olimpiada me te ugurilor artistice, laureat, locul I i locul II, prof Grosariș ș ș

Adrian

 Participare tot mai mare la concursul CDIdei în căr i, premii la etapa jude eană, participare la etapaț ț

regională - Drehu ă L., Bodnar C., Georgescu C., Pascal L., Ichim I.;ț

 Premii ob inute la expozi ii de desene prof. Grosari Adrianț ț

 Premii la Concursul Na ional Amintiri din Copilărie Drehu ă L., Calancea L., Cîrdei M., Puha N.,ț ț

Berbeneciuc N., Prece niuc L., Hurjui M., Tiron A., ș

 Premii la concursuri specifice înv Comper- Zelinschi C., Cîrdei M., Grigorean B., Ihnatiuc M.,

Prece niuc L.,  Pascal  L.,  Ichim I.,  Puha N.,  Berbeneciuc N.,  Hurjui  M.,  Tiron A.,  Bodnar  C.,ș

Georgescu C., 

Parteneriate interinstituţionale

Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu autorităţile locale, cu şcoli din judeţ şi din

ţară , Poliţie, Galeriile de Artă, Casa de Cultură. Cele mai multe parteneriate au fost realizate la

Grădini a Albinu a i înv. Primar.ț ț ș

Activitatea educativă, extraşcolară

derularea  programului  ,, coala  altfel”  prin  desfă urarea  de  activită i  diverse:Ș ș ț

excursii,ateliere de lucru i crea ie, vizite tematice;ș ț

 derularea Programului European ,,Mănâncă responsabil”; 

 participare la proiectul Săptămâna Educa iei Globale; ț

 activită i propuse de Junior Achievemnt România; ț

 redactarea reviste Eco4junior ;  

 activită i de voluntariat în scopuri caritabile;ț
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 organizarea la nivelul unită ii colare a activită ilor dedicate zilei de 1 Decembrie, Crăciun,ț ș ț

15 ianuarie, 24 Ianuarie, la grădini a Albinu a i la ciclul primar i la înv/ gimn;ț ț ș ș

 activită i dedicate zilei de 1 Iunie; ț

 participare la Campania Lets do it, România; 

 activită i în parteneriat cu Asocia ia Luptăm cu autismul; ț ț

 realizarea unor expozi ii sau produse finale cu sprijinul părin ilor-Grădini a Albinu a;ț ț ț ț

 activită i care au promovat imaginea colii în comunitate; ț ș

 participarea la programe/proiecte pentru cetă enie democratică ;ț

 promovarea  educa iei  antreprenoriale  prin  organizarea  în  colaborare  cu  Asocia ia  deț ț

părin i a Târgului Toamnei;ț

 coordonarea  proiectului Gândul meu pentru Pământul nostru;

 consilierea părin ilor prin activită i de durată;ț ț

 premii la concursuri si proieccte din CAEN, CAEJ;

 Proiect cu impact în cadrul Clubului de lectură - i eu am citit directorului ; Ș

 participări la concursuri sportive, men iune II la faza jude eană cu echipa de fotbal, băie i,ț ț ț

locul II la faza de cerc, locul I la cupa Tymbark, locul I cupa Regina Elisabeta ; 

 participări  la concursuri sportive baschet fete , Cupa Bucovinei Locul III, Cupa Mario

Moine ti locul II; ș

 excursii colare;ș

 activită i de voluntariat pentru donare de căr i în Republica Moldova; ț ț

 activită i legate de organizarea i desfă urarea concursului Sanitarii pricepu i; ț ș ș ț

 proiectul educativ în parteneriat Scrisoare prietenului meu;

 Concursul jude ean Muzică i culoare; ț ș

 Activită i i proiecte de prevenire i combatere a violen ei; ț ș ș ț

 Organizarea taberelor colare -  tabăra ArtEd;ș
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COALA GIMNAZIALĂ “BOGDAN VODĂ”Ș  RĂDĂU IȚ

    

Cre terea calită ii actului educa ional reflectat în cre terea performan ei colare a elevilor:ș ț ț ș ț ș

  -  rezultate  deosebite,  ob inute  la  olimpiade,  concursuri  i  competi ii  colare  interna ionale,ț ș ț ș ț

na ionale,  interjude ene i jude ene (Anexa A);ț ț ș ț

   -  rezultate ce confirmă progresul colar i cre terea calită ii educa iei, la Evaluarea Na ională,ș ș ș ț ț ț

clasa a VIII-a (Anexa B);

   - C.D. . dinamic, atractiv i variat; Teme propuse i alese de elevi i părin i: Tradi ii muzicaleȘ ș ș ș ț ț

multiculturale,  Meserii  tradi ionale  in  Bucovina,  Elemente  de  folclor  i  artă  populară,ț ș

Matematica pentru to i, Educa ie pentru sănătate, Plante medicinale, etc.ț ț

   -  extinderea procesului de modernizare a colii;ș

   -  site-ul şcolii: www.scoala5radauti.ro;

   - ecoblog www.ecoscoala5radauti.wordpress.com; 

   - Studiul monografic vol. I, II;

   - revista GENERA II, aflată la nr. 38;Ț

   - ob inerea statutului de “Eco- coală” i arborarea Steagului Verde;ț Ș ș

   - participarea unui mare număr de elevi ai colii la activită i de ecologizare;ș ț

   - participarea unui număr mare de elevi la activită i caritabile;ț

137

 



   Raport privind starea economică, socială i de mediu a municipiului Rădău i pentru anul 2018       ș ț

________________________________________________________________________________
 REZULTATE OLIMPIADE I CONCURSURI-AN COLAR 2017-2018Ș Ș

OLIMPIADE
COLAREȘ
ETAPA

NA IONALĂȚ

OLIMPIADE COLAREȘ
ETAPA JUDE EANĂȚ

ALTE CONCURSURI
COLARE/EXAMENEȘ

INTERNA IONALE/ NA IONALE/Ț Ț
JUDE ENE/ INTERJUDE ENEȚ Ț

Olimpiada de
limba iș

literatura
română – etapa

na ionalăț  -
premiu special-

Macovei
Georgiana Mălina
-  clasa  a VI-a A

prof. Mitric
Emilia - Maria

Premii i men iuni la limba şi literatura românăș ț ,  limba engleză,
limba  germană  modernă,  matematică,  educa ie  fizică,  ț educa ieț
tehnologică:1 premiu I, 1 premiu II, 7 premii III, 11 men iuniț
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  – etapa  
judeţeană
Premiul I   - MACOVEI GEORGIANA MĂLINA -  clasa  a VI-a A
- prof. Mitric Emilia – Maria
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ  – etapa judeţeană  
Menţiune-  COJOCARIU TUDOR CONSTANTIN- clasa  a  VIII-a
A- prof. Bîtă Iulita
Menţiune-  GHERASIM  DELIA  CĂTĂLINA-  clasa  a  VIII-a  B,
CÎRDEI BEATRICE- clasa a VII-a B- prof. Cosovanu Natalia
OLIMPIADA  DE  LIMBA  GERMANĂ  MODERNĂ  –  etapa  
judeţeană
Premiul al II-lea - ROTAR ALEXANDRA LARISA – clasa a VIII-a A 

Premiul al III-lea - LUCHIAN SOFIA TEODORA- clasa  a VII-a B – prof. 

Nanu Daniela

Mențiuni  - CÎRDEI BEATRICE - clasaa VII-a B, HAUREȘ ILINCA 

MĂDĂLINA- clasaa VII-a B, CLOȘCĂ TEODORA –clasa a VIII-a B, 

FLOREAN SARA DENISA -clasa a VIII-a A, FODOR BOGDAN–clasa a 

VIII-a B

OLIMPIADA DE MATEMATICĂ  – etapa judeţeană  
Mențiunespecială  -   ONICĂ NICOLAE-  clasa a V-a A - prof. Nicuţă

Mariana, COŞMAN IULIAN-  clasa a VIII-a A - prof. Nicuţă Petru

OLIMPIADA  DE  EDUCA IE  TEHNOLOGICĂȚ  –  etapa  
judeţeană
Premiu de excelen ă – ț NIC AN MELANIAȘ  – clasa a VI-a A –prof.
Diaconescu Filon
OLIMPIADA GIMNAZIILOR - etapa judeţeană  
LOCUL III -  CROS -COLIBABA RĂZVAN -  clasa  a VIII-a B -
prof. Munteanu Radu-Gheorghe
LOCUL III - TENIS DE MASĂ -  GHE ĂU PAUL Ț -  clasa  a IV-a
A -  prof. Munteanu Radu-Gheorghe, prof.Văcărean Cristian-Mihai
LOCUL III - TENIS DE MASĂ -  FOCA MELANIA -  clasa  a
IV-a B -  prof. Munteanu Radu-Gheorghe, prof.Văcărean Cristian-
Mihai
LOCUL III - CROS -  MARTINESCU ALESSIA -  clasa  a VII-a
A -  prof. Munteanu Radu-Gheorghe, prof.Văcărean Cristian-Mihai
LOCUL  III  –  ECHIPEI  DE  AH  –  Ș BABIA  ADRIAN  (8B),Ș

-30 de elevi au susţinut examene de tip 
Cambridge Starters, Movers şi Flyers 
(nivelurile pre A1, A1 si A2) în sesiunea
mai 2018. Examene Cambridge PET
-4 elevi au promovat cu succes 
examenele Preliminary English Test 
(B1), care pot fi echivalate cu examenul 
de bacalaureat, proba de competenţe 
lingvistice.
- Etapa na ională – Concurs Na ional ț ț
de Reviste colare i JurnalisticăȘ ș  – 
titlul de laureat – Revista ”Genera ii 38”ț
- Concursul  na ional de ț
Biologie ,,George Emil Palade” 
- Concursul naţional de Geografie Terra 
- Concursul na ional Memoria ț
Holocaustului 
- Concursul jude ean  al performan ei ț ț
colare- concursul centrelor de ș

performan ă- Vatra Dornei ț
- Concursul na ional ț
„ Comunicare.ortografie.ro” 
- Concursul na ional ț “Fii inteligent… la 
matematică”
-Concursul colar na ional de ș ț
competen ă i performan ă „Comper-ț ș ț
Comunicare”
-Concursul colar na ional de ș ț
competen ă i performan ă „Comper-ț ș ț
matematică”
-Concursul naţional de matematică 
„Lumina MATH”
-Concursul” Isteţii de Arbore” 
-Concursul de eseuri din cadrul 
proiectului naţional luna literaturii 
europene, în parteneriat cu British 
Council Iaşi
-Concursul ”Spelling Bee” din cadrul 
proiectului naţional luna literaturii 
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COJOCARIU  MATEI  (8B),  NIC AN  MELANIA  (6A),Ș
CO OVANU GABRIEL (6A)  Ș -   prof.  Munteanu Radu-Gheorghe,
prof. Văcărean Cristian-Mihai
LOCUL  III  – TETRATLON  –  COLIBABA  RĂZVAN  (8B),
COVALIUC  DANIEL  (8B),  ANDRONACHI  TEODOR  (7A),
MARTINESCU  ALESSIA  (7A),  ROTAR  BEATRIS  (7A),
SAUCIUC  BIANCA  (6A),  FLOREAN  EMILIA  (6B),  LAVRIC
CĂTĂLIN (6B)
MEN IUNE –Ț  CROS –  SAUCIUC BIANCA - clasa a VI-a A -
prof. Munteanu Radu-Gheorghe, prof.Văcărean Cristian-Mihai

europene, în parteneriat cu British 
Council Iaşi
-Concursul jude ean eroul meu real sau ț
imaginar din primul război mondial
-Concursul de chimie „CHIMiE 
HURMUZACHI” 
-Concursul „ Gazeta matematică”   
-Concurs naţional de pictură „Nicolae 
Grigorescu”
-Concurs naţional „Culorile toamnei”
-Concurs internaţional „Eco-fantezii de 
Crãciun”
-Concursul judeţean „File de poveste”

 EVALUARE NA IONALĂȚ

2016 - 2017

Disciplina 10

9-

9,99
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8,99
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7,99

6-

6,99

5-
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4,99

3-
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2-

2,99

1-

1,99 Total 

Limba
română

0 28 20 7 4 2 1 0 1 0 63

Matematică 3 25 14 9 5 3 2 1 1 0 63

Medii finale 0 26 17 13 1 4 1 0 1 0 63
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2017 - 2018

Disciplina 10

9-

9,99

8-

8,99

7-

7,99

6-

6,99

5-

5,99

4-

4,99

3-

3,99

2-

2,99

1-

1,99 Total 

Limba
română

2 25 14 9 5 1 0 0 0 0 56

Matematică 1 15 11 11 8 7 1 2 0 0 56

Medii finale 0 18 15 13 7 2 1 0 0 0 56
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  DINAMICA POPULA IEI  COLAREȚ Ș

Anul

 colarș

Nr.  elevi la sfâr itulș
anului colarș

Promova iț Repeten iț

2015-2016 657 654 3

2016-2017 644 644 0

2017-2018 649 648 1

Anul

 colarș

Nr.  total
elevi

motivate nemotivate nr. absen eț
nemotivate/elev

2015-2016 657 3813 966 1,47/elev

2016-2017 644 4065 1574 2,44/elev

2017-2018 649 4900 430 0,66/elev
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Nr. elevi înscri i în anul colar 2015-2016: 657 eleviș ș

Nr. elevi înscri i în anul colar 2016-2017: 644 eleviș ș

Nr. elevi înscri i în anul colar 2017-2018: 649 eleviș ș

coala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădău i s-a situat în topul colilor sucevene, pe loculȘ ț ș

III la nivelul colilor gimnaziale i locul I la nivelul zonei Rădău i.ș ș ț
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GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGITȚ

 “PRICHINDELUL” RĂDĂU IȚ

         Misiunea grădiniţei noastre a constat în crearea cadrului

organizatoric i functional, favorabil schimbării i cre terii calită iiș ț ș ț

serviciilor educative. 

Obiectivele propuse au fost stabilite în concordan ă cu cele laț

nivel na ional i teritorial specific învă ământului preprimar pentruț ș ț

grădini ele cu program prelungit.ț

Informa ii privind starea economică, socială şi de  mediu la nivelul GPP ,,Prichindelul’’ț

Rădău iț

 INFORMATII GENERALE 

       EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului colar 2017-2018, respectiv 2018-2019ș

Unită i de învă ământț ț
Nivel de

învă ământț
Număr de

grupe
Nr. de copii 

an colar ș
2017-2018

Nr.de copii an
colar ș

2018-2019
GPP “Prichindelul” Rădău i P.J.ț Pre colar ș 6 186 188
GPP “Pinochio” unitate structura Pre colarș 4 123 119

GPN “Arlechino” unitate
structura

Pre colarș 2 39 56

Total unitate:  12 348 363

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE (ordonator tertiar de credite).

Nume i prenume director:ș  Pomparau Aura Florentina, grad didactic I vechime în învă ământ -  ț

22 ani. 

PERSONAL UNITATE AN COLAR 2017-2018  Ș

Personal angajat GPP

Prichindelul

GPP Pinochio GPN

Arlechino

TOTAL

Personal didactic 13 8 2 23
Personal didactic auxiliar 3 3

Personal nedidactic 10 5 0,5 15,5
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PERSONAL UNITATE AN COLAR 2018-2019  Ș

Personal angajat GPP

Prichindelul

GPP Pinochio GPN

Arlechino

TOTAL

Personal didactic 13 8 2 23
Personal didactic auxiliar 3 3

Personal nedidactic 10 5 0,5 15,5

INFORMA II PRIVIND SPA IILE UNITĂ II DE ÎNVĂ ĂMÂNT Ț Ț Ț Ț

Nr.
crt Tipul de spatiu

GPP Prichindelul GPP Pinochio GPN
Arlechino

Nr.spatii Suprafat
a (mp)

Nr.spatii Suprafat
a (mp)

Nr.sp
atii

Supr
afata
(mp)

1. Sali de grupa 6 362 4 195 2 98

2. Dormitoare 6 280 3 132 - -
3. Sala de mese 1 110 1 66 - -
4. Bucatarie 1 40 1 35 - -
5. Spalatorie 1 58 1 41 - -
6. Spatii sanitare 10 53 5 25 2 10
7. Spatii depozitare materiale 

didactice
2 50 1 30 - -

8. Directiune 1 20 1 15 - -
9. Secretariat + contabilitate 1 24 - - - -
10. Casierie 1 15 - - - -
11. Cabinet medical 1 27 1 38 - -
12. Alte spatii (arhiva,holuri,vestiare ,

spatii depozitare ,camera 
centralei )

6 621 4 873 3 22

                                    ANALIZA EXECU IEI BUGETARE  Ț

Cheltuieli  de personal.  Creditele  bugetare deschise pentru anul  2018, la cheltuieli  de

personal  în  suma  de  1.994.357  lei  .  Suma  repartizată  nu  a  asigurat  efectuarea  plă ilorț

reprezentând  drepturi  de  personal  i  vouchere  de  vacan ă  cuvenite  angaja ilor,  deoareceș ț ț
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finan area/copil la grădini ele cu program prelungit este mult sub normative, iar cadrele didacticeț ț

din unitatea noastră, majoritatea au grad didactic I, vechime peste 25 de ani. Din acest motiv ne-a

fost suplimentată suma de 168.447 lei.

Cheltuieli materiale.   Bugetul aprobat pentru cheltuieli materiale în anul 2018 a fost de

150.000 lei  din  finan area  de bază,  precum i  32.500 lei  de la  bugetul  local.   Din crediteleț ș

deschise în suma de 182.500 lei au fost cheltui i 182.120 lei. ț

Autofinan ări.ț  La data de 01.01.2018, contul autofinan ări avea soldul de 7.811 lei. Înț

cursul anului s-a încasat din taxe parin i, suma de 183.152 lei i s-au cheltuit  181.245 lei, astfel aț ș

rămas în sold la 31.12.2018  suma de 9.718 lei. 
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 GRĂDINI A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MICUL PRIN ’’Ț Ț
RĂDĂU IȚ

  Misiunea grădiniţei noastre a constat în crearea cadrului

organizatoric  i  func ional,  favorabil  schimbării  i  cre teriiș ț ș ș

calită ii serviciilor educative. Obiectivele propuse au fost stabiliteț

în  concordan ă  cu  cele  la  nivel  na ional  i  teritorial  specificț ț ș

învă ământului  preprimar  pentru  grădini ele  cu  programț ț

prelungit.

      Curriculum utilizat  de unitatea  de învă ământ  este  celț

na ional în alternativa Step By Step, aprobat prin adresa ISJ i al CEDP Bucure ti cu nr. 1365 dinț ș ș

22 martie 2004. 

Activită ile din grădini ă s-au desfă urat  în alternativa Step By Step, la toate cele 7 grupeț ț ș

de copii, respectându-se planul de învă ământ pentru grădini ele cu program prelungit.ț ț

Din anul  2010,  gradini a  este  ț CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCA IE IȚ Ș

DEZVOLTARE  pentru zona Rădăuţi. 

La nivelul  unită ii  s-a constituit  “Asocia ia  părin ilor  “ cu ajutorul  unui  număr de 10ț ț ț

membrii fondatori din randul părin ilor.ț

        INFORMATII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului colar ș

Nivel de
învă ământ ț

Alternativa Număr de
clase /grupe 

Număr de
copii

Forma de
învă ământ ț

Limba de
predare 

Prescolar Step by step 7 222 zi română

INFORMA II PRIVIND RESURSELE UMANE Ț

PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume i prenume director: ș Cotor Birladeanu Agapia, profesor înv.pre colar , grad ș

didactic I, vechime în învă ământ  21 ani , are norma de bază în unitate, numit în func ie prin ț ț

delega ie, fiind director din anul 2010.ț
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PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic angajat Total Prescolar
Cadre didactice titulare 12 12

Cadre didactice suplinitoare cu normă
de bază în unitatea de învă ământț

3 3

Distributia pe grade didactice a personalului didactic angajat :

                         Numar personal didactic calificat Numar pers.

didact necalific

Cu doctorat Cu grad I Cu grad II Cu def. Fara def

- 8 2 2 2 1

INFORMA II PRIVIND SPA IILE COLARE Ț Ț Ș

Nr.crt Tipul de spa iu ț Nr. spa iiț Suprafa aț

1. Sali de clasa ,grupa cu functionalitate
(sala de activitati, dormitor) 7 477,8 mp

2. Cabinete ( metodic) 1 20 mp

3. Sali si /sau teren de educ.fizica - -

4. Sala de mese 1 67,4 mp

5. Alte spatii:Camera parintilor, 1 18,5 mp

Unitatea func ionează cu un număr de 2 schimburi,  durata activită ilor didactice fiind deț ț

15-35 minute, în func ie de nivelul de vârstă al copiilor, iar pauzele, activită ile recreative fiindț ț

de 10 – 15 minute, necesare pentru pregătirea activită ilor, distribuirii materialelor, schimbăriiț

copiilor de la centre.
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 INFORMA II PRIVIND SPA IILOR AUXILIARE Ț Ț

Nr crt Tipul de spa iuț Nr. spa iiț Suprafa a (mp)ț

1 Biblioteca scolara/centru de informare si documentare -

2 Sala pentru servit masa 1 67,4 mp

3 Dormitor -

4 Bucatarie 1 38,8 mp

5 Spalatorie 1 28,52 mp

6 Spatii sanitare 9 93.76 mp

7 Spatii depozitare materiale didactice 8 40,70

8 Alte spatii (cabinet medical,arhiva,holuri,vestiare ,
spatii depozitare ,camera centralei )

19 286,87 mp

INFORMA II PRIVIND SPA IILE ADMINISTRATIVE Ț Ț

Nr.

Crt

Tipul de spa iuț Număr de
spa iiț

Suprafa ăț

(mp)
1. Secretariat 1 6,9 mp
2. Spatiu destinat echipei manageriale 1 16,3 mp
3. Contabilitate Casierie 1 4 mp

ANALIZA EXECUTIEI BUGETARE 

Cheltuieli  de  personal. Creditele  bugetare  deschise  până  la  sfâr itul  tri.  IV  2018  laș

cheltuieli  de personal  în  suma de 1.385.361 lei  -  au asigurat  efectuarea  plă ilor  în  suma deț

1.385.361 lei, reprezentând drepturi de personal cuvenite angaja ilor.ț

Cheltuieli materiale.  Bugetul aprobat pentru cheltuieli materiale în anul 2018 a fost de

133.500,00 credite, din care au fost consumate 128.489,54 lei.

La data de 31 decembrie 2018 unitatea înregistrează furnizori neachita i la contul 401,ț

reprezentând  facturi alimente în valoare de 2.439,38 lei.

Autofinan ări ț  

In contul 562’ disponibil din veniturile institu iei, se regăsesc 19.582,51 lei ce reprezintă: ț

. - taxe  părin i – suma rămasă din încasări după plata facturilor de alimente; ț

. - în contul 512 ”Conturi la banci în lei” se află suma de 2.636,87 lei, reprezentând garan iiț

materiale  re inute de la gestionarii unită ii ț ț
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2.10.  S.C. SERVICII COMUNALE SA RĂDĂU IȚ  

SC Servicii Comunale SA Rădău i este o societateț

pe ac iuni  înfiin ată  prin  Hotararea  Consiliului  Localț ț

Rădău i nr. 40 din 1998, cu actionar unic Municipiulț

Rădău i.ț

     

  Ca obiect de activitate, societatea are:

 asigurarea serviciilor de furnizare a energiei  termice la blocurile  de locuinte si agentii

economici racordati la sistemul centralizat de incalzire din municipiu;

 asigurarea serviciului de salubrizare a municipiului;

 asigurarea serviciului de iluminat public din municipiu.

Serviciul energetic de interes local face obiectul concesiunii  prin gestiune delegata si

presupune producerea de energie termica in regim de cogenerare, odata cu darea in functiune a

Centralei Termice de Cogenerare, incepand din anul 2010.

La aceasta data se furnizeaza agentul termic sub forma de apa fierbinte pentru incalzirea

blocurilor de locuinte si apa calda menajera unui numar de 4.481 de apartamente.

Cantitatea de energie termica livrata in anul 2018 din Centrala de acogenerare a fost de

39.365 Gcal, fata de 42.133 gcal in anul 2017.

In anul 2018 s-au debransat 84 apartamente care au ales varianta asigurarii confortului

termic cu centrale pe gaz.

SC Servicii Comunale a sprijinit contorizarea individuala a consumatorilor racordati prin

montarea repartitoarelor de costuri, in scopul reducerii facturilor la incalzire, desi astfel productia

societatii de energie termica a scazut.

Societatea asigura apa calda, precum si caldura, in regim continuu, incarcarea agregatelor

energetice fiind corelata cu cererea de energie termica de la consumatori. 
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Analiza evoluţiei producţiei de energie termică în anul 2017 comparativ cu 2018

ianuarie
[Gcal]

februarie
[Gcal]

martie
[Gcal]

aprilie
[Gcal]

mai
[Gcal]

iunie
[Gcal]

iulie
[Gcal]

august
[Gcal]

septembrie
[Gcal]

octombrie
[Gcal]

noiembrie
[Gcal]

decembrie
[Gcal]

2017 7.691,3 6.406,0 5.214,9 3.262,1 882,9 924,2 911,2 873,6 992,4 3.419,1 5.416,7 6.138,9

2018 6.410,4 5.966,7 6.230,6 2.031,2 877,4 773,6 782,9 829,1 813,2 2.933,6 5.120,1 6.595,7

 LEGENDA :
■ 2017
▲2018

         Serviciul de salubritate  face obiectul concesiunii prin gestiune delegata, desfă urat înș

baza Contractului de concesiune din 2008, prelungit prin actul adi ional nr.1 din 22.12.2017 i aț ș

licen ei eliberate de către Autoritatea Na ională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare deț ț

Utilită i Publice pentru: ț

 precolectare, colectare i transport a de eurilor municipale;ș ș

 măturat, spălat i între inere a căilor publice;ș ț

 cura are i transport a zăpezii de pe căile publice;ț ș

colectarea,  transportul,  sortarea,  valorificarea  i  eliminarea  de eurilor  provenite  dinș ș

gospodăriile popula iei.ț
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Astfel SC Servicii Comunale SA Rădău i asigură colectarea de eurilor de la 11.379 deț ș

persoane de la blocuri i 6.617 persoane de la case.ș

In acest sens, sunt amplasate în municipiu 76 de puncte de colectare, dotate cu containere

de 1,1 mc.

De asemenea, există un protocol de colaborare în parteneriat cu ECOROM Bucure ti peș

linia colectării selective a de eurilor municipale, i pe aceasta temă am primit în folosin ă 58 deș ș ț

eurocontainere, în vederea stimulării colectării selective a de eurilor i prelucrarea mecanică aș ș

acestora în sta ia de sortare.  ț

In anul 2018 s-au colectat de la popula ie 1.136 tone  de de euri i 967 tone  de la case.ț ș ș

Societatea  dispune de  utilaje  pentru  desfă urarea  activită ii,  având concesionată  de  laș ț

Consiliul Local Rădău i i Sta ia de prelucrare mecanică a de eurilor. ț ș ț ș

În anul 2018 s-au reciclat i vândut 386 de tone de deseuri reciclabile.ș

        Serviciul de iluminat public în municipiul Rădău i a fost preluat în concesiune de cătreț

SC Servicii Comunale SA Rădău i în anul 2007 i a facut obiectul modernizării a 2.113 corpuriț ș

de  iluminat,  fa ă  de  1.696 existente  la  data  încheierii  contractului,  precum i  men inerea  înț ș ț

func iune a acestora.ț

In toată această perioadă s-au înlocuit i men inut în func iune toate corpurile de iluminatș ț ț

din  municipiu,  societatea  având  licen ă  de  func ionare  cu  personal  autorizat  i  utilajeț ț ț

corespunzătoare.

Sesizările  popula iei  sunt  înregistrate  în  registrul  special  i  sunt  rezolvate  de  cătreț ș

personalul propriu al societă ii.ț

In afară de aceste activită i care sunt concesionate de la Primăria municipiului Rădău i,ț ț

SC  Servicii  Comunale  SA  Rădău i  poate  desfă ura  activită i  de  între inere  a  îmbrăcămin iiț ș ț ț ț

asfaltice a căilor rutiere din municipiul Rădău i, ac iune în care a fost implicată în anul 2018.ț ț

In acest  sens, societatea are o sta ie  pentru preparat mixturi  asfaltice,  dispunând de mijloaceț

tehnice pentru  opera iuni de între inerea căilor rutiere, prin plombare. ț ț

In anul 2018 s-au reparat în municipiul Rădău i -  prin plombare, o suprafa ă de 25.915ț ț

mp de străzi modernizate.
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De asemenea, societatea asigură condi iile de func ionare a Băii publice din municipiu,ț ț

serviciu solicitat de către popula ia municipiului Rădău i.ț ț

In  anul  2018,  SC  Servicii  Comunale  SA  Rădău i  a  realizat  o  cifră  de  afaceri  deț

22.597.554 lei.
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Capitolul 3

 Activitatea desfă urată de alte serviciiș

publice în colaborare cu Primăria

municipiului Rădău iț
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3.1.  POLI IA MUNICIPIULUI RĂDĂU IȚ Ț

Activitatea  Poliţiei  municipiului

Rădău i în cursul anului 2018 s-a desfăşuratț

în  conformitate  cu  prevederile  legilor  în

vigoare, respectiv a Legii nr. 40/1990 privind

organizarea  şi  funcţionarea  Ministerului  de

Interne,  a  Legii  nr.  218/2002  privind

organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,

a  Legii  nr.  360/2002  cu  modificările  iș

completările ulterioare

privind  Statutul  poliţistului,  a  ordinelor,  dispoziţiilor  şi  instrucţiunilor  primite  de  la  M.A.I.,

I.G.P.R. şi I.P.J. Suceava, punându-se accent pe respectarea regulamentelor,  respectul faţă de

lege şi cetăţean şi ţinându-se cont de concluziile desprinse din evaluările anterioare, tendinţele

preconizate  ca  dinamică  a  fenomenului  infracţional,  a  priorităţilor  asumate  de  către  I.P.J.

Suceava,  precum şi  a  obiectivelor  prioritare  stabilite  la  nivelul  subunităţii  pentru  anul  2018,

astfel:

  Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei,

protejarea patrimoniului, siguranţa stradală i siguran a rutieră;ș ț

  Prevenirea  şi  combaterea  criminalită ii  transfrontaliere;  destructurarea  grupărilorț

infracţionale;

  Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii

fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor

publice precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene;

  Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale,  financiare i informa ionaleș ț

necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a Poliţiei Române.

Evoluţia  situaţiei  operative  s-a  concretizat  printr-o  scădere a  numărului  infracţiunilor

sesizate, de la 1076 în cursul anului 2017 la 1113 în cursul anului 2018, (-37 de unită i, o scădereț

cu un procentaj de – 3,44%).
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      În anul 2018 au fost sesizate un număr de 1076 infracţiuni în mediul URBAN. 

Ca structură:

- 36 de natură economica – financiară,    reprezentând aproximativ 3,35 %   din totalul

infracţiunilor sesizate;

- 790 judiciare, ceea ce înseamnă   73,42 % din total;

- 250 de altă natură,   reprezentând  23,23 %   din total.

Din totalul infractiunilor judiciare sesizate, ponderea este deţinută de:

-  furturi (312) – din care 69 din societăţi comerciale, 67 furturi din locuinţe, 26 din

auto, alte furturi 150, reprezentand 39,49  % din totalul infractiunilor judiciare sesizate;

- lovire sau alte violen eț  (226), reprezentand 28,61 % din totalul infractiunilor judiciare

sesizate;

-  ameninţare (84),  ceea  ce  reprezinta  10,63   % din  totalul  infracţiunilor  judiciare

sesizate;

- distrugeri (58), ceea ce reprezinta 7,34 % din totalul infracţiunilor judiciare sesizate.

Criminalitatea contra patrimoniului se constituie ca fiind cea mai importantă grupă de

infracţiuni în jurul căreia se concentrează activitatea poliţiei. Din totalul de 436 de fapte penale

contra patrimoniului constatate, 312 respectiv 71,56 % reprezintă furturile,  tîlhării  2, respectiv

0,46%,  25 respectiv  5,73 % sunt înşelăciuni,  82  respectiv 18,81 % sunt distrugeri  şi  15  alte

infracţiuni, reprezentând 3,44 %.

Infrac iunile  de furt, raportat la perioada de referin ă din anul 2017 când au fost ț ț

înregistrate 310  au crescut în anul 2018 cu 2 astfel de fapte (+2) în procent de 0,65 %.

În ceea  ce  prive te  criminalitata  gravă  comisă  cu  violen ă,  pe raza  municipiului,  înș ț

perioada  analizată,  au  fost  sesizate  două  infrac iuni  de  viol  fa ă  de  anul  2017 când  au  fostț ț

sesizate 4 infrac iuni de viol ( -2) i două infrac iuni de tâlhărie, comparativ cu anul 2017  cînd aț ș ț

fost înregistrată o infrac iune de tălhărie (+1). ț

În cadrul celor 933 dosarelor penale solu ionate în anul 2018,ț  au fost făcute propuneri

de trimitere in judecată într-un număr de 122 de dosare, un număr de 15 persoane au fost re inuteț

i au fost prezentate parchetului local cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, pentruș
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6 s-a dispus arest peventiv, pentru 10 s-a luat măsura controlului judiciar i pentru o persoana s-aș

dispus arestul la domiciliu.

Fiind analizată dinamica criminalită ii stradale, s-a constatat că în perioada analizată auț

fost sesizate 20 astfel de fapte (la acela i nivel cu anul 2017, dar mai pu in cu 11 infrac iuni fa ăș ț ț ț

de anul 2016). 

Analizând cele 20 fapte sesizate din prisma timpului i locului comiterii, constatăm că 14ș

au fost comise pe timp de noapte fa ă de 7 în anul 2017 i 6 pe timp de zi, fa ă de 12 în anulț ș ț

2017. Observăm o schimbare a raportului acestui gen de infrac iuni comise în func ie de timpulț ț

comiterii, în anul 2018 majoritatea fiind comise pe timp de noapte în timp ce în 2017 majoritatea

fiind comise pe timp de zi. 

Agen ii de siguran ă publică au aplicat în această perioadă un număr deț ț  1615 sanc iuniț

contraven ionaleț ,  (fa ă de 1256 în anul 2017ț ), în valoare de  420554  lei, (din care 389 la L

61/1991, 1146 la OUG 195/2002 i HG 1391/2006, 50 la O.U.G. nr. 34/2008, 2 sanc iuni la Lg.ș ț

333/2003 republicată, 12 sanc iuni la OUG 97/2005 i 12 sanc iuni la Lg. 12/1990.ț ș ț  

În cadrul dispoziţiilor pe linia siguranţei în şcoli, zona adiacentă acestora şi securitatea

elevilor, în perioada analizată au fost organizate un număr de 6 acţiuni, în cadrul cărora au fost

identificaţi  60 elevi  care  absentau  de la  cursuri,  au fost  efectuate  50 edin e  cu participareaș ț

elevilor,  10 întâlniri  cu factori  de conducere a unită ilor  de învă ământ,  au fost  efectuate  12ț ț

verificări la unită i economice de alimenta ie publică care- i desfă oară activitatea în preajmaț ț ș ș

colilor,  au fost  aplicate  un  număr  de  4 sancţiuni  la  Lg.61/91 în  valoare  de 1200 lei  i  18ș ș

sanc iuni la alte acte normative în valoare de 1350 lei. ț

Analizând starea infrac ională din unită ile de învă ământ sau preajma acestora, precum iț ț ț ș

a celor în care au fost implica i elevi, în perioada analizată au fost înregistrate 2 infrac iuni deț ț

lovire, în în incinta unită ilor de învă ământ ( coala gen nr. 3 Mihai Viteazu i Colegiul Tehnicț ț Ș ș

Rădău i), fiind sesizate agresiuni între elevi în timpul pauzelor dintre cursuri. S–a dispus clasareaț

acestor lucrări penale în urma împăcării persoanelor vătămate cu agresorii.

În perioada de referin ă, agen ii de siguran ă publică au intervenit la un număr de ț ț ț 1229

sesizări (fa ă de 1290 în anul 2017)ț , din care 754 apeluri primite prin SNUAU 112, 388 primite

prin ofi erul de serviciu pe subunitate iar 87 la sesizări directe ale cetă enilor.ț ț
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În urma apelurilor primite, au fost sesizate 405 infrac iuni, după cum urmează:ț

 177 de furt, 116 lovire sau alte violen e, 67 de distrugere, 22 de amenin are, 16 deț ț

conducere sub influen a băuturilor alcoolice, 3 de în elăciune, 3 de contrabandă, 1 de violare deț ș

domiciliu i 1 de tâlhărie.ș

Cu ocazia  interven iilor,  au  fost  aplanate  232 conflicte,  în  89  cazuri  s-a  luat  măsuraț

conducerii persoanelor implicate la sediul poli iei,ț  în 43 cazuri a fost folosită for a i mijloaceleț ș

de interven ie din dotare, la 59 dintre apeluri a fost necesară solicitarea ambulan ei, iar în 215ț ț

dintre situa ii a fost solicitată echipa operativă. Din totalul apelurilor la care s-a intervenit,  ț 184

nu s-au confirmat, fiind aplicate 50 sanc iuniț  la O.U.G. 34/2008 pentru apelare abuzivă. 

Ca o concluzie ce se poate desprinde din analiza cifrelor, este reprezentată de cre tereaș

gradului  de  siguranţă  şi  protecţie  pentru  cetăţeni,  prin  protejarea  persoanei,  protejarea

patrimoniului, siguranţa stradală i siguran a rutieră.ș ț
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3.2.  DETA AMENTUL DE POMPIERI  RĂDĂU IȘ Ț

    Obiectivele  fundamentale  ale  activită ilorț

planificate i desfă urate în anul 2018 la nivelul Deta amentului de pompieri Rădău i, au avut caș ș ș ț

scop îndeplinirea următoarelor cerin e:ț

-  monitorizarea i evaluarea tipurilor de risc din raioanele de interven ie;ș ț

-  organizarea  i  desfă urarea  pregătirii  pentru  interven ie  a  personalului  propriu,  înș ș ț

conformitate cu ordinele i dispozi iile în vigoare, prin derulare de tematici, cursuri, executareaș ț

de exerci ii în teren, recunoa teri de obiective, întocmire/actualizare documente operative;ț ș

-  executarea  cu  for e  proprii  sau  în  cooperare  cu  alte  forma iuni  a  opera iunilor  deț ț ț

interven ie în situa ii de urgen ă pentru salvarea i protejarea vie ii oamenilor, a animalelor i aț ț ț ș ț ș

bunurilor materiale, precum i a mediului înconjurător.ș

În domeniul situa iilor de urgen ă, chiar dacă sunt concepute proceduri de lucru, acesteaț ț

nu  pot  niciodată  să  anticipeze  toate  scenariile  posibile  sau  evolu iile  probabile  ale  unuiț

eveniment. Pregătirea personalului s-a organizat în baza programelor elaborate de către comanda

deta amentului, adaptate la cerin ele i implica iile riscurilor specifice raionului de interven ie.ș ț ș ț ț

În cursul anului 2018, gărzile de interven ie din cadrul deta amentului au fost solicitate laț ș

un număr de 2.349 ie iri pentru interven ie, fa ă de anul 2017, când s-au înregistratș ț ț  2.227 ie iriș
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pentru interven ie, înregistrându-se o medie de 6,43 ie iri pe zi fa ă de anul 2017 cu 6,10 ie iri peț ș ț ș

zi.

Revenind la anul 2018, în 10 dintre cazuri for ele gărzilor de interven ie au fost întoarseț ț

de pe traseu, în 37 cazuri deplasarea s-a desfă urat fără interven ie, iar 3 situa ii au fost alarmeș ț ț

false, rămânând un număr de 2.299 interven ii în situa ii de urgen ă.ț ț ț

Cele 2.299 situa ii de urgen ă la care au intervenit gărzile de interven ie au reprezentat:ț ț ț

- 119 de incendii;

- 1646 interventii SMURD;

-  451 alte  situa ii  de  urgen ă  (evenimente  publice  de  amploare,  monitorizări  cursuri  de  apă,ț ț

scurgeri de gaz, accidente, recunoa teri în teren);ș

-  59  –  alte  interven ii  (transport  de  apă,  deblocare  u ă,  degajări  arbori,  căutare/recuperareț ș

cadavru, decolmatare fântâni, .a.);ș

- 9 – asisten a persoanelor;ț

- 11 – arderi necontrolate;

- 4 – salvări de animale.

Pe timpul interven iilor au fost salvate un număr de 14 persoane. În urma situa iilor deț ț

urgen ă au fost găsite la locul interven iei un număr de 9 persoane decedate i 10 persoane rănite.ț ț ș

În  situa iile de urgen ă în care s-ai intervenit, s-au produs pagube în valoare de 2.105.000 RON,ț ț

dar s-au salvat bunuri în valoare de 25.607.000 RON.

În  decursul  anului  2018au  avut  loc  un  număr  de  195  monitorizări  de  transporturi

substan e periculoase sau de euri medicale, 15 transporturi cu caracter special,  277 avertizăriț ș

hidrologice  i  meteorologice,  iar  personalul  de interven ie  a  fost  pregătit  i  instruit  pentru aș ț ș

interveni în timp operativ.

În perioada verii, o ambulan ă B2 din cadrul deta amentului de pompieri din Rădău i aț ș ț

fost deta ată la I.S.U. ”Dobrogea”  al  jude ului Constan a – pentru asigurarea interven iei peș ț ț ț

litoralul Mării Negre, personalul deta at fiind prin rota ie i din cadrul deta amentului Rădău i.ș ț ș ș ț

În  anul  2018,  activitatea  de  pregătire  a  subofi erilor  cu  func ii  operative  a  avut  caț ț

principal scop următoarele aspecte:
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- antrenarea întregului personal în organizarea i desfă urarea interven iei, care au avut unș ș ț

caracter  preponderent  practic  pentru  ac iunea  operativă  în  vederea  salvării  persoanelor  iț ș

bunurilor materiale în orice situa ie de urgen ă;ț ț

- cunoa terea tehnicii de interven ie din dotare, antrenament în aprofundarea deprinderilorș ț

de mânuie i folosire ale acestora, îmbunătă irea tehnicilor de lucru i a tacticilor de interven ie;ș ț ș ț

- cunoa terea temeinică a riscurilor specifice raionului de interven ie a deta amentului,ș ț ș

aprofundarea procedurilor de interven ie func ie de riscuri i func ie de punctele vulnerabile laț ț ș ț

situa iile de urgen ă din raion;ț ț

-  de asemenea,  s-a  urmărit  dezvoltarea capacită ilor  fizice i  psihice ale  personalului,ț ș

necesare ducerii ac iunilor de luptă în condi ii de efort prelungit, fum i gaze toxice, lucrul înț ț ș

medii cu grad de risc ridicat.

În anul 2018, s-au executat la nivelul Deta amentului de Pompieri Rădău i 33 de exerci iiș ț ț

cu for e în teren (11 exerci ii pentru fiecare gardă de interven ie). Au fost executate recunoa teriț ț ț ș

în raionul Deta amentului Rădău i la 33 de obiective la nivelul celor 3 gărzi de interven ie.ș ț ț

În  luna  septembrie  2018  a  avut  loc  o  instruire  cu  militari  din  toate  deta amenteleș

inspectoratului,  unde  au  fost  prezentate  modulul  MULTIRISC,  modulele  cu  Tabăra  Mobilă,

bucătăria rulantă i modulul pentru suport logistic tip IV – iluminat.ș

Tot în anul 2018 a avut loc la deta amentul Rădău i o edin ă de pregătire CAISSONș ț ș ț

Mobil Drager, unde au participat delega i din jude ele învecinate (ISU Neam , ISU Boto ani, ISUț ț ț ș

Ia i). Din cadrul ISU Suceava au fost prezen i ofi eri i subofi eri de la re edin a inspectoratului,ș ț ț ș ț ș ț

deta amente i C.A.P.S. Siret.ș ș

În dotarea Deta amentului de Pompieri Rădău i a intrat în cursul anului 2018 tehnica deș ț

interven ie i de între inere, după cum urmează:ț ș ț

- container suport logistic al interven iei tip IV – iluminat;ț

- tabără mobilă (3 module) + bucătărie rulantă;

- linia tehnică de între inere echipamente individuale de protec ie;ț ț

- autoplatforma de 43 m pentru lucrul la înăl ime.ț
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Rela iile  cu  celelalte  institu ii  din  raionul  de  interven ie  al  deta amentului,  s-auț ț ț ș

desfă urat  normal,  având  mereu  un  sprijin  i  găsind  rezolvare  la  problemele  apărute  înș ș

gestionarea situa iilor de urgen ă.ț ț
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3.3.  DETA AMENTUL DE JANDARMI  RĂDĂU IȘ Ț

Activitatea deta amentului a avut ca obiectiv prioritar asigurarea capacită ii opera ionaleș ț ț

a deta amentului, modernizarea i interoperabilizarea cu ce celelalte institu ii, având competen eș ș ț ț

în  domeniul  cre terii  gradului  de  siguran ă  al  cetă eanului,  optimizarea  sistemului  deș ț ț

management  al  misiunilor  i  activită ilor  desfă urate,  în  raport  cu  evolu ia  concep iei  deș ț ș ț ț

întrebuin are a institu iei Jandarmeriei.ț ț

Pentru atingerea acestuia, conducerea inspectoratului i a Deta amentului de Jandarmiș ș

Rădău i  a  ac ionat  constant  pentru  dezvoltarea  valorilor  profesionale  considerate  ca  fiindț ț

reprezentative  pentru  personalul  care  î i  desfă oară  activitatea  în  cadrul  institu iei:ș ș ț

profesionalism, responsabilitate, eficien ă, eficacitate, performan ă.ț ț

Pe linia ordinii i siguran ei publice,ș ț  activită ileț  specifice au urmărit cre terea autorită iiș ț

jandarmeriei i asigurarea respectării legii, întărirea prezen ei echipelor de patrulare în mediile iș ț ș

zonele  de  interes  operativ  pentru  prevenirea  faptelor  infrac ionale  i  cre terea  vizibilită iiț ș ș ț

Jandarmeriei în zonele de risc criminogen. În acest fel,  s-a ajuns la men inerea sub control aț

cre terii fenomenului infrac ional, care de i s-a înscris i în anul 2018 în tendin a ascendentă aș ț ș ș ț

ultimilor ani, nu a cunoscut o cre tere semnificativă.ș

Asigurarea ordinii publice i restabilirea acesteia  ș cu ocazia manifestărilor de protest,

cultural  –  artistice,  religioase,  sportive,  vizitelor  oficiale,  a  avut  un  caracter  preponderent

preventiv i s-a desfă urat fără incidente deosebite la nivelul siguran ei cetă eanului. Astfel auș ș ț ț
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fost  asigurate  măsuri  de  ordine  la  un  număr  de  87  manifestări  în  municipiul  Rădău i  i  înț ș

localită ile învecinate.ț

Men inerea ordinii  i  siguran ei  publice  ț ș ț s-a  organizat  i  executat  în  sistem integrat,ș

conform ordinelor i dispozi iilor M.A.I. i I.G.J.R. i s-a realizat conform Planului unic de ordineș ț ș ș

i siguran ă publică cu Poli ia Rădău i iSec iilr Rurale de Poli ie Marginea i Gălăne ti, pentruș ț ț ț ș ț ț ș ș

îndeplinirea în comun a unor misiuni de men inere a ordinii publice.ț

În anul 2018 s-a efectuat un număr de 93 patrulări mixte cu efective din cadrul Poli ieiț

Rădău i,  pe timpul  misiunilor,  fiind aplicate  un număr de 121 sanc iuni  contraven ionale,  înț ț ț

valoare totală de 12.900 lei, au fost constatate un număr de 77 infrac iuni.ț

De asemenea, efectivele Deta amentului 5 Jandarmi Rădău i au executat independent unș ț

număr de 1460 misiuni de men inere a ordinii publice, fiind constatate i aplicate un număr deț ș

674 sanc iuni contraven ionale în valoare de  ț ț 77.500  lei i au fost constatate un număr de 31ș

infrac iuni.ț

Se  observă  o  cre tere  a  numărului  faptelor  antisociale  constatate  i  sanc ionate  deș ș ț

efectivele de jandarmi, de la 719 în 2017, la 795 în anul 2018.

Efectivele deta amentului au constatat 108 infrac iuni , din care 77 în cadrul patrulelorș ț

mixte i 31 pe timpul patrulărilor independente, fa ă de 103 infrac iuni constatate în cursul anuluiș ț ț

2017.

În perioada analizată au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de  1.930 lei

în urma ac iunilor independente.ț

Începând  cu  data  de  11.10.2011  ca  urmare  a  Dispozi iei  secretarului  de  stat,  ef  alț ș

Departamentului  Ordine  i  Siguran ă  Publică,  efectivele  deta amentului  au  executat  zilnicș ț ș

activită i de inspectare fizică i asigurare/restabilire a ordinii publice în cazul producerii unorț ș

situa ii de risc în Centrul Regional de Cazare i Proceduri pentru Solicitan ii de azil Rădău i, prinț ș ț ț

planificarea unei patrule independente în trei schimburi.

Pe linia cooperării interinstitu ionale, în perioada analizată s-au executat 67 misiuni înț

cooperare  cu  I.J.P.F.,  D.G.A.,  D.I.I.C.O.T.,  B.C.C.O.,  Ocolul  Silvic  Marginea,  Ocolul  Silvic
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Solca, Comisariatul Regional al Gărzii de Mediu Suceava, O.R.I., D.S.V., A.J.V.P.S., Asocia iaț

”Prietenii Pescari”, atât pe raza municipiului Rădău i, cât i a localită ilor învecinateț ș ț

În anul 2018, Deta amentul de Jandarmi Rădău i a asigurat măsurile de ordine pe timpulș ț

a 19 executări  silite  i  au fost  executate un număr de 188 mandate de aducere,  fa ă de 189ș ț

executate în cursul anului 2017.

În perioada analizată au fost primite un număr de 166 solicitări prin S.N.U.A.U. ”112”, cu

14  mai  multe  fa ă  de  anul  precedent,  la  gestionarea  acestora  participând  un  număr  de  204ț

jandarmi, neînregistrându-se evenimente negative sau obiec iuni privind operativitatea i modulț ș

de ac iune al jandarmilor. În cadrul acestor misiuni au fost aplicate un număr de 34 sanc iuniț ț

contraven ionale în cuantum de 12.400 lei i au fost constatate 3 infrac iuni. Au fost aplanate 118ț ș ț

stări conflictuale în cooperare cu efective ale poli iei i 17 de conflicte spontane independent, deț ș

către patrulele de jandarmi.

Deta amentul 5 Jandarmi Rădău i executăș ț  protec ia i supravegherea ordinii publice  ț ș la

următoarele obiective:

-  Direc ia  Generală  a  Finan elor  Publice  Suceava  –  Activitatea  de  Trezorerie  iț ț ș

Contabilitate Publică Rădău i i Siret;ț ș

-   Judecătoria Rădău i;ț

-   Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădău i.ț

Din  analizele  executate  cu  efii  obiectivelor,  asigurate  cu  pază  de  către  efectivul  deș

subofi eri din subunitatea noastră, a reie it că ace tia execută paza i protec ia obiectivelor cuț ș ș ș ț

profesionalism i responsabilitate. În această lună nu au fost înregistrate tentative de penetrare aș

dispozitivilor de pază, la obiectivelor aflate în competen ă.ț

           Deta amentul Jandarmi Rădău i, una din componentele principale ale sistemului de ordineș ț

publică  din  localitate,  se  prezintă  ca  o  structură  capabilă  să  contribuie  hotărâtor  la  apărarea

ordinii  i  siguran ei  publice,  a  drepturilor  i  libertă ilor  fundamentale  ale  cetă enilor,  aș ț ș ț ț

proprietă ii  publice i private,  prevenirea i descoperirea infrac iunilor i a altor încălcări  aleț ș ș ț ș

legilor în vigoare, protec ia institu iilor statului, prevenirea i combaterea actelor  de terorism.ț ț ș
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3.4.  coala Postliceală Sanitară Ș

CENTRUL DE STUDII „ tefan cel Mare i Sfânt” Rădău iȘ ș ț

coala  Postliceală  Sanitară  CENTRUL DE  STUDIIȘ

„ tefan cel Mare i Sfânt” Rădău i are ca scop implicarea cuȘ ș ț

responsabilitate  în  educarea  şi  formarea  tinerilor  capabili  să

răspundă  rapid  şi  competent  noilor  cerinţe  ale  societăţii,  să

realizeze o carieră care să le permită integrarea pe piaţa muncii

şi în societate.  Suntem o coală în care predomină grija iș ș

încrederea în fiecare cursant.

        Şcoala noastră adoptă cu responsabilitate misiunea strategică de creare a unui învăţământ de

calitate bazat pe dobândirea unor competenţe, performan e specifice calificărilor profesionale,ț

considerate  esenţiale  de  angajator.  Asigurăm  egalitatea  de  şanse  pentru  elevii  din  medii

defavorizate pentru integrarea în comunitate, fiind deschişi la toleranţă şi dialog social.   Prin

efort colectiv şi spirit de echipă avem succese notabile în ceea ce priveşte viitoarea carieră a

absolvenţilor,  peste  60%  dintre  absolven i  încadrându-se  după  sus inerea  examenului  deț ț

competen e profesionale, atât în unită ile sanitare din ară, cât i din Anglia, Germania sau Italia.ț ț ț ș

coala Postliceală Sanitară CENTRUL DE STUDII „ tefan cel Mare i Sfânt” Rădău iȘ Ș ș ț

urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă

calitate, bazată pe cunoştinţe de  cultură generală şi de  specialitate, formarea de competenţe

profesionale,  care  să  le  permită  exercitarea  profesiei  în  domeniul  lor  de  pregătire,  cât  şi

continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate  în acord cu nevoile comunităţii

şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice de azi, pentru a deveni cetăţeni activi,

deplin  conştienţi  de  propria  valoare  şi  competitivi  pe  piaţa  muncii.  Scoatem  dintr-un

caracter cea mai bună variantă.
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       Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în perioada

2014-2018 am avut în vedere concentrarea eforturilor pentru ca elevii sa dobândească o pregătire

generală si de specialitate foarte bună, cunoştinţe aprofundate, în  domeniile legate de viitoarea

carieră, şi să deţină competenţele necesare inser iei sociale. Întreaga activitate va fi organizatăț

încât să se creeze un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale i morale înalte.ș

       Profilul  absolventului colii Postliceale Sanitare CENTRUL DE STUDII „ tefan cel MareȘ Ș

i Sfânt” Rădău iș ț   este caracterizat de un set de valori, pe care le promovăm prin procesul de

învăţare  i  educaţie:  curajul,  judecata  înţeleaptă,  integritatea,  perseverenţa,  respectul,ș

responsabilitatea, autodisciplina.

Toate cadrele didactice î i organizează lecţiile si activităţile extraşcolare în aşa fel încât săș

formeze elevi care să fie capabili: să-şi cunoască valoarea, să încerce să se autodepăşească, să

gândească independent, să-şi rezolve problemele, să-şi planifice sarcini i să le îndeplinească, săș

înveţe să se protejeze, să comunice în mod eficient cu ceilalţi.

       Şcoala noastră formează un absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra

propriilor  trasee  de  dezvoltare  profesională.  În  parteneriat  cu  ceilalţi  factori  interesaţi  de

educaţie,  cu  care  colaborăm -   inspectorate  colare,  spitale  i  clinici,  farmacii  i  cabinet  deș ș ș

recuperare,  cu ISU i  SAJ,  cu  primăria,  consiliul  local,  case  de cultură,  unită i  de poli ie  iș ț ț ș

jandarmerie - şcoala noastră pregăte te cetăţeni UE.ș

În  anul  colar  2017-2018,  am  organizat  campanii  de  informare  a  popula iei  privindș ț

riscurile  diabetului  i  a  prevenirii  cancerului  de  col  uterin,  la  Biblioteca  municipală.  Amș

participat la concursuri tematice i am ob inut premiul I la etapa interjude eană a concursului ș ț ț Să

ajutăm!  i  la  Conferin a  ș ț Zilele  medicale  rădău eneț .   În  parteneriat  cu  Primăria  Rădău i  amț

organizat: cortul de prim-ajutor pe perioada caniculei (iunie-septembrie), proiectul Comunicarea

în educa ie i  sănătateț ș  (mai),  parada absolven ilor (iulie),  am asigurat primul ajutor la Cupaț

Nikodemus (august), am participat la activitatea Rădău iul se mi că (iulie).ț ș

       Considerăm că suntem o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în

parteneriat  şi  în  colaborare  cu  actorii  sociali,  promovând  toleranţa  şi  înţelegerea,  asigurăm

condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, îi sădim încrederea în sine, îl
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încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi

perseverenţă, poate deveni cel mai bun. În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm

propriu, bazaţi pe convingerea că toate au un început, facem singuri i nu aşteptăm de la alţii.ș

coala noastră promovează performan a, calitatea, eficien a i deversitatea. SuntemȘ ț ț ș

aici pentru rădău eni! Suntem aici pentru români!ț
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3.5. CLUBUL COPIILOR  RĂDĂU IȚ

  Clubul Copiilor Rădăuţi desfăşoară

activităţile cu elevii  pe trei domenii de

acţiune:  activităţi  cultural  –  artistice,

activităţi  tehnico  –  ştiinţifice  şi

activităţi  sportiv – turistice.  Dat  fiind

că programele şi activitatea din şcoală

nu  oferă  copiilor  ocazii  practice  de

dezvoltare  a  unor  aptitudini  şi

înclinaţii,  Clubul  Copiilor   Rădăuţi,

prin cercurile ce fiinţează pe cele trei

domenii de activitate enumerate mai sus, dă posibilitatea elevilor cu înclinaţii să-şi dezvolte o

serie de priceperi şi deprinderi practice, care în final vor duce la afirmarea unor personalităţi

complexe, cu deschidere pentru viaţă, cultură şi societate.

Activităţile de cerc desfăşurate de colectivul instituţiei noastre se adresează unui număr

de peste 1400  elevi, ce provin din medii  sociale eterogene, concepţii de viaţă şi posibilităţi

materiale diferite. Clubul Copiilor  Rădăuţi trebuie să ofere tuturor copiilor şanse egale pentru

formarea lor, prin instruire şi educaţie, în vederea dezvoltării libere a personalităţii, a creativităţii

şi a încrederii de sine. Şcoala trebuie să asigure promovarea calităţii prin demersuri educaţionale

şi organizatorice specifice.

        Activitatea desfăşurată de Clubul Copiilor Rădău i -  Premiile obţinute de  Cluburileț

Copiilor Rădău i,  judeţul Suceava la concursurile din CAEN  în anul şcolar 2017-2018:ț

- în anul colar 2016 – 2017 –  387 premiiș

- în anul colar 2017 – 2018ș  - 434  Premii i distinc iiș ț
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Activităţi ce se organizează de către Clubul Copiilor Rădău i, la nivel judeţean,ț

naţional, internaţional  - în anul colar  2018 - 2019ș

1

„Primăvara muzicală”

concurs de muzică clasică

Interjude ean – 13-14 aprilieț

2019

 - Finalizat aprilie 2019 

2

„Un pământ pentru mileniul

III” – concurs de protecţia

mediului
Judeţean – mai 2019 - În curs de realizare

3
”Exploratori în lumea

fotografiei”

Jude ean – mai 2019 ț - În curs de realizare

4

„Concurs judeţean de

aeromodele”

Judeţean – iunie 2019  - În curs de realizare

5

„La poale de Obcini” –

concurs de folclor

Interjudeţean – 6- 7 iulie

2019 

 - În curs de realizare

6

Concurs Interjude ean deț

muzică folk ”Cetate veche”

- Siret
Interjude ean – septembrieț

2019 

- În curs de realizare

7

„Obiceiuri de iarnă în

imaginaţia copiilor” –

concurs pictură
Na ional – decembrie 2019 ț - În curs de realizare

  

     Realizări/ Performan e: ț

-  în anul colar 2017 - 2018ș  - 434  Premii i distinc iiș ț  la concursurile jude ene, na ionaleț ț

i interna ionale, din care: ș ț

- 134 – jude ene;ț

- 139 – interjude ene ( regionale);ț

-  97 – na ionale;ț

-  64 – interna ionale.ț
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7 participări la concursuri i festivaluri na ionaleș ț  cu Ansamblul folcloric ”Ciobăna ul”:ș

- Festivalul Interna ional ”Cătălina”, Ia i;ț ș

- Festivalul Interna ional ”Dorna, plai de joc i cântec”, Vatra Dornei;ț ș

- Festivalul ”Ambasadorii Unirii”, Alba Iulia;

- Festivalul Na ional ”Florile Ceahlăului” Piatra Neam ;ț ț

- Festivalul Na ional ”Flori în ara Bârsei”, Bra ov;ț Ț ș

- Festivalul Interna ional ”Întâlniri bucovinene”, C-lung Moldovenesc;ț

- Festivalul Interna ional ”Arcanul” Rădău i.ț ț

6 participări  interna ionaleț  cu Ansamblul  Folcloric ”Ciobăna ul”ș :  Rep. Moldova,  Ucraina,

Italia, Cehia Grecia i Polonia.ș

Programe i proiecte proprii – 2018 / 2019:ș

-  Proiect cultural Rădău i – Drochia, Rep. Moldova;ț

- Proiect Concurs Na ional de pictură – ”Obiceiurile de iarnă în imagina ia copiilor”, Edi ia aț ț ț

XIX-a;

- Proiect Concurs interjude ean ”Primăvara muzicală”, Edi ia a X-a;ț ț

- Proiect Concurs interjude ean – ”La poale de Obcini – Festivalul cântecului păstoresc” – Edi iaț ț

a VII-a;

- Proiect Cultural Na ional ”Arcanul”, împreună cu Casa de Cultură Rădău i;ț ț

- Proiect Cultural Transfrontalier cu Societatea pentru Cultura Românească ”Mihai Eminescu”

din Regiunea Cernău i, Ucraina;ț

- Proiect Cultural Interna ional cu Centrul de Cultură i Tradi ie Românească” Torino, Italia;ț ș ț

-  Proiect  Cultural  Interna ional  cu  Organiza iile  S.A.J.E.D.,  F.R.P.A.  i   Primăria  ora uluiț ț ș ș

Pontault Combault – Fran a.ț
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3.6. CLUBUL SPORTIV COLAR  RĂDĂU IȘ Ț

Clubul  Sportiv  Şcolar  Rădăuţi  este  unitate  independentă,  subordonată  Ministerului

Educaţiei Na ionale şi Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava, este finan ată din bugetul deț ț

stat şi are drept scop selecţionarea şi pregătirea elevilor şi sportivilor în vederea obţinerii unor

performanţe  sportive  şi  funcţionează  în  baza  Legii  învăţământului  şi  a  Regulamentului  de

organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare.

 În cursul anului 2018 unitatea noastră a funcţionat cu un număr total de 348 elevi - sportivi, astfel:

Secţii
sportive

Atletism Fotbal
Hochei
pe iarbă

Lupte 

greco-romane
Tir cu
arcul

Tir sportiv

Nr. sportivi 30 148 20 66 42 2

Cadre

didactice
1 3 1 3 2 2

BILAN UL  activită ii în anul 2018Ț ț

Nr.
crt.

INDICATORI STATISTICI
TOTAL/U.I.

(nr.)

TOTAL PENTRU
FIECARE SEC IE SPORTIVĂȚ

(nr.)

01. ELEVI SPORTIVI ÎNSCRIŞI 348

Atletism 20
Fotbal 148

Hochei pe iarbă 18
Lupte greco-romane 58

Tir cu arcul 62
Tir sportiv 42

02. ELEVI SPORTIVI LEGITIMATI
138 –

federaţii
210 – DJTS

Atletism 20/0
Fotbal 0/148

Hochei pe iarbă 18/0
Lupte greco-romane 16/42

Tir cu arcul 59/3
Tir sportiv 25/17

03. ELEVI SPORTIVI
CLASIFICAŢI (cat.I, II, III,

90
I – 28

Hochei pe iarbă 18 (9/6/3)
Lupte greco-romane 24 (3/6/15)
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maeştri*)
II – 23
III - 39

Tir cu arcul 29 (12/5/12)
Tir sportiv 19 (4/6/9)

04.
ELEVI SPORTIVI CARE ŞI-AU

ÎNCHEIAT PREGĂTIREA
SPORTIVĂ ÎN C.S.S.

20

Atletism 5
Hochei pe iarbă 6

Lupte greco-romane 2
Tir cu arcul 5
Tir sportiv 2

05.
ELEVI SPORTIVI

TRANSFERAŢI LA CLUBURI
DE SENIORI

9
Hochei pe iarbă 6

Tir cu arcul 2
Tir sportiv 1

06.
ELEVI SPORTIVI

SELECŢIONAŢI ÎN LOTURILE
NAŢIONALE ( jun., tin., sen.)

17
Juniori 6
Cadeţi 11

Hochei pe iarbă 5 (0/5)
Lupte greco-romane 2 (1/1)

Tir cu arcul 8 (3/5)
Tir sportiv 2 (2/0)

07.
ELEVI SPORTIVI CU DUBLA

LEGITIMARE
15

Lupte greco-romane 11
Tir cu arcul 3
Tir sportiv 1

08.
ELEVI SPORTIVI CAMPIONI
NAŢIONALI: copii, jun., tin.,

sen.

50
Copii 12

Juniori 23
Cadeţi 15

Hochei 18 (7/11/7)
Lupte greco-romane 2 (1/1/0)

Tir cu arcul 20 (4/8/8)
Tir sportiv 3 (0/3/0)

09.
PARTICIPĂRI ÎN

CAMPIONATUL NAŢIONAL:
copii, jun., tin., sen.

106
Copii 27

Juniori 43
Cadeţi 35
Tineret 1

Atletism 20 (5/15/0/0)
Hochei 25 (7/11/7/0)

Lupte greco-romane 20 (10/4/6/0)
Tir cu arcul 42 (5/12/22/0)

Tir sportiv 42 (0/1/0/1)

10.
SĂLI SPORTIVE/BAZINE DE

ÎNOT PROPRII: număr şi grad de
uzură

2
Lupte greco-romane 1/0

Tir cu arcul 1/0

11.
TERENURI SPORTIVE

PROPRII: număr şi grad de uzură
6

Atletism 1 pistă 80%
Fotbal 1/80%

Hochei 1/20% şi 1/70%
Tir cu arcul 1/60%
Tir sportiv 1/70%

12. MIJLOACE DE TRANSPORT 2 1 microbuz Mercedez Benz 8+1
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ÎN COMUN PROPRII

(funcţionale)
1 microbuz Ford 16+1

13.

INVENTARUL APARATURII,
INSTALAŢIILOR ŞI
ECHIPAMENTELOR

SPORTIVE

Atletism 97.802
Fotbal 77.126

Hochei 265.844
Lupte greco-romane 12.946

Tir cu arcul 388.297
Tir sportiv 160.536

Anul 2018 a fost un an de  realizări deosebite.

Printr-o  mobilizare  exemplară  a  profesorilor  am  reuşit  să  îndeplinim  obiectivele  de

performanţă propuse la începutul anului.

Clubul Sportiv Şcolar Rădăuţi în clasamentul naţional al Cluburilor Sportive Şcolare: din

70 de cluburi ne clasăm pe locul IV după punctajul Autorităţii Naţionale pentru Sport, iar în

judeţ suntem pe primul loc în faţa LPS Suceava, CSS Gura- Humorului, CSS Vatra-Dornei, CSS

Fălticeni.

Am sprijinit activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Rădăuţi la secţiile de fotbal

şi lupte greco-romane.

Nu  am  înregistrat  evenimente  nedorite,  acte  antisociale,  accidentări  şi  violenţe  în

activitatea sportivă.

În  domeniul  administrării  bazelor  sportive  s-au  realizat  următoarele:  s-a  amenajat

parcarea din faţa clădirii CSS, s-a amenajat poligonul de tir cu arcul, s-a reabilitat sala de tir cu

arcul i pistol prin izolare termică, instala ie electrică i instala ie de încălzire, s-a amenajat salaș ț ș ț

de pregătire  fizică-for ă din incinta  căminului  CSS, s-a amenajat  grupul de refacere-saună iț ș

du uri-recuperare,  s-a  amenajat  o  magazie  de  echipament  sportiv  i  materiale  în  incintaș ș

căminului, s-au finalizat lucrările de construcţie a împrejmuirii terenului 2 fotbal în cadrul bazei

sportive a Stadionului Municipal.

Reuşitele noastre sunt datorate finanţării corespunzătoare de către Inspectoratul Şcolar al

Judeţului Suceava i din venituri proprii - din închirieri spa ii.ș ț

Suntem bucuroşi să ne alăturăm realizărilor municipiului Rădăuţi pe plan social şi urbanistic.
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