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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
D I R E C Ţ I A  T E H N I C Ă 
Nr.  26057 / 31 .03.2022 

 
 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL 2021 

 
 
 
 Directorul executiv coordonează și conduce serviciile şi compartimentele din cadrul Direcției   
Tehnice. 
 Direcția Tehnică este coordonată de către viceprimar şi are următoarea structură: 

1. Compartimentul Asistență Juridică, Achiziții 
2. Serviciul Achiziții Publice 
3. Serviciul Programe Europene de Dezvoltare 
4. Serviciul Investiții 
5. Birou Energetic 
 

 1.Compartimentul Asistență Juridică, Achiziții 
 
Componență 
• 3 persoane de execuţie, consilieri juridici  

 
Principalele atribuții: 
• Activitatea compartimentului este aplicarea vizei de legalitate pe contractele, comenzile și toate 

documentațiile care se supun legislației privind achizițiile publice. 
 

• Numărul de  documentații de achiziţii publice vizate de legalitare în anul 2021 este de 1385:  
• 412 contracte și acte adiționale,  
• 310 note justificative și strategii de contractare 
• 633 comenzi  

            
• Tot în cadrul compartimentului s-au vizat contractele subsecvente în baza acordurilor cadru 

atribuite atât în anul 2021, cat şi în anii anteriori (2018, 2019 și 2020), contractele pentru achizițiile 
atribuite în cadrul proceselor de achiziție din cadrul proiectelor finanțate din alte fonduri, precum şi 
actele adiţionale la contracte acolo unde a fost necesară şi legală întocmirea lor. 

•  Obiectivul specific al compartimentului este aplicarea vizei de legalitate pe contractele, comenzile 
și toate documentațiile care se supun legislației privind achizițiile publice. 

 
 
 2.Serviciul Achiziții Publice 
 
Componență 
• 1 şef de serviciu 
• 13 persoane de execuţie din care 11 consilieri achiziții publice şi doi referenţi 
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Principalele atribuții: 
• elaborează şi actualizează planul anual de achiziţii, pe baza necesităţilor transmise de 

compartimentele de specialitate  
• elaborează documentaţiile de atribuire a acordurilor cadru/ contractelor de furnizare/servicii/lucrări, 

pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate 
• îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt stabilite de Legea 98/2016  
• aplică şi finalizează procedurile de atribuire 
• încheie contractele subsecvente în baza acordurilor-cadru atribuite, la solicitarea compartimentelor 

de specialitate 
• realizează achiziţiile directe 
• constituie şi păstrează dosarul de achiziţie 
  

      Numărul de  procese de achiziţii publice pentru anul 2021 este de 352:  
• 112 proceduri de achiziţie publică, din care: 84 desfăşurate online şi 28 proceduri de negociere fără 

publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În cadrul celor 112 proceduri sunt cuprinse și un 
număr de 20 achiziții preluate din anul 2019 și 2020. Din numărul total de documentații intrate și 
preluate în anul 2021, 19 achiziții publice au fost  anulate sau returnate şi 13 achiziții publice au 
fost preluate în anul 2022. Numărul procedurilor concurenţiale finalizate cu încheiere de 
contracte/acorduri cadru este de 80. 

• 240 achiziţii directe, din care 34 anulate/returnate, 54 desfăşurate electronic şi 186 desfăşurate 
offline. Numărul achiziţiilor finalizate cu încheiere de contracte/comanda este de 206. 
        
Din totalul de 314 de proceduri de achiziţii s-au desfăşurat electronic 84 de proceduri 

concurențiale și 54 de achiziții directe. 
Tot în cadrul serviciului s-au încheiat contractele subsecvente în baza acordurilor cadru atribuite 

atât în anul 2021, cat şi în anii anteriori (2017, 2018, 2019 și 2020), contractele pentru achizițiile 
atribuite în cadrul proceselor de achiziție din cadrul proiectelor finanțate din alte fonduri, precum şi 
actele adiţionale la contracte acolo unde a fost necesară şi legală întocmirea lor. 
       Durata medie a unui proces de achiziţie: procedură de achiziţie publică în condiţii normale de 
desfăşurare durata medie este de minim 20 zile lucrătoare şi maxim 60 zile lucrătoare (durată estimată) 
cu posibilitate de prelungire, acolo unde este cazul cu maxim 180 zile, iar pentru achiziţia directă 
durata medie este de 10 zile. 
        Obiectivul specific serviciului este de a încheia  acordurilor cadru/contractelor de achiziţie publică 
în termenele şi condiţiile stabilite de Legea 98/2016, precum şi cele încheiate în baza Legii 100/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de îndeplinire a indicatorului de performanţă în anul 
2021 este de peste 96 %.  

În anul 2022, serviciul şi-a propus ca gradul de îndeplinire a indicatorului de performanţă să 
crească faţă de 2021, aşa cum s-a propus şi s-a realizat în anul 2020 pentru 2021. Obiectivele specifice 
serviciului sunt de a încheia mai multe contracte/acorduri cadru, de a reduce numărul procedurilor 
anulate atât cât stă în putiinţa serviciului, de a reuşi să instruim tot personalul în vederea elaborării şi 
finalizării unor proceduri concurenţiale în vederea  eficientizării activităţii şi a  procesului de derulare a 
achiziţiilor.  
            Numărul de contestaţii formulate în anul 2021 la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor este de:19 
            Numărul de proceduri anulate și returnate este 53 din care: 19 proceduri de achiziţie 
publică şi 34 achiziţii directe. 
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 3.Serviciul Programe Europene de Dezvoltare 
 
Componență 
• 1 post de șef serviciu și 8 posturi de execuție  
• identificarea sursei de finanțare și a unui eventual parteneriat pentru proiecte de interes pentru 

administrația publică locală;  
• obținerea aprobării Consiliului Local pentru cofinanțarea proiectelor;  
• pregătirea documentației necesare pentru depunerea de cereri de finanțare pentru accesarea de 

fonduri ale Uniunii Europene și ale altor instituții finanțatoare; 
• colaborarea cu parteneri interni și externi la implementarea proiectelor finanțate prin programe ale 

Uniunii Europene și ale altor instituții finanțatoare; 
• desfășurarea activității de management de proiect și/sau activității de comunicare pentru proiectele 

în cadrul cărora limba oficială este limba engleză, asigurând comunicarea cu instituțiile financiare 
internaționale, autoritățile de management, organismele intermediare, organismele de plată, 
parteneri.  

 
Sinteza activităților desfășurate în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 

 
I. Cereri de finanțare elaborate în anul 2021 
În anul 2021, angajații Serviciul Programe Europene de Dezvoltare au elaborat / au colaborat la 
elaborarea în parteneriat a 13 cereri de finanțare, dintre care 
- 8 au fost depuse de Municipiul Arad în anul 2021 
- 3 au fost depuse în parteneriat, alte instituții având calitatea de lider, în anul 2021 
- 2 au fost pregătite de Municipiul Arad în 2021 pentru a fi depuse la începutul anului 2022 
 
 A. Cereri de finanțare depuse de Municipiul Arad în 2021:  
 
1. Proiectul ,,Integritate și responsabilitate în administrația publică arădeană” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020 
Valoare totală proiect: 302.260 lei 
Perioada de implementare: decembrie 2021- aprilie 2023 
Stadiu: Contract de finanțare semnat în decembrie 2021 
 
2. Proiectul „Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
Valoare totală proiect:5.612.536,62 lei 
Valoare eligibilă: 5.367.060,29 lei 
Durata de execuție: 6 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări. 
 
3. Proiectul „Drum de legătură între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
Valoare totală proiect: 40.041.719,68 lei 
Valoare eligibilă: 39.189.472,62 lei 
Durata de execuție: 5 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări.  
 
4. Proiectul „Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
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Valoare totală proiect: 8.396.543,16 lei 
Valoare eligibilă: 7.493.392,38 lei 
Durata de execuție: 3 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări.  
 
5. Proiectul „Amenajare Pasaj Subteran Piața Drapelului”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
Valoare totală proiect: 165.703.150,00 lei 
Valoare eligibilă: 157.254.150,00 lei 
Durata de execuție: 10 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări.  
 
6. Proiectul „Reabilitare străzi de pământ în municipiul Arad” 
 Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
Valoare totală proiect: 10.864.847,24 lei, 
Valoare eligibilă: 10.454.537,98 lei 
Durata de execuție: 5 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări.  
 
7. Proiectul ,,Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny” 
Valoare totală proiect:10.930.997,89 lei 
Valoare eligibilă:10.459.656,12 lei  
Durata de execuție: 7 ani 
Stadiu: În evaluare / răspunsuri la solicitările de clarificări.  
 
8. Proiectul ,,Concept nZEB în clădiri de sport și eficiență energetică sporită în grădinițe-cheie 
din Municipiul Arad”  
Program: Instrumentul financiar EUCF - European City Facility 
Contribuție UE (grant): 60.000 EUR pentru finanțarea documentațiilor pentru proiecte-pilot de 
eficiență energetică  
Proiectul nu a obținut finanțare. 
 
 B. Cereri de finanțare depuse în parteneriat în anul 2021, alte instituții având calitatea de 
lider, iar Municipiul Arad având calitatea de partener 
 
9. Proiectul „O șansă pentru fiecare!” 
 Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 
Cerere de finanțare depusă de Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Arad (SNCRR 
Filiala Arad), în parteneriat cu Municipiul Arad  
Stadiu: În evaluare la sfârșitul anului 2021.  
 
10. Proiectul „Soluții inovative pentru orașe verzi” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 
Cerere de finanțare depusă de Asociația Institutul pentru Dezvoltare Locală – Think Global Act 
Local, în parteneriat cu Municipiul Arad.  
Stadiu: În evaluare la sfârșitul anului 2021.  
 
11. Proiectul „GreenLog” 
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Programul Orizont 2020 
Cerere de finanțare depusă de Asociația POLIS din care Municipiul Arad face parte, Aradul urmând să 
aibă în proiect calitatea de „oraș adept”. 
Stadiu: În evaluare la sfârșitul anului 2021.  
 
 C. Cereri de finanțare pregătite în anul 2021, cu termen de depunere februarie 2022 
 
12. Proiectul „Realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții 
Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 Arad (Casa M.A.R.T.A)”, înscris în Lista 
monumentelor istorice la poziția 262 din LMI2015, cod AR-II-m-B-00585 – Fosta clădire 
administrativă a Fabricii ASTRA, anul 1900-1910 – Faza D.A.L.I.” 
Programul Timbrul Monumentelor Istorice. lansat de Ministerul Culturii prin Institutul Național al 
Patrimoniului / Subprogramul Proiectare 
Valoare totală proiect: 167.909 lei 
Valoare eligibilă:139.868 lei 
Stadiu: În pregătire la sfârșitul anului 2021. Depus la data de 01.02.2022.  
 
13. Proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”  
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 Cererea de proiecte 
CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
Valoare totală proiect: 2.087.022 lei 
Stadiu: În pregătire la sfârșitul anului 2021. Depus la data de 11.02.2022.  
 
II. Proiecte implementate în anul 2021  
În anul 2021, angajații Serviciului Programe Europene de Dezvoltare au participat la implementarea 
unui număr de 15 proiecte, făcând parte din unitățile de implementare ale acestora, în calitate de 
manager de proiect, asistent manager de proiect, responsabil comunicare, responsabil protecția 
mediului.  
 

A. Proiecte finanțate prin programe ale Uniunii Europene  
 

1. Proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 
tramvaie vagon capacitate medie” 
- Manager proiect, responsabil comunicare 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020  
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea 
strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular 
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante 
pentru atenuarea adaptărilor”, Obiectiv specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” 
Obiectivul general al proiectului: reducerea emisiilor de carbon din transport în Municipiul Arad prin 
achiziția de material rulant nou (tramvaie), care va conduce la dezvoltarea unui sistem de transport 
public de călători cu tramvaiul atractiv și eficient, facilitând astfel transferul sustenabil al unei părți din 
cota modală a transportului privat cu autoturisme către transportul public. 
Obiectivele specifice:  
- achiziționarea a unui număr de 10 tramvaie noi, eficiențe energetic, din care 4 tramvaie dublă 
articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie;  
- reducerea timpului de călătorie cu tramvaiul;  
- creșterea vitezei comerciale a transportului public; 
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- reducerea nivelului de zgomot, a consumului de energie electrică;  
- creșterea confortului și siguranței pasagerilor. 
Valoarea totală proiect: 87.462.776,23 lei 
Perioada de implementare: 1 septembrie 2015 – 31 octombrie 2022 
 
2. Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad” (Cererea 1) 
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 
Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de 
investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 
locuințelor”, Operațiunea -A- Clădiri rezidențiale. 
Obiectivul general al proiectului: creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a 
celor care înregistrează consumuri energetice mari. 
Obiectivele specifice: 
- creșterea performanțelor energetice a celor 9 blocuri, prin realizarea unor lucrări de intervenție care să 
determine scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) cu 46,76% după implementarea 
proiectului;  
- reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) cu până la 47,92% față de 
emisiile actuale ale celor 9 blocuri. 
Valoarea totală a proiectului: 12.173.250,48 lei 
Perioada de implementare: 01 decembrie 2016 - 30 aprilie 2022 
 
3. Proiectul „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad - 
Traseu Strada Pădurii între Strada Abatorului și Strada Condurașilor” 
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” , Obiectiv specific 4.1 „Reducerea emisiilor 
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană 
durabilă”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. 
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea unui sistem de transport public de călători cu tramvaiul 
atractiv și eficient, prin achiziția de material rulant nou și modernizarea celui existent, în vederea 
reducerii numărului de deplasări cu transportul privat, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din 
transport și totodată creșterea bunăstării locuitorilor Municipiului Arad. 
Obiectivele specifice: 
- modernizarea a 17 tramvaie seria GT6 și modernizarea a 3 tramvaie seria GT8; 
- achiziționarea unui număr de 11 tramvaie noi, eficiente energetic, de capacitate medie;  
- achiziționarea unui sistem electronic de taxare (e-ticketing), inclusiv achiziționarea următoarelor 
sisteme/ subsisteme de management al traficului: 
- panouri de informare (109 bucăți); 
  - sistem de localizare automată a vehiculelor (AVLS) și managementul flotei (107 bucăți); 
  - camere CCTV la bord (107 bucăți);  
  - sistem acustic de informare a pasagerilor la bord (107 bucăți); 
  - reabilitarea liniei cale de tramvai și rețelei aeriene de contact aferente Municipiului Arad - Tronson 
IV, în lungime de 3,2 km. 
Valoarea totală proiect: 117.661.387,24 lei 
Perioada de implementare: 05 martie 2018 - 30 septembrie 2022. 
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4. Proiectul „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement” 
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Regional (POR)2014-2020 
Axa Prioritară 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
Prioritatea de investiție 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 
Obiectivul general al proiectului: Reconversia / reutilizarea suprafeței de teren (zona strada Mărului) 
neutilizat și abandonat și transformarea sa în zonă de agrement și recreere pentru populație. Scopul este 
îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește 
suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populației urbane și reducerea nivelului 
de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al Municipiului Arad și crearea de alternative recreaționale 
pentru populația deservită. 
Obiective specifice:  
- realizarea a 2 terenuri fotbal cu pardoseala din gazon natural; 
- realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren handbal/2 terenuri tenis de câmp; 
- realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren handbal/2 terenuri baschet;  
- realizarea unui teren multifuncțional: 1 teren baschet/2 terenuri volei; 
- realizare teren baschet finisat cu stirol; 
- realizare teren tenis - finisat cu tartan; 
- realizare a 2 zone de leagăne copii; 
- realizare zona hobby; 
- realizare zone împădurite pentru camping grătar; 
- realizare a 2 parcuri chinologice; 
- realizare alei, piste de biciclete, luciu de apă, parcări, zonă administrativă, drum de acces auto, 
împrejmuiri. 
Valoarea totală a proiectului: 22.826.565,62 lei 
Perioada de implementare: 05 ianuarie 2017 – 28 februarie 2022 
 
5. Proiectul „Reconversia Funcțională și Revitalizarea Terenului din Zona Micălaca 300 și 
Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber” 
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 
Axa Prioritară 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile  
Prioritatea de investiție 4.2. Realizare de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 
Obiectivul general al proiectului: reconversia / revitalizarea suprafeței de teren  (zona Micălaca 300) 
neutilizat și abandonat și transformarea sa în zonă de agrement și recreere pentru populație, având ca 
scop îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor. 
Obiectivele specifice:  
- realizare loc de joacă pentru copii, finisat cu covor de tartan colorat; 
- realizare loc de socializare pentru vârstnici, finisat cu covor de tartan colorat; 
- realizare loc de fitness finisat cu covor de tartan; 
- realizare loc de ping pong finisat cu covor de tartan; 
- realizare zonă skateboard; 
- realizare loc pentru grătar; 
- realizare țarc pentru câini; 
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- realizare loc de joacă pentru badminton și volei; 
- realizare cale de acces  în parc, alei pietonale, pistă de bicicliști și parcare înierbată; 
- plantare material dendrologic și floricol; 
- realizare instalații electrice și instalații de alimentare cu apă și instalații de apă sistem de irigat; 
- amplasare sistem de camere video (10 buc) pentru supraveghere zonă și wi- fi (wireless exterior 1 
bucată și antenă wireless 1 bucată) . 
Valoarea totală a proiectului: 10.251.890,08 lei 
Perioada de implementare: 25 septembrie 2018 – 31 martie 2022 
 
6. Proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 
urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de 
turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”  
- Responsabil comunicare 
Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 Axa prioritară nr.1 ,,Întărirea 
capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea 
informațiilor privind aceste fonduri” pe următoarele domenii de investiții: 
Municipiul Arad are calitatea de partener, liderul proiectului fiind  ADR Vest. În cadrul proiectului, sunt 
finanțate documentațiile tehnico-economice pentru 3 proiecte ale Municipiului Arad:  
- ,,Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul Europa 
și Podul Decebal” 
- ,,Reabilitare clădire Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Etapa II – Reabilitare interioară” 
- ,,Remodelarea Bulevardului Revoluției” 
Perioada de implementare:12.08.2019-31.12.2022 
 
7. Proiectul „Planificare strategică eficientă și implementare de soluții electronice pentru 
reducerea birocrației” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 
- Responsabil comunicare 
Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” 
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea procesului de luare a deciziei la nivelul Municipiului 
Arad prin introducerea unor metode și sisteme coerente de fundamentare a deciziilor, corelarea acestora 
cu resursele disponibile și pregătirea personalului aparatului de specialitate, precum și a consilierilor 
locali în vederea utilizării acestor instrumente. 
Obiectivele specifice: 
- îmbunătățirea procesului de planificare strategică și alocare a resurselor în cadrul Primăriei 
Municipiului Arad prin elaborarea Planului Strategic Instituțional aferent anilor 2020 și 2023; 
- îmbunătățirea corelării între măsurile și planurile de acțiune din principalele documente de politici 
publice și activitățile de planificare bugetară și alocare a resurselor de către autoritatea publică locală 
Municipiul Arad prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad și a 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad pentru perioada post 2020; 
- implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, în corespondență cu Planul Integrat pentru 
simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office 
(adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor), cât și front-office; 
- dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în 
vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, 
evaluarea/testarea și certificarea competentelor/cunoștințelor dobândite pentru 75 persoane din cadrul 
grupului țintă, în ceea ce privește planificarea strategică. Obiectivul general al serviciilor de instruire îl 
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constituie familiarizarea persoanelor din grupul țintă cu implicațiile conceptului de planificare 
strategică.  
Valoarea totală a proiectului: 3.559.242,40 lei 
Perioada de implementare: 15 aprilie 2019 - 14 februarie 2022 

 
8. Proiectul „ Integritate și responsabilitate în administrația publică arădeană” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020 
- Manager proiect, responsabil comunicare 
Obiectivul general al proiectului: întărirea capacității administrative a instituției, prin implementarea 
unor mecanisme și măsuri care să faciliteze punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și 
integrității, prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului propriu, precum și prin 
creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor și a angajaților privind importanța 
prevenirii și combaterii corupției. 
Obiective specifice: 
- creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare 
în cadrul UAT Municipiul Arad prin implementarea și certificarea standardului ISO 37001; 
- creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în rândul personalului din cadrul Primăriei 
Municipiului Arad, cât și în rândul cetățenilor; 
- îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului în ceea ce privește prevenirea corupției, 
etică și integritate. 
Valoarea totală proiect: 302.260 lei 
Perioada de implementare: decembrie 2021- martie 2023 
 
9. Proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad” 
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)2014-2020 
Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 
Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare și a 
capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad. 
Obiectiv specific: Dotarea cu echipamente medicale a unei entități publice, respectiv Spitalul Clinic 
Județean de Urgență Arad pentru gestionarea crizei Covid-19 
Valoarea totală proiect: 13.317.013,06 lei 
Perioada de implementare: 01 iulie 2020 - 31 decembrie 2022 
 
10. Proiectul „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea 
utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, 
favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” acronim „Space4People” - Faza II  
Programul URBACT III, Axa prioritară 1 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile 
- Manager proiect, responsabil comunicare  
Obiectivul general al proiectului: preluarea tuturor aspectelor Obiectivului Tematic 7 – „Promovarea 
sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” al 
Strategiei UE 2020 
Obiective specifice: 
- crearea Rețelei de Planificare a Acțiunii Space4People; 
- elaborarea unui Studiu de referință de către un expert coordonator; 
- pregătirea și definitivarea Aplicației pentru depunerea acesteia în Faza a II–a. 
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Valoarea totală a proiectului pentru cei 10 parteneri (Faza I și II): 749.969,03 EUR 
Buget proiect pentru Municipiul Arad (Faza I și II): 69.099 EUR  
Perioada de implementare (Faza II): 07 mai 2020 – 07 august 2022  
Notificare oficială de aprobare: 07 mai 2020  
Cerere de finanțare elaborată în parteneriat și depusă de Partenerul Lider, Orașul Bielefeld din 
Germania.  
 
11. Proiectul „Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitatea Urbană” (acronim 
SPROUT) 
- Manager proiect, responsabil comunicare 
Programul Orizont 2020 
Apelul H2020-MG-2018-2020 „Mobility for Growth” („Mobilitate pentru creștere”). 
Obiectivul general al proiectului: al proiectului este de a genera cunoștințe și instrumente noi, bazate 
pe practici de adaptare a politicii de mobilitate urbană la procesul de tranziție, la nivel local/regional, 
național și al UE. 
Obiective specifice:  
- înțelegerea tranziției mobilității urbane europene prin evaluarea situației actuale și definirea orientării 
tranziției spre viitor; 
- prognozarea și determinarea impactului orientării mobilității urbane asupra politicii urbane; 
- formularea unui răspuns politic inovativ la nivelul conducerii orașelor, aplicabil pe scară largă pentru 
orașele europene pentru adaptarea politicii de mobilitate urbană la procesul de tranziție; 
- asigurarea de instrumente care să contribuie la elaborarea unei politici bazate pe date concrete și 
stimularea capacității  politice locale;  
- orientarea politicii viitoare prin canalizarea rezultatelor proiectului spre inițiative viitoare ale politicii 
UE. 
Valoarea totală a proiectului pentru cei 31 de parteneri: 3.670.991,25 EUR (finanțare 
nerambursabilă 100%) 
Buget proiect pentru Municipiul Arad: 30.935 EUR 
Perioada de implementare: 1 septembrie 2019 - 31 august 2022 
 
12. Proiectul „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II” (acronim EASY II) 
- Manager proiect, asistent manager, responsabil comunicare 
Programul „Europa pentru Cetățeni” 2014 – 2020  
Acțiunea 2.2 Rețele de orașe 
Obiectivul general al proiectului: creșterea capacității administrațiilor locale în abordarea unor 
probleme specifice ale comunităților europene, legate de multiculturalism, diversitate și integrare, cu 
accent pe patrimoniul cultural, printr-o mai bună înțelegere a nevoilor cetățenilor, în special a tinerilor, 
precum și o implicare mai activă a societății civile în implementarea soluțiilor propuse. 
Obiective specifice:  
- Organizarea unei rețele transnaționale pe teme de multiculturalism și integrare în paralel cu cele 12 
orașe partenere; 
- Organizarea unei expoziții itinerante „Patrimoniul digital EASYTOWNS”; 
- Două evenimente publice la nivel local organizate în fiecare dintre cele 12 orașe partenere;  
- Participarea la cele cinci evenimente transnaționale organizate de parteneri; 
- Colaborare în cadrul unei rețele transnaționale stabile formate din partenerii de proiect, 
Buget total proiect: 146.160 EUR 
Perioada de implementare: 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2022  
 
13. Proiectul „Provocarea Orașelor Inteligente Intelligent Cities Challenge  
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- Manager proiect 
Comisia Europeană – Programul Intelligent Cities Challenge/ COSME 
Obiectivul general al proiectului: implementarea și actualizarea strategiilor de transformare digitală, 
prin servicii de consultanță personalizate, creând, totodată, un cadru de colaborare între orașele 
europene pentru o dezvoltare inteligentă, ecologică și durabilă.  Programul va contribui la punerea în 
aplicare la nivel local a noilor orientări politice ale UE și va conduce la adoptarea de noi tehnologii și 
noi modele de afaceri, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții și la promovarea de noi 
oportunități pentru cetățeni. 
 
Obiective specifice: 
- consolidarea și extinderea rețelei actuale de orașe (create în cadrul Programului Digital Cities 
Challenge), pornind de la prioritățile tematice identificate;  
- alinierea strategiilor orașelor la noile politici și inițiative ale UE, cum ar fi Acordul Ecologic 
European, noua strategie industrială, strategia AI, Strategia pentru IMM-uri, economia circulară, 
Economia Socială ș.a.  
Consultanță gratuită 
Perioada de implementare: 28 septembrie 2020 - 31 martie 2023 
 
14. Proiectul „Sintara”  
- Responsabil comunicare 
Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Tehnologia informației 
și comunicaților (TIC) pentru o economie digitală competitivă 
Proiectul este implementat în parteneriat cu Frontier Conect Timișoara 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui produs TIC inovativ bazat pe activități 
de cercetare-dezvoltare-inovare realizate în cadrul clusterului TIC al regiunii Vest destinat întreținerii 
spațiilor verzi urbane. 
Obiective specifice:  
- dezvoltarea unei tehnologii pentru managementul sustenabil al apei bazat pe echipamente hardware și 
algoritmi software inteligenți pentru reglare sistem și control la distanță;   
- dezvoltarea unui produs inovativ bazat activități de cercetare-dezvoltare-inovare ; 
- validarea tehnologiei și realizarea primei versiuni comerciale a produsului SINTARA destinat 
sintetizării, aducției și reutilizării apei necesare pentru întreținerea spatiilor verzi urbane. 
Perioada de implementare: iulie 2021 – decembrie 2022 
 
B. Proiecte finanțate prin împrumuturi și granturi de la instituții financiare internaționale  
 
15. Proiectul „Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza 
Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad” 
- Responsabil comunicare cu BERD, responsabil informare și publicitate 
Contract de credit nr. 48800/2016 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) 
Perioada de implementare: iulie 2018 – iunie 2021 
 
Serviciul Programe Europene de Dezvoltare a colaborat la elaborarea și transmiterea răspunsurilor la 
solicitarea de clarificări pentru proiectele depuse în anul 2020 și aflate în evaluare în anul 2021:  
- Proiectul ,,Învățământ on-line performant în Arad”, finanțabil prin Programul Operațional 
Competitivitate (POC), depus în anul 2020; 
- Proiectul ,,Stații încărcare pentru autovehicule electrice”, finanțabil prin Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 
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vehiculele de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic: stații de încărcare pentru 
vehicule electrice în municipiile reședință de județ, lansat de Administrația Fondului de Mediu, depus 
în 2020;  
- Solicitările de finanțare pentru punctele termice, depuse la Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației prin Programul Termoficare aprobat prin OUG nr.53/2019, și anume: 

1. „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. 4 Macul Roșu” ; 
2. „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. 6V” ; 
3. „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. Pasaj” ; 
4. „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT  5 Grădiște, PT 2 Lac,  
PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. 2 Lac; 
5. ,,Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE; 
6. „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. Ocsko Terezia. 

 
Serviciul Programe Europene de Dezvoltare a colaborat la elaborarea și transmiterea Fișelor de 
reforme și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, către Ministerul Fondurilor 
Europene și Asociația Municipiilor din România:  

1. ,,Reabilitare clădire Teatru Clasic Ioan Slavici Arad –Etapa II - Reabilitare interioară”; 
2. ,,Achiziție material rulant electric 6 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 4 tramvaie 

vagon capacitate medie”; 
3. ,,Reabilitarea liniei de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad”; 
4. ,,Regenerarea patrimonială a Cetății Aradului”; 
5. ,,Instalarea unor noi capacități de producție de energie și căldură pentru creșterea eficienței 

energetice a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică”. 
 
Proiecte în faza post-implementare în anul 2021 
 
De asemenea, angajații Serviciului Programe Europene de Dezvoltare au participat la monitorizarea 
unor proiecte finalizate, intrate în faza post-implementare.  
1. Proiectul „Iluminat public cu LED în Municipiul Arad” 
Programul de Cooperare Elvețiano-Român vizând reducerea disparităților economice și sociale în 
cadrul Uniunii Europene extinse, Aria de concentrare tematică 4. Măsura 2 Mediu și Infrastructură, 
Obiectivul 1 – Îmbunătățirea mediului înconjurător 
2. Proiectul ,,Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin 
intermediul Balanced Scorecard - Tablou de Bord Echilibrat” (SIPOCA 86 – Cod SMIS 120637) 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 Axa Prioritară 2 
„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente” 
3. Proiectul Provocarea Orașelor Digitale/ Digital Cities Challenge  
Programul Digital Cities Challenge al Comisiei Europene  
4. Proiectul ,,Reabilitare învelitoare, fațadă principală și sală de spectacole la Filarmonica de Stat Arad” 
– Cod SMIS 125030  
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 4 Obiectiv specific 4.1 
5. Proiectul „Sprijin tehnic aferent indicatorilor de mobilitate urbană durabilă” – acronim SUMI 
Inițiat de Direcția de Mobilitate și Transporturi - DG MOVE a Comisiei Europene. 
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III. Alte activități: 
 
1. Colaborare la pregătirea unor documente strategice: 
- Planul de Acțiune privind Energia Durabilă și Clima 2021-2030  
 Colaborare la activitățile legate de elaborarea PAEDC 2021-2030, printr-un contract de servicii de 
consultanță. 
- Planul Strategic Instituțional al Primăriei Municipiului Arad, SIDU, PMUD 
Colaborare la activitățile legate de elaborarea Planului Strategic Instituțional 2021-2023 și la  
actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030 
și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru perioada 2021-2027 și post 2027, realizate printr-un 
contract de servicii de consultanță în cadrul proiectului „Planificare strategică eficientă și implementare 
de soluții electronice pentru reducerea  birocrației”.  
 
2. Colaborare în cadrul Rețelei POLIS - Reţeaua Oraşelor şi Regiunilor Europene pentru Soluții 
Inovatoare în Transport (aderare aprobată prin HCLM nr. 457/2016) 
 Serviciul Programe Europene de Dezvoltare a asigurat colaborarea Municipiului Arad în cadrul rețelei 
POLIS. Principalele activități desfășurate în anul 2021 în cadrul rețelei au fost:  
- colaborare în calitate de partener la implementarea proiectului SPROUT - „Răspuns Politic Durabil 
pentru Tranziția la Mobilitatea Urbană”, finanțat prin Programul Orizont 2020; 
- participare la workshop-ul online organizat de rețeaua POLIS pentru orașele din România 
(4.03.2021);  
- HCLM nr. 207/28.04.2021 privind aprobarea plății cotizației Municipiului Arad, aferentă anului 
2021.  
- demersuri privind reprezentarea Municipiului Arad la Adunarea Generală Anuală  și Întâlnirea 
Grupului Politic al POLIS (1 decembrie 2021) 
 
3. Organizare acțiuni, evenimente  
Serviciul Programe Europene de Dezvoltare a organizat evenimente locale în cadrul proiectelor 
transnaționale implementate, dintre care amintim: 
- acțiuni de comunicare locală în cadrul Proiectului ,,Space4People”: Tombola Spații pietonale diverse 

și atractive în Arad (03.09.2021), Cutia cu idei – propuneri și sugestii, distribuirea de pliante 
informative (20 - 22.08.2021, pe Bd. Revoluției), Hartă interactivă – străzi posibil pietonale, Cutia 
cu idei și distribuirea de pliante (27 - 29.08.2021, la Atrium Mall), întâlniri ale Grupului local 
URBACT Arad (24.06.2021 și 14.12.2022); 

- workshop-uri ale grupului local de lucru, în cadrul Proiectului „Intelligent Cities Challenge” 
(29.01.2021, 06.05.2021, 25.11.2021, 10.12.2021).  

 
4. Participare la evenimente, sesiuni de instruire, cursuri de formare și perfecționare  
 În cadrul unor proiecte implementate de Municipiul Arad:  
- participare la întâlnirile online din cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze sportive(tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” (întâlnirea partenerilor, 
15.10.2021, seminarii de instruire 10.12.2021, 14.12.2021, 15.12.2021);  
- participare la întâlnirile online din cadrul Proiectului „Space4People (21.04.2021 și 03-5.11.2021), și 
la webinariile: Digital Facilitation Training (13 și 20.01.2021), Digital Friday breakfasts (12 și 
26.02.2021, 12 și 19.03.2021), Web meeting let’s get started 1 (12.04.2021) & 2 (28.05.2021), First 
support webinar on IAP (21.09.2021), Webinar-Oslo’s car-free livability programme (21.10.2021), 
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Dealing with lack of support from decision makers (22.10.2021). webinarul ”WalkAndRoll Cities”  
(29.11.2021 ș.a.; 
- participare la întâlnirile online din cadrul Proiectului „Intelligent Cities Challenge” (Conferința 
primarilor, 22.06.2021, întâlnirile transnaționale ale partenerilor/CityLabs: 01.-17.06.2021, 29.06.2021, 
30.11-10.12.2021, workshop 11.10.2021, sesiuni de consultare: 06.06.2021,  12.10.2021, dialog Arad-
Ulm 17.12.2021 ș.a.); 
- participare la evenimente online organizate de BERD (webinar privind opțiunile de finanțare în 
infrastructura de transport urban, 24.05.2021, workshop dedicat transportului public din România: 17-
18.11.2021);  
- participare la Adunarea generală a partenerilor în cadrul Proiectului SPROUT -,,Răspuns Politic 
Durabil pentru Tranziția la Mobilitate Urbană” (07.06.2021); participare la workshop-ul ,,Standardizare 
și interoperabilitate” în cadrul proiectului ,,Clean Bus Development”- ,,Introducerea Autobuzelor 
Curate” (25.11.2021); 
- participare la sesiunile de instruire în domeniul planificării strategice organizate în cadrul proiectului 
,,Planificare strategică eficientă și implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrației” (8-
10.12.2021 și 13-17.12.2021). 
 Participare la alte evenimente, sesiuni de lucru, consultări privind ghidurile de finanțare:   

- participare la Atelierul de lucru nr. 4 organizat în cadrul proiectului TOMORROW ,,Energy 
Transition Relay” (Releu pentru Tranziție Energetică) coordonat de DRIFT TRANSITION 
ACADEMY/Institutul Olandez de Cercetare pentru Tranziții/Universitatea Erasmus Rotterdam 
(28.01.2021); 
- participare la Zilele Inovației din cadrul Mobilității Urbane, o inițiativă a EIT - Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (18.02.2021, 23 - 25.02.2021);  
- participare la videoconferința și atelierul de lucru cu privire la studiul Comisiei Europene de 
constatare a situației privind emisiile reduse și zero ale mobilității urbane, în care a fost inclus și 
Municipiul Arad (26.02.2021); 
- participare la webinarul privind viitorul Program de Cooperare INTERREG Europe 2021-2027 
(24.03.2021); 
- participare la evenimentele online din cadrul exercițiului de programare a viitorului Program Interreg 
România - Ungaria pentru perioada 2021-2027 (14.04.2021 și  21.04.2021); 
- participare la Workshop-urile Naționale SMART4nZEB privind dezvoltarea conceptului clădirilor cu 
consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România (19.05.2021; 11.11.2021); 
- participare la sesiunea de consultare online pentru inițiative flagship organizată de Secretariatul 
General al Guvernului pentru Instrumentul de Asistență Tehnică (IST) / Technical Support Instrument 
2022 (TSI), discutarea celor 2 idei de proiecte transmise de Municipiul Arad (20.08.2021); 
- participare la mesele rotunde din cadrul conferinței Cities of Tomorrow, organizată de Camera de 
Comerț și Industrie Româno-Germană (13 - 15.09.2021); 
- participare la Conferința de promovare a rezultatelor proiectului ,,Elaborarea politicii urbane ca 
instrument de consolidare a capacității administrative și a planificării strategice a zonelor urbane din 
România”, cod SIPOCA 711 (21.09.2021); 
- participare la evenimentul online din cadrul concursului „Orașul durabil” organizat de Ambasada 
Franței (20.10.2021);  
- participare la trei seminarii online dedicate unităților administrativ-teritoriale din mediul urban 
organizate de Comisia Europeană sub egida Agendei Urbane pentru Uniunea Europeană/UAEU 
(Orașul productiv - în 20.09.2021, Orașul verde - în 27.09.2021, Orașul echitabil - în 04.10.2021); 
- participare la Conferința  Anuală a Programului INTERREG RO-HU - Punte pentru modelarea 
viitorului, Conferința privind Misiunile Europene organizată de Comitetul Regiunilor împreună cu 
Comisia Europeană,  ,,Maratonul soluțiilor pentru orașe și comunități inteligente” organizat de Concord 
Communication;  
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- participare online la webinarul interactiv de întrebări și răspunsuri privind lansarea primului apel al 
Programului Central Europe (02.12.2021).  
 
III. Proiecte de acte normative inițiate în anul 2021  
 
Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Municipal Arad:  
1. HCLM nr. 116/30.03.2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală 
între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Societatea 
Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Arad (SNCRR Filiala Arad, precum și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul 
Proiectului ,,O șansă pentru fiecare!”; 
2. HCLM nr. 117/30.03.2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală 
între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Asociația Institutul 
pentru Dezvoltare Locală – Think Global Act Local, precum și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul proiectului ,,Soluții inovative pentru 
orașe verzi”; 
3. HCLM nr. 128/31.03.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri aflate în 
domeniul privat al Municipiului Arad; 
4. HCLM nr. 207/28.04.2021 privind aprobarea plății cotizației Municipiului Arad pentru anul 2021 în 
calitate de membru al ,,Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții 
Inovatoare în Transport”; 
5. HCLM nr. 298/30.06.2021 privind aprobarea proiectului ,,Integritate și responsabilitate în 
administrația publică arădeană” și a cheltuielilor aferente acestuia; 
6. HCLM nr. 437/27.09.2021 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat 
între ADR Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea  proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze sportive(tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”; 
7. HCLM nr. 515/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare pod 
pietonal acces Insula Mureș” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții; 
8. HCLM nr. 516/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare drum 
de acces Zona Industrială Vest și iluminat public” și a Devizului general estimativ al obiectivului de 
investiții; 
9. HCLM nr. 517/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Drum de legătură 
între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” și a Devizului general estimativ al 
obiectivului de investiții; 
10. HCLM nr. 518/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitare 
străzi de pământ în municipiul Arad” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții; 
11. HCLM nr. 519/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Rețele de 
canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ” și a Devizului general estimativ 
al obiectivului de investiții; 
12. HCLM nr. 520/01.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare 
Pasaj Subteran Piața Drapelului” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții. 
 
Proiecte de dispoziții ale Primarului:  
1. Dispoziția nr. 114 din 19.01.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului nr. 
261/2020 privind numirea membrilor, stabilirea atribuțiilor și salarizarea membrilor Unității de 
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Implementare a Proiectului „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate 
mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” Cod SMIS126169; 
2. Dispoziția  nr. 282 din 04.02.2021 privind abrogarea art. I alin. (1) din Dispoziția  Primarului nr. 114 
din 19.01.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției nr. 261/2020 privind numirea 
membrilor, stabilirea atribuțiilor și salarizarea membrilor Unității de Implementare a Proiectului 
„Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon 
capacitate medie” Cod SMIS126169; 
3. Dispoziția  nr. 885 din 28.04.2021 privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului nr. 
261/2020 privind numirea membrilor, stabilirea atribuțiilor și salarizarea membrilor Unității de 
Implementare a Proiectului „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate 
mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie” Cod SMIS126169; 
4. Dispoziția  nr. 2553 din 28.10.2021 privind modificarea Dispoziției Primarului nr. 3676/2019 
privind constituirea Comisei de recepție a tramvaielor achiziționate în baza Contractului nr. 
43062/30.05.2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Astra Vagoane Călători SA, cu modificările și 
completările ulterioare; 
5. Dispoziția nr. 2663 din 10.11.2021 privind numirea membrilor, stabilirea atribuțiilor și salarizarea 
membrilor Unității de Implementare a proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest 
pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” 
6. Dispoziția nr. 2706 din 17.11.2021 privind completarea Dispoziției Primarului nr. 3676/2019 privind 
constituirea Comisei de recepție a tramvaielor achiziționate în baza Contractului nr. 43062/30.05.2019, 
încheiat între Municipiul Arad și SC Astra Vagoane Călători SA, cu modificările și completările 
ulterioare 
7. Dispoziția nr. 2708/18.11.2021 privind numirea membrilor, stabilirea atribuțiilor și salarizarea 
membrilor Unității de Implementare a proiectului ,,Integritate și responsabilitate în administrația 
publică arădeană”. 
 
V. Modalitatea de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Arad 
date în sarcina Serviciului Programe Europene de Dezvoltare în anul 2021  
 
1. HCLM nr.116/30.03.2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România, Filiala Arad (SNCRR Filiala Arad, precum și a Regulamentului de 
organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul Proiectului ,,O șansă 
pentru fiecare!” - îndeplinită; 
2. HCLM nr. 117/30.03.2021 privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală 
între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Asociația Institutul 
pentru Dezvoltare Locală – Think Global Act Local, precum și a Regulamentului de organizare și 
funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul proiectului ,,Soluții inovative pentru 
orașe verzi” - îndeplinită; 
3. HCLM nr. 128/31.03.2021 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri aflate în 
domeniul privat al Municipiului Arad” - îndeplinită; 
4. HCLM nr. 207/28.04.2021 privind aprobarea plății cotizației Municipiului Arad pentru anul 2021 în 
calitate de membru al ,,Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții 
Inovatoare în Transport” - îndeplinită; 
5. HCLM nr. 298/30.06.2021 privind aprobarea proiectului ,,Integritate și responsabilitate în 
administrația publică arădeană” și a cheltuielilor aferente acestuia” - îndeplinită; 
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6. HCLM nr. 437/27.09.2021 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat încheiat 
între ADR Vest și UAT Municipiul Arad pentru realizarea  proiectului ,,Sprijin la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze sportive(tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” – 
îndeplinită; 
7. HCLM nr. 515/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare pod 
pietonal acces Insula Mureș” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții”-îndeplinită; 
8. HCLM nr. 516/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare drum 
de acces Zona Industrială Vest și iluminat public” și a Devizului general estimativ al obiectivului de 
investiții” - îndeplinită; 
9. HCLM nr. 517/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Drum de legătură 
între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” și a Devizului general estimativ al 
obiectivului de investiții” - îndeplinită; 
10. HCLM nr. 518/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitare străzi 
de pământ în municipiul Arad” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții - 
îndeplinită; 
11. HCLM nr. 519/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Rețele de 
canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ” și a Devizului general estimativ 
al obiectivului de investiții”- îndeplinită; 
12. HCLM nr. 520/1.11.2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul ,,Amenajare Pasaj 
Subteran Piața Drapelului” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții”-îndeplinită. 
 
VI. Obiective stabilite pentru anul 2021 și gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță  
 
Proiecte comunitare cu finanțare internațională 
Obiectiv general: Realizarea unui proiect comunitar cu finanțare internațională 
Obiectiv specific: obținerea finanțării externe 
Indicator de performanță 1: Raportul dintre numărul de proiecte aprobate/în curs de evaluare și 
numărul de proiecte depuse în anul 2021 

Număr proiecte depuse: 11 
Număr proiecte aprobate/în curs de evaluare: 10 
Procent de realizare: 91% 

Indicator de performanță 2: Raportul dintre numărul de proiecte implementate cu succes și numărul 
de proiecte aflate în implementare în 2021 

Număr proiecte aprobate: 15 
Număr proiecte implementate sau în curs de implementare: 15 
Procent de realizare: 100 % 
 

VII. Obiective stabilite pentru anul 2022  
 
Cereri de finanțare programate a fi depuse în anul 2022 
În anul 2022, vor fi depuse cereri de finanțare în cadrul apelurilor lansate prin programele Uniunii 
Europene pentru un număr cât mai mare de proiecte de interes pentru Municipiul Arad, urmărindu-se 
realizarea obiectivelor formulate în strategiile Municipiului Arad.  
 
Dintre acestea, 2 cereri de finanțare au fost pregătite începând cu anul 2021, cu termen de depunere 
februarie 2022:   
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1. Proiectul „Realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții 
Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 Arad (Casa M.A.R.T.A)”, înscris în Lista 
monumentelor istorice la poziția 262 din LMI2015, cod AR-II-m-B-00585 – Fosta clădire 
administrativă a Fabricii ASTRA, anul 1900-1910 – Faza D.A.L.I.” 
Programul Timbrul Monumentelor Istorice. lansat de Ministerul Culturii prin Institutul Național al 
Patrimoniului / Subprogramul Proiectare 
Valoare totală proiect: 167.909 lei 
Valoare eligibilă:139.868 lei 
Stadiu: în pregătire la sfârșitul anului 2021. Depus la data de 01.02.2022.  
 
2. Proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 - Cererea de proiecte 
CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
Valoare totală proiect: 2.087.022 lei 
Stadiu: în pregătire la sfârșitul anului 2021. Depus la data de 11.02.2022.  
În anul 2022, Serviciul Programe Europene de Dezvoltare va colabora la elaborarea/ actualizarea/ 
transmiterea clarificărilor și documentelor suplimentare necesare la faza contractării pentru proiecte 
depuse în anii 2020, 2021 sau la începutul anului 2022, aflate în evaluare sau pe lista de rezervă (19 
cereri de finanțare în etapa de evaluare din cele 19 depuse):  
 
 
1. Proiectul „Stații de încărcare pentru autovehicule electrice” 
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 
infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ, lansat de Administrația Fondului 
pentru Mediu (proiect aflat în evaluare) 
2. Proiectul „Învățământ on-line performant în Arad”  
Programul Operațional Competitivitate (POC) Axa prioritară 2 
Cerere de finanțare depusă la 19.11.2020 (proiect admis după evaluarea tehnico-financiară) 
3. Proiectul „Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”( proiect aflat în etapa de evaluare / răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
4. Proiectul „Drum de legătură între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”(proiect aflat în etapa de evaluare / răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
5. Proiectul „Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”(proiect aflat în etapa de evaluare / răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
6. Proiectul „Amenajare Pasaj Subteran Piața Drapelului”  
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”(proiect aflat în etapa de evaluare / răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
7. Proiectul „Reabilitare străzi de pământ în municipiul Arad” 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”(proiect aflat în etapa de evaluare/ răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
8. Proiectul „Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș” 
Programul național de investiții ,,Anghel Saligny”(proiect aflat în etapa de evaluare/ răspunsuri la 
solicitările de clarificări) 
9. Proiectul „O șansă pentru fiecare!” 
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Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (proiect aflat în evaluare) 
10. Proiectul „Soluții inovative pentru orașe verzi”. 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 (proiect aflat în evaluare) 
11. Proiectul „GreenLog” 
Programul Orizont 2020 (proiect aflat pe lista de rezervă)  
12. Proiectul „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 
Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. 2 Lac 
Program Termoficare aprobat prin OUG nr.53/2019 (proiect aflat în evaluare) 
13. Proiectul „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 
Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. 5 GRĂDIȘTE 
Program Termoficare aprobat prin OUG nr.53/2019 (proiect aflat în evaluare) 
14. Proiect „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 
Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – PUNCT TERMIC P.T. Ocsko Terezia 
Program Termoficare aprobat prin OUG nr.53/2019 (proiect aflat în evaluare) 
15. Proiect „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 
Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. 4 Macul Roșu” 
16. Proiect „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT    
4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. 6V” 
17. Proiect „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac,  
PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - PUNCT TERMIC P.T. Pasaj” 
18. Proiectul „Realizarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții 
Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu, nr. 41-43 Arad (Casa M.A.R.T.A)”, înscris în Lista 
monumentelor istorice la poziția 262 din LMI2015, cod AR-II-m-B-00585 – Fosta clădire 
administrativă a Fabricii ASTRA, anul 1900-1910 – Faza D.A.L.I.” 
Apelul de finanțare TMI-I/2022 – Timbrul Monumentelor Istorice (proiect aflat în evaluare) 
19. Proiectul „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 Cererea de proiecte CP16/2021 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate (proiect aflat în evaluare). 
 
Proiecte ce vor fi implementate în anul 2022 
 
Angajații Serviciului Programe Europene de Dezvoltare vor participa la implementarea proiectelor 
demarate în anii precedenți sau care vor demara în anul 2022, făcând parte din unitățile de 
implementare ale acestora, în calitate de manager de proiect, asistent manager de proiect, responsabil 
comunicare. 
 
Proiecte demarate în anii anteriori, în implementare în anul 2022, din ale căror echipe de implementare 
fac parte angajați ai serviciului (14 proiecte):  
 

A. Proiecte finanțate prin programe ale Uniunii Europene  
1. Proiectul „Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 
tramvaie vagon capacitate medie”  
Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 4 Obiectiv Specific 4.1 
Perioada de implementare: 01.09.2015 – 31 octombrie 2022  
2. Proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad” (Cererea 1) 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 
Perioada de implementare: 01.12.2016 - 30 aprilie 2022 
3. Proiectul „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad - traseu strada 
Pădurii între strada Abatorului și strada Condurașilor”  
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Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 4 Obiectiv Specific 4.1 
Perioada de implementare: 05 martie 2018 - 30 septembrie 2022 
4. Proiectul ,,Reconversia Funcțională și Revitalizarea Terenului din Zona Micalaca 300 și 
Transformarea lui în Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber’’ 
Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 4.2 
Perioada de implementare: 25 septembrie 2018 - 31 martie 2022 
5. Proiectul „Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement” 
Programul Operațional Regional (POR)2014-2020 
Perioada de implementare: 05.01.2017 - 28.02.2022  
6. Proiectul ,,Planificare strategică eficientă și implementarea de soluții electronice pentru reducerea 
birocrației” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 
Perioada de implementare: 15 aprilie 2019 - 14 februarie 2022 
7. Proiectul ,,Integritate și responsabilitate în administrația publică arădeană” 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020 
Valoare totală proiect: 302.260 lei 
Perioada de implementare: decembrie 2021- martie 2023 
8. Proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Arad” 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)2014-2020 
Perioada de implementare:1 iulie 2020 - 31 decembrie 2022  
9. Proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din 
perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de 
agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 
de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură” – fișele de proiect pentru Municipiul Arad: „Remodelare Bd. 
Revoluției” și „Amenajarea și punerea în valoare a malurilor Mureșului pe tronsonul cuprins între Parcul 
Europa și Podul Decebal” 
Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)  
Perioada de implementare:12 august 2019-31 decembrie 2022  
10. Proiectul „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării 
spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii 
și mai viabile pentru oameni” – Faza II (acronim SPACE4PEOPLE)  
Programul URBACT III, Axa prioritară 1 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile 
Perioada de implementare: 07 mai 2020 – 07 august 2022 
11. Proiectul „Răspuns Politic Durabil pentru Tranziția la Mobilitatea Urbană” (acronim SPROUT) 
Programul Orizont 2020 
Perioada de implementare: 1 septembrie 2019 - 31 august 2022 
12. Proiectul ,,Intelligent Cities Challenge” („Provocarea Orașelor Inteligente”) 
Comisia Europeană – Programul Intelligent Cities Challenge/ COSME 
Perioada de implementare: 28 septembrie 2020 - 31 martie 2023 
13. Proiectul „Orașe Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile II” (acronim EASY II) 
Programul „Europa pentru Cetățeni” 2014 – 2020  
Perioada de implementare: 01.10.2018 - 30.09.2022 
14. Proiectul „Sintara”  
Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020 
Perioada de implementare: iulie 2021 - decembrie 2022  
 
B. Proiecte finanțate prin împrumuturi și granturi de la instituții financiare internaționale  
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15. Proiectul „Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mureș, 
Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad” 
Contract de credit nr. 48800/2016 între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) 
Perioada de implementare: iulie 2018 - iunie 2021 
Proiect aflat în perioada de notificare a defectelor de execuție a lucrărilor de parcare, de aprobare a 
Strategiei de parcare elaborate de firma de consultanță desemnată de BERD și de implementare a 
măsurilor cuprinse în aceasta.  
 
În cazul aprobării cererilor de finanțare depuse și aflate în etapa de evaluare (19 cereri), în echipele de 
proiect vor fi nominalizați și angajați ai Serviciului Programe Europene de Dezvoltare.  
 
 
4.Serviciul Investiții 
Componență 
• 1 post de șef serviciu și 17 posturi de execuție, din care ocupate în prezent 1 post de șef serviciu și 

12 posturi de execuție.   
• Se poate observa că este o lipsă de personal raportat la volumul de muncă repartizat, în condiţiile în 

care serviciul este implicat direct şi în implementarea proiectelor finanţate pe programe naţionale şi 
europeane. 

 
Principalele atribuții: 
• Dezvoltarea urbană, pentru îmbunătățirea climatului de viață și ambient al cetățenilor municipiului 
• Pentru îndeplinirea atribuției principale a serviciului se desfășoară o serie de alte activități suport 

cum ar fi: 
• Întocmirea propunerilor pentru Lista programelor de investiții  
• Întocmirea documentelor de achiziție si a temelor de proiectare pentru achiziția documentațiilor 

tehnice referitoare la noi obiective de investiții 
• Întocmirea documentației de achiziție pentru lucrări, produse și servicii 
• Urmărirea execuției lucrărilor, decontarea, recepția și înregistrarea acestora. 

 
Obiectivele serviciului stabilite în acest an se regăsesc în principal, în listele de investiții 

cuprinse în bugetul ce a fost aprobat pentru anul 2021.  
Sigur că un buget anual preia și continuă finanțarea unor obiective de investiții începute în anii 
anteriori, dar cuprinde și obiective noi, pentru care documentațiile tehnico-economice au fost aprobate 
în anul trecut sau cel în curs, alături de noi studii și documentații care vor servi demarării de noi 
obiective în viitor. 
 
Obiective la care s-au executat lucrări în anul 2021 

- Reabilitare clădire Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta”- Valoare contract lucrări 
11.031.049,01 lei - Lucrare în continuare 

- Termoficare în Arad – Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și 
transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou - Valoare contract lucrări 
30.588.950,00 lei - Lucrare recepţionată 

- Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și centura Nord - Arad - Valoare contract 
lucrări 4.626.821,64 lei - Lucrare recepţionată 

- Reabiltare străzi în municipiul Arad -etapa II -a- Valoare contract 18.048.695,31 lei - Lucrare în 
continuare 
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- Reabilitare învelitoare şi şarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad - Valoare contract 
1.171.706.18 lei – Lucrare în continuare 

- Achiziţie şi montaj platformă elevatoare pentru clădire spaţii comerciale, str. I.R. Şirianu nr.6/A 
Valoare contract 70.340,90 lei – Lucrare recepţionată 

- Reabilitare clădire şi instalaţii Colegiul ”Csiky Gergely” Arad - Valoare contract  lucrări 
3.941.256,14 lei – Lucrare în continuare 

- Achiziţie container cu destinaţia de săli de clasă la Liceul Teologic Baptist ”Alexa Popovici” 
Arad - Valoare contract  135.404,15 lei – Lucrare recepţionată 

- RK – Reabilitare faţade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie - Valoare 
contract  2.737.000 lei - Lucrare în continuare 

- Reabilitare Bloc operator situat la etajul I al clădirii Secţiei de Urologie Arad, Piaţa Mihai 
Viteazul nr. 7-8 - Valoare contract  2.125.610,95 lei 

- Reabilitare canalizare unitară şi staţie de pompare pentru Baza de Tratament Fizioterapie şi 
Ambulatoriu Chirurgie, Arad, Piaţa Mihai Viteazul nr. 7-8 - Valoare contract 459001,04 lei 
Lucrare recepţionată 

- Lucrări de modernizare şi dotări pentru delimitarea zonelor roşii şi verzi  împotriva COVID-19 
la clădirea fostului Spital Municipal Arad, Piaţa Mihai Viteazul nr. 5-8 - Valoare contract  
1.203.995,99 lei  Lucrare recepţionată 

- Reabilitare clădire Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad – etapa I – Restaurare şi reabilitare 
exterioară - Valoare contract  9.676.206,61 lei - Lucrare în continuare 

- Utilităţi zona de locuinţe Micalaca Est III - Valoare contract  504.452,10 lei Lucrare 
recepţionată  

- Branşamente de apă şi racorduri de canalizare menajeră la imobile construite din fondul locativ 
al municipiului Arad, imobil Calea Timişorii nr. 25, imobil str. Emil Gârleanu nr. 12, imobil str. 
Bihorului nr. 6, ap. 8 şi 10 - Valoare contract  91.630,00 lei Lucrare recepţionată 

- Asigurarea de utilităţi (apă, canal) şi drumuri în Zona Industrială Nord Municipiului Arad  - 
Extindere - Valoare contract  6.924.083,51 lei Lucrare în continuare 

- Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SP5 - Valoare contract  
3.986.290,79 lei Lucrare în continuare 

- Modernizare reţele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădişte, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roşu, PT Pasaj, PT 6V, Pt Ocsko Terezia – PT 6V - Valoare contract  9.063.585,90 lei -
Contract atribuit 

- Modernizare reţele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădişte, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roşu, PT Pasaj, PT 6V, Pt Ocsko Terezia – PT Pasaj - Valoare contract  6.654.921.04 lei-
Contract atribuit 

- Modernizare reţele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădişte, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Roşu, PT Pasaj, PT 6V, Pt Ocsko Terezia – PT 4 Macul Roşu - Valoare contract  8.473.393,61 
lei – Lucrare în continuare 

- Amenajare staţii de autobuz în municipiul Arad - Valoare contract  3.276.330,05 lei – Lucrare 
în continuare 

- Reabilitare rampe şi scări de acces pe digul Mureşului în municipiul Arad - Valoare contract  
445.154,94 lei– Lucrare în continuare 
 
Menționăm că pentru urmărirea execuției în șantier a lucrărilor, în cadrul serviciului au fost 

achiziţionate și urmărite contractele pentru dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea 
proiectantului. 
 Pentru realizarea în anii următori a noi obiective de investiții, în acest an, au fost 
achiziționate/realizate de către serviciu documentații tehnico – economice, astfel: 
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 Documentații tehnice (SF, DALI, PT) și studii achiziționate în anul 2021 
 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Documentație 
tehnică 

Valoare 
-lei- 

Observații 

1 DALI – Reabilitare platforme şi 
alei mozaicate Primăria 
Municipiului Arad 

DALI 140.420  

2 DALI – Reabilitare termică şi 
modernizare clădiri unităţi de 
învăţământ preşcolar 

DALI 49.980  

3 DALI – Reabilitare termică şi 
modernizare clădiri unităţi de 
învăţământ secundar inferior 

DALI 79.998,94  

4 DALI – Reabilitare termică şi 
modernizare clădiri unităţi de 
învăţământ secundar superior 

DALI 214.200  

5 DALI – Reabilitare şi amenajare 
terenuri de sport – Colegiul 
Naţional ”Moise Nicoară” Arad 

DALI 40.698,00  

6 Actualizare DALI Reabilitare 
termică clădiri unităţi de 
învăţământ din municipiul Arad – 
Liceul Teoretic ”Adam Muller 
Guttenbrunn” str. Posada nr. 19, 
Arad 

DALI 79.998,94  

7 DALI – Reabilitare şi 
modernizare ansamblu fântână 
”Cap de leu” – Parcul Eminescu 

DALI 9.996,00  

8 Proiect tehnic şi obţinere avize în 
scopul racordării la SEN a 
Stadionului UTA , situat în Arad, 
str. Fraţii Neumann nr. 2 

PT 27.343,53  

9 DALI Reabilitare clădire Club 
Voinţa Arad 

DALI 66.226,50  

10 SF Amenajare parc str. Nelu 
Aristide Dragomir 

SF 85.085,00  

11 DALI – Modernizare Parc 
Eminescu 

DALI 105.255,50  

12 SF Utilităţi zona de locuinţe 
Tarafului 

SF 86.870,00  

13 SF – Reabilitare şi extindere a 
sistemului de alimentare cu apă şi 
apă uzată – Grădişte Est 

SF 8.537,00  

14 DALI – Reabilitare termică 
clădiri de locuit 

DALI 613.385,50  

15 Actualizare Strategia de 
alimentare cu energie termică a 
municipiului Arad 2020 - 2030 

Servicii 106.451,45  

16 SF Remodelarea Bulevardului SF 3.577.437,50  
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Revoluţiei 
17 Actualizare SF – Drum expres 

Arad - Oradea 
SF 11.856.230,22  

18 SF – Amenajare pod pietonal 
acces la Insula Mureş 

SF 95.182,15  

19 SF – Amenajare parcare str. 
Vârful cu Dor, adiacent Parcului 
Reconcilierii 

SF 103.530,00  

20 Studiu pentru reglementarea 
circulaţiei pe drumurile publice, 
în cartierele municipiului Arad 

Servicii 117.155,50  

 
În acest an, Serviciul Investiții a preluat și documentații întocmite de către societățile din 

subordinea CLM sau investitori privați, care au fost aprobate în vederea promovării de noi investiții cu 
finanțare din bugetul local, ca de exemplu: 

- Racordare la reţeaua electrică a locului de consum permanent Secţia ATI-Urologie-Chirurgie. 
- Dezafectare Hală agroalimentară veche şi construire Hală agroalimentară nouă, Calea Aurel 

Vlaicu nr.140, Arad. 
- SF Amenajarea halei şi a copertinelor în Piaţa Obor, prin relocarea celei din Piaţa Catedralei şi 

a zonei adiacente. 
- Actualizare SF - Reabilitare şi acoperire Patinoar în Municipiul Arad. 
- Autoutilitară de transport auto cu macara hidraulică. 
- Staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) – în garajul SC COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC SA ARAD. 
Pentru atragerea de noi surse de finanțare personalul serviciului a întocmit și depus cereri de 

finanțare în cadrul programelor naționale și europene. 
 În cadrul programului PNDL, dintre cele 6 proiecte depuse,  au fost recepționate 5 proiecte, iar 
pentru ,,Reabilitare clădire Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta”, lucrările se execută în continuare, 
recepționarea  fiind programată pentru anul 2022. 
 Au fost depuse 3 cereri de finanţare pe Programul Termoficare, respectiv : 

- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Rosu, PT Pasaj, PT 2 Lac, PT Ocsko Terezia – PT PT Ocsko Terezia;  

- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 5 Gradiste;  

- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 
Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 2 Lac.   
De asemenea este de menţionat că în anul 2021 s-au depus fişele de proiect în cadrul 

Programului Anghel Saligny pentru 6 proiecte: 
- Reţele de canalizare ape uzate şi canalizare pluvială aferente străzilor de pământ. 
- Reabilitare străzi de pământ în Municipiul Arad. 
- Drum de legătură între Zona Industrială Est şi Drumul Expres Arad – Oradea. 
- Amenajare drum de acces în Zona Industrială Vest şi iluminat public. 
- Amenajare pasaj subteran Piaţa Drapelului. 
- Amenajare Pod Pietonal acces Insula Mureş. 

Pentru construcţia de creşe am depus la CNI două fişe de proiect pentru două locaţii în Municipiul 
Arad. 

Anul 2022 reprezintă o continuare a obiectivelor începute în anii anteriori și totodată abordarea 
unor noi obiective (faza de proiect tehnic, SF sau DALI) prin care se realizează dezvoltarea 
Municipiului Arad.  
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SF / DALI propuse pentru anul 2022 
 

- DALI -  Amenajare acces şi turn Primăria Municipiului Arad 
- DALI -  Reabilitare clădire B-dul Revoluţiei nr. 97 
- SF Digitalizare unităţi de învăţământ preşcolar 
- DALI Reabilitare instalaţie electrică Grădiniţa PP "CURCUBEUL COPIILOR"ARAD 
- SF Achiziţie şi montaj containere la Şcoala Gimnazială "ARON COTRUŞ"ARAD 
- DALI Reparaţii capitale pista de atletism Stadion Gloria Arad 
- SF Instalaţie de irigat Baze Sportive Sânicolaul Mic şi ICRTI 
- SF Amenajare Parc Aurel Vlaicu 
- SF Amenajare Parc Zona Confecţii 
- DALI Reabilitare Parc Zsolt Torok 
- SF Utilităţi construire creşă mică 
- DALI Extindere şi modernizare Adăpostul de Noapte 
- SF Construire împrejmuire şi poartă de acces Aleea Amara 
- SF Drum de legătură între Zona Industrială Vest şi Drumul expres Arad-Oradea 
- SF Semaforizare intersecţie str. Petru Maior cu str. Măgurei 
- SF Semaforizare intersecţie Calea Radnei cu str. Renaşterii şi str. Lipovei 
- SF Amenajare intersecţie str. Miron Costin cu str. Corneliu Coposu, tip giratoriu 
- SF Amenajare intersecţie str. I.C. Brătianu cu Bdul . G-ral Vasile Milea, tip giratoriu 
- Actualizare expertiză tehnică Pod rutier 300 
- DALI Amenajare şi modernizare Aleea Borsec 
- DALI Realizare artă murală în municipiul Arad 
- SF Punct de colectare separată a deşeurilor 
- Documentaţia pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor Pasarela 

Ştrand Neptun, din municipiul Arad 
- SF Branşamente utilităţi puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. 
- SF Realizare sistem de panouri fotovoltaice la parcările etajate . 
- PTE "Extinderea sistemului de supraveghere video şi infrastructură reţea de comunicaţii 

date/voce/softwere/vidwo cu sistem de dispecerizare inclus"  
- SF Modernizare şi reabilitare clădiri Unitatea Militară zona Gai 
- SF Construire Grădiniţă cu 10 grupe, Arad, str. Cetăţii 
- SF Digitalizare unităţi de învăţământ secundar inferior 
- SF Digitalizare unităţi de învăţământ secundar superior 
- DALI Amenajare Campus preuniversitar tehnologic 
- SF Construcţie clădire cu destinaţie secţie spital 
- DALI Reabilitarea Cetăţii Aradului - etapa I 
- DALI Regenerarea şi revitalizarea peisageră a Cetăţii Aradului - etapa I 
- DALI Reabilitare clădire Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, Arad (MARTA) 
- SF Amenajare Centru SPA la Ştrandul Neptun din Municipiul Arad 
- DALI Modernizare şi refuncţionalizare Piaţa Mihai Viteazul 
- DALI Amenajare şi reabilitare alei în cimitirele municipiului Arad 
- DALI Reamenajare Zona Polivalentă 
- SF Regenerare urbană municipiul Arad Etapa a II a 
- DALI Reabilitare reţea magistrală de transport agent termic în municipiul Arad 
- DALI Reabilitare reţele secundare de distribuţie agent termic şi puncte termice 
- SPF pentru obţinerea energiei termice şi electrice din valorificarea deşeurilor  municipale 
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- SF Reţea de transport gaz pentru conectarea SC CET HIDROCARBURI SA la furnizorul de 
gaze 

- SF Amenajare Pasaj Subteran Piaţa Drapelului 
- DALI Modificare şi reabilitare tramă stradală, inclusiv fluidizare rutieră str. Petru Rareş 
- PTE -  Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad 
- PTE -  şi execuţie lucrări Instalare unităţi de producere combinată de căldură şi energie la SC 

CET Hidrocarburi SA Arad 
- DALI Amenajare cantine sociale în cartierele municipiului Arad 
- SF Reabilitare şi extindere Centru de îngrijire persoane vârstnice Arad. 
- PTE "Extindere şi modernizare Grădiniţa PP "PRICHINDEL" Arad, str. Fabius nr.8" 
- PTE Modernizare zone de acces in zona de agrement Strand Neptun – Lot 2 

 
Lucrări propuse pentru anul 2022 
 

- Utilităţi zona de locuinţe Tarafului 
- Amenajare toalete publice în municipiul Arad:4 locaţii 
- Proiect tehnic, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări "Amenajare drum 

de acces Zona Industrială Vest şi iluminat public" 
- Proiect tehnic, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări "Amenajare pod 

pietonal acces la Insula Mureş" 
- Reabilitare Bloc Operator situat la etajul I al clădirii Secţiei de Urologie Arad, Piaţa Mihai 

Viteazul nr. 7-8  
- Racordarea la Sistemul Energetic Naţional (SEN) a Stadionului UTA, situat în Arad, str. Fraţii 

Neuman nr.2 
- Reabilitare si amenajare terenuri de sport Colegiul National Moise Nicoara Arad- lucrări 

suplimentare 
- Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din municipiul Arad 
- Amenajare loc de joaca si teren de sport in Parcul Gai 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 6V 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT Pasaj 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 4 Macul Rosu 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT Ocsko Terezia 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 2 Lac 
- Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Gradiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul 

Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PT 5 Gradiste 
- Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei Arad 
- Reabilitare clădire Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta Arad 
- Reabilitare şi amenajare terenuri de sport Colegiul Naţional Moise Nicoară Arad 
- RK – Reabilitare faţade clădire ORL, Oftamologie, Oncologie, Dermatologie 
- Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din municipiul Arad 
- Amenajare loc de joaca si teren de sport in Parcul Gai 
- Regenerare urbana zona Piata Catedralei din municipiul Arad 
- Asigurarea de utilitati (apa,canal) si drumuri in Zona Industriala Nord Municipiul Arad - 

Extindere 
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- Reabilitarea sistemului de canalizare pluviala Micalaca 300 SP5  
- Amenajare statii de autobuz in municipiul Arad 
- Reabilitare strazi in municipiul Arad – etapa a-II-a 
- Reabilitare rampe si scari de acces pe digul Muresului in municipiul Arad 
Prin personalul din cadrul Serviciului Investiții s-a asigurat implementarea proiectelor finanțate 

prin: 
 A. Programul Operațional Regional 2014-2020 (manager proiect, responsabil tehnic): 

1. Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon 
capacitate medie;  
2. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (Cererea 1); 
3. Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad - traseu strada Pădurii între 
strada Abatorului și strada Condurașilor;  
4. Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement; 
5. Reconversia Funcțională și Revitalizarea Terenului din Zona Micalaca 300 și Transformarea lui în 
Zonă de Agrement și Petrecere a Timpului Liber; 
6. Construire Centru multifuncțional din zone urbane marginalizate zona Tarafului; 
7. Construire Centru multifuncțional din zone urbane marginalizate zona Șezătorii-Pădurii; 
8. Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu 
cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură; 
9. Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 la Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad. 
      B. Împrumuturi și granturi de la instituții financiare internaționale: 
1. Regenerare urbană a spațiilor din zona blocurilor din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, 
Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din Municipiul Arad. 
            Obiectivele generale și specifice ale proiectelor enumerate mai sus se regăsesc în intervalul de 
pagini 5-12.  
 Analizând propunerile de finanțare pentru anul 2021, rezultă că s-au abordat mai multe 
domenii social-economice asupra cărora administrația s-a implicat pentru dezvoltarea de  investiții care 
conduc la  creșterea nivelului de confort urban, promovarea reducerilor de emisii poluante şi a energiei 
verzi. 
 În anul 2022 se vor promova documentaţii tehnice care să stea la baza solicitărilor de finanţare 
pentru noile programe europene şi naţionale pentru finanţări în cadrul POR 2021-2027, PNRR, PNDL, 
Termoficare, Fond de Mediu, etc. 
   
 
5.Birou Energetic 
Componență 
• 1 sef birou 
• 4 posturi de executie  
 
Principalele atribuții: 
A. Gestionare contracte 

- Contract furnizare energie electrică 
- Contract concesiune iluminat public 
- Contract delegare serviciu alimentare cu energie termică 
- Contract manager energetic  
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B.   Activități / relații / colaborări 

- Înregistrare – evidență certificate de performanță energetică imobile 
- Reabilitare termică imobile 
- Colaborare cu OER ( Asociația Orașe Energie România) 
- Organizare zilele energeticianului 
- Activitate de soluționare petiții  

A.1. Contract furnizare energie electrică 

Activități gestionare contract: 

- Verificare facturi lunare de energie cantitativ și calitativ - 8 facturi emise și ordonațare pentru 
plata acestora în termen legal pentru furnizorul de energie electrică Tinmar Energy 

- Verificare facturi lunare de energie cantitativ și calitativ - 16 facturi emise și ordonațare pentru 
plata acestora în termen legal pentru furnizorul de energie electrică Electrica Furnizare 

- Achiziție energie electrică prin Bursa Română de Mărfuri – documentație procedură și 
participare la procedură 

- Adiționare contract prin introducere/scoatere puncte de consum - 5 acte aditionale din care unul 
a prevăzut introducerea de noi puncte de consum (7 noi puncte de consum) și a prevăzut 
scoaterea de puncte de consum (23 puncte de consum) 

- Realizarea unui subpunct de racordare în ZIA VEST cu montare subcontor pentru iluminat în 
punctul de alimentare cu energie electrică 

A.2. Contract concesiune serviciu iluminat public 

Activități gestionare contract: 

- Lucrări de iluminat festiv și casare materiale iluminat festiv - au fost realizate pavoazări pe 
principarele artere de circulație din municipiu conform propunerii de iluminat 

- Lucrări de întreținere - iluminat public - au fost emise rapoarte de întreținere iluminat public pe 
baza cărora s-a emis și plătit un număr de 12 facturi 

- Elaborare documentații introducere în domeniu public pentru lucrările de modernizare finalizate 
în cadrul contractului de concesiune a SIPMA 

- Urmărire și intervenție cu privire la reclamațiile privind iluminatul public și modul de 
soluționare a acestora  

A.3. Contract delegare serviciu de alimantare cu energie termică 

- Activitatea curentă a avut în vedere urmărirea contractului de delegare a serviciului SACET 
către CET H 

- Au fost elaborate 2 acte adiționale la contractului de delegare a serviciului SACET 
- Au fost elaborate proiecte de hotărâri : 
- cu privire la aprobarea tarifelor operatorului SACET 
- cu privire la aprobarea acoperii pierderilor  
- cu privire la aprobarea prețului de furnizare a energiei termice pentru populație 
- Au fost adresate solicitări către ministerele de resort în vederea sprijinirii activității SACET 

Arad 
A.4. Contract manager energetic 

Activități desfășurate: 

- Solicitare lunară a datelor de la unitățile de învățământ cu privire la consumurile de energie 
electrică, termică și gaz 

- Procesare date și transmitere la managerul energetic  
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- Realizare baza de date cu privire la consumurile de energie electrică a Municipiului Arad și 
procesare atât cu privire la iluminat public cât și cele privind dotările edilitare, respectiv 
cladiri/imobile din patrimoniul municipiului  

- Colaborare cu date și informații în vederea realizării PiEE 2021 Arad 
- Elaborare proiect hotărâre și suținere in Consilul Local pentru aprobarea PiEE 
- Elaborarea de documente și caiete de sarcini pentru finanțări privind eficiența energetică 

 

B.1 ALTE ACTIVITĂȚI 

1. COLABORARE CU OER ( Asociația Orașe Energie România) 

-  participare la evenimente/seminarii online cu privire la eficiență energetică 
2. REABILITARE TERMICĂ IMOBILE: 

- îndrumare, consultare și verificare documentații ale asociațiilor de proprietari realizate pentru a 
aplica la programele de reabilitarea termică a imobilelor 

- elaborare și promovare proiect de hotărâre privind introducerea de noi imobile care au depus 
documentații în programul de reabilitate termică imobile 

- urmărire în teren a evoluției lucrărilor de reabilitare 
 

3.  ACTIVITATE  DE  SOLUȚIONARE 
PETIȚII/ADRESE/SOLICITĂRI/INFORMĂRI/ÎNREGISTRĂRI  

Au fost procesate/soluționate, pe zonele de responsabilitate a biroului, petiții/adrese/solicitări/ 
informări/înregistrări după cum urmează: 

- cu privire la termoficare 36/22 soluționate direct/14 împreună cu CET H 
- cu privire la reabilitare imobile 20/20 soluționate de persoana responsabilă 
- cu privire la iluminat public 350/350 soluționate prin implicare operator 
- cu privire la date energetice imobile  au fost realizate lunar 15 și anual 180 
- cu privire la înregistrare certificate energetice au fost înregistrate 476 CPE 

 
 

 
 
 
 
     DIRECTOR EXECUTIV, 

ELENA PORTARU 
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