
RAPORT
PRIVIND STADIUL PROIECTELOR DEPUSE SPRE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

EUROPEANĂ ȘI PNDL
LA NIVELUL MUNICIPIULUI AIUD 

Nr.
crt.

Program
Operațional

Obiectiv Specific Denumire proiect Valoarea proiectului
(lei)

Stadiul
proiectului

1 POR 2014-
2020

OS 5.2 - Reconversia si defuncționalizarea
terenurilor si suprafețelor degradate,

vacante sau neutilizate din orașele mici,
mijlocii si municipiul București

Eco agrement Aiud – zone
de agrement avram Iancu

si Ecaterina Varga
5,791,406.31 În implementare

2 POR 2014-
2020

OS 8.3 – Grup vulnerabil: persoane
vârstnice; Creșterea gradului de acoperire

cu servicii sociale

Respect pentru bunicii
comunității aiudene 3,626,525.15 În implementare

3 POCA 2014-
2020

OS 2.2 – Sprijinirea masurilor referitoare la
prevenirea corupției la nivelul autorităților
si instituțiilor publice locale din regiunile

mai puțin dezvoltate; Creșterea
transparenței, eticii si integrităților în

cadrul autorităților si instituțiilor publice

Integritatea - condiție
esențiala pentru o

administrație eficienta 299,750.39
Implementat

4 POCA 2014-
2020

OS 2.1 – Sprijinirea autorităților si
instituțiilor publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate sa aplice managementul

calității în concordanță cu Planul de acțiuni
pentru implementarea etapizata a

managementului calității; Introducerea de
sisteme si standarde comune în

administrația publica locala ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în

concordanță cu SCAP

Performanță și eficiență
în administrație

prin implementarea unui
management
competitiv

421,895.84
Implementat

5 POR 2014-
2020

OS 10.1 – Creșterea gradului de participare
la nivelul educației timpurii și

învățământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire

timpurie a sistemului

Reabilitarea și extinderea
prin mansardare a

Grădiniței cu Program
Prelungit nr. 2 Aiud

4.014.415.30 În implementare

6 POR 2014-
2020

OS 10.2 Creșterea gradului de participare
la învățământul profesional şi tehnic şi

învățare pe tot parcursul vieții 

Reabilitare și dotare
Colegiu Tehnic Aiud 15.915.858,86 Evaluare

7 POR 2014-
2020

OS 3.1 C – Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute de carbon,

Creșterea eficienței energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile publice și sistemele
de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari

Reabilitarea sistemului
de iluminat public în

municipiul Aiud
11,070,344.03 În implementare

8 POR 2014-
2020

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în
zonele urbane bazate pe planurile de

mobilitate urbană durabilă

Transport public ecologic 
în municipiul Aiud

45,563,703.72 În implementare

9
POCA 2014-

2020

OS 2.2 – Fundamentarea deciziilor,
planificare strategica si masuri de

simplificare pentru cetățeni la nivelul
administrației publice locale din regiunile

mai puțin dezvoltate

Administrație publică
locală eficientă pentru

cetățeni 3,372,190.25
În implementare

10
POR 2014-

2020

OS 8.1 Creșterea accesibilității serviciilor 
de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și
izolate

Reabilitare Ambulatoriu
Integrat din cadrul

Spitalului Municipal Aiud 10,655,591.28 Depus

11 POCA 2014-
2020

CP13/2019 pentru regiunea mai puțin
dezvoltata - Fundamentarea deciziilor,

planificare strategica și masuri de
simplificare pentru cetățeni la nivelul

administrației publice locale din regiunile
mai puțin dezvoltate

Educația – Un pas înainte 2.682.678,43 lei În implementare

12 POR 2014-
2020

OS 6.1 – Creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane

situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor

județene/1/Creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane

situate în proximitatea rețelei TEN-T prin
modernizarea drumurilor județene 

„Modernizare drum
județean DJ 107 I: Aiud
(DN1) – Aiudul de Sus -

Rîmeț - Brădești – Geogel
– Măcărești - Bîrlești

Cătun – Cojocani – Valea
Barnii – Bîrlești – Mogoș -
Valea Albă – Ciuculești –

Bucium – Izbita – Coleșeni
– Bucium Sat – DN 74

(Cerbu)”

187.743.238,12 În implementare
Lider de

parteneriat este
CJ Alba, iar

Municipiul Aiud
este partener 

TOTAL VALOARE PROIECTE (LEI): 289.091.255,35

TOTAL VALOARE PROIECTE (EURO): 61.902.583,53



CONTRACTE PNDL:

Contract în derulare – Lucrările vor fi finalizate în cartier Gheorghe Doja în prima parte a anului 2019
Contracte noi:

 
Nr. crt. Denumire obiectiv de investiție Valoare estimată

sau după caz,
atribuită

(lei fără TVA)

Valoare cu TVA Stadiul 

1 Alimentare cu apă potabilă localitatea
Măgina – Proiect tehnic, execuție

lucrări și asistență tehnică din partea
proiectantului

1.397.339,35 1.662.833,83 Finanțat

2 Reabilitare sistem rutier şi reţele de
utilităţi str. Iazului şi Grădinii din

municipiul Aiud

3.507.482,00 4.173.903,58 În implementare

3 Reabilitare Pod peste Valea Aiudului –
str. Stadionului municipiul Aiud jud.

Alba – Proiect tehnic, execuție lucrări
și asistență tehnică din partea

proiectantului

617.241,00 734516,79 Constract semnat și actualizat

4 Modernizare sistem rutier pe străzile
Stadionului, Morii și Transilvaniei din
Municipiul Aiud, județul Alba – Proiect
tehnic, execuție lucrări și asistență
tehnică din partea proiectantului 

2.677.700,00 3.186.463,00 Constract semnat și actualizat.

Administrator public,
Liviu Florea


