ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
RAPORT
cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului judeţean Sălaj şi a atribuţiilor
proprii în anul 2019
În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) lit.b) coroborate cu cele ale alin. (3) lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, preşedintele Consiliului
judeţean prezintă, anual, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor
Consiliului judeţean, context în care în prezentul material sunt prezentate principalele aspecte ale
activităţii desfăşurate în anul 2019.
Potrivit legii, preşedintele Consiliului judeţean exercită atribuţii privind buna funcţionare a
aparatului de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, a societăţilor
comerciale şi a regiilor autonome de interes judeţean, asigură relaţia cu Consiliul judeţean şi cu alte
autorităţi ale administraţiei publice locale sau servicii publice, precum şi atribuţii privind bugetul
propriu al judeţului.
Atribuţiile legale au fost duse la îndeplinire prin intermediul aparatului de specialitate, precum şi
prin intermediul structurilor subordonate Consiliului judeţean, astfel:
ADOPTAREA ŞI PROMOVAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
În anul 2019, consiliul judeţean s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 4 şedinţe extraordinare. În
desfăşurarea şedinţelor, s-au respectat procedurile prevăzute de actele normative aplicabile, precum şi
de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, fapt ce a permis formularea
de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii, argumente ori amendamente în legătură cu proiectele de
hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului în cunoştinţă de cauză.
În cadrul acestor şedinţe, s-au adoptat 162 hotărâri, din care:
- 28 referitoare la atribuţiile Consiliului judeţean privind organizarea şi funcţionarea
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean,
- 67 referitoare la dezvoltarea economică şi socială (adoptarea bugetului propriu, rectificarea
acestuia, stabilirea de impozite şi taxe, aprobare documnetaţii tehnico-economice, etc.),
- 34 referitoare la gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului,
- 29 referitoare la gestionarea serviciilor publice de interes judeţean,
- 4 referitoare la cooperarea interinstituţională în vederea promovării unor interese comune şi
alte atribuţii prevăzute de lege.
Proiectele de hotărâri au fost fundamentate cu sprijinul compartimentelor din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor sau serviciilor publice din subordinea acestuia.
După adoptare, s-a procedat la definitivarea, semnarea, înregistrarea şi transmiterea către cei
interesaţi a hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, pe parcursul anului trecut, s-au emis 353 de
dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea au avut, în principal, ca obiect:
- stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, numirea,
suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean;
- aprobarea unor regulamente de organizare şi desfăşurare a evaluării managerilor instituţiilor
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subordonate;
- constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea valorificării sau achiziţiei de
bunuri şi servicii, recepţionarea unor lucrări de investiţii, stabilirea echipelor de proiect pentru
implementarea unor proiecte;
- schimbarea pe cale administrativă a numelui şi/sau prenumelui unor cetăţeni;
- constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru evaluarea managementului la instituţiile
de cultură subordonate Consiliului Judeţean Sălaj;
Niciuna dintre hotărârile adoptate şi dispoziţiile emise nu au fost atacate în instanţele de
contencios de către Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj sau de persoane fizice sau juridice.
ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Potrivit dispoziţiilor legale în materie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în
justiţie după caz, de primar sau de preşedintele consiliului judeţean. Pentru apărarea intereselor
judeţului Sălaj, preşedintele consiliului judeţean stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume
personal. Preşedintele consiliului judeţean poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de
lungă durată din cadrul aparatului de specialitate sau un avocat să reprezinte în justiţie interesele
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.
În acest context, reprezentarea juridică, atât a Consiliului Judeţean Sălaj, cât şi a Judeţului Sălaj,
s-a asigurat prin intermediul consilierilor juridici din aparatul de specialitate, într-un număr de 30 de
dosare. Aceasta s-a materializat prin redactarea de cereri introductive, întâmpinări, răspunsuri la
întâmpinări, apeluri, recursuri, cât şi prin prezenţa consilierilor juridici la 65 termene de judecată.
Dosarele de instanţă au avut ca obiect: acţiuni în contencios administrativ, revendicări imobiliare,
rectificări CF, acţiuni în constatare, litigii privind drepturi salariale, rezilieri de contracte, pretenţii,
litigii privind achiziţiile publice, litigii privind anularea actelor prin care au fost stabilite corecţii
finaciare.
În conformitate cu prevederile legale, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, s-a acordat
sprijin, asistenţă şi consultanţă juridică. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi autorităţile
locale au fost reprezentate, prin personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului judeţean,
într-un număr de 31 de dosare, fiind asigurată atât redactarea actelor procedurale mai sus precizate cât
şi prezenţa consilierilor juridici la 66 termene de judecată.
Pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, instituţie subordonată
Consiliului Judeţean Sălaj, a fost acordată asistenţă juridică în 25 de dosare, vizând litigii având ca
obiect anularea actelor administrative (contestaţie la certificatul de încadrare în grad de handicat),
concretizate în redactarea actelor specifice şi participarea la 37 termene de judecată.
De asemenea, prin intermediul serviciului jurdic s-a acordat consultanţă de specialitate şi au fost
avizate pentru legalitate toate actele (contracte, acte adiţionale, acorduri de asociere, parteneriate, etc)
care implică naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice în care este parte Judeţul Sălaj,
persona juridică de drept public.
IMPLICAREA ÎN PROCESUL LEGISLATIV
În cursul anului 2019, au fost propuse proiecte de hotărâri de Guvern vizând: modificarea şi
completarea domeniului public al judeţului Sălaj şi al unităţilor administrativ - teritoriale din judeţ,
alocarea unor sume necesare executării unor lucrări de reabilitare din fondul de rezervă bugetară aflat
la dispoziţia Guvernului, transferul dreptului de proprietate sau administrare din domeniul public al
statului în domeniul public al Judeţului Sălaj în vederea realizării unor investiţii, etc. Astfel, la nivelul
autorităţii, au fost înregistrate şi comunicate de către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din
România proiecte de acte normative care au fost analizate, formulându-se puncte de vedere în cazul
acelor propuneri legislative care intrau în sfera de competenţă a autorităţii publice locale.
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LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC și TRANSPARENŢA
DECIZIONALĂ
Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public
se realizează în condițiile legii, din oficiu sau la cerere. Astfel, în ceea ce privește furnizarea de
informații de interes public la cerere, în anul 2019 au fost furnizate informaţii de interes public în
baza unui număr de 38 de solicitări referitoare la: utilizarea fondurilor publice (contracte, investiţii,
cheltuieli), achiziţii publice, modul de administrare a patrimoniului judeţului, urbanism, transport
judeţean de persoane, activitatea persoanelor cu funcţie de conducere şi a aleşilor locali, drepturi
salariale, precum şi modul de organizare a activităţii privind liberul acces la informaţii. Cele care au
fost de competenţa instituției au fost rezolvate favorabil şi în termenul prevăzut de lege, iar cele vizând
competenţa altor autorităţi, au fost redirecţionare către acestea.
Pe de altă parte, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
s-a asigurat accesul mass-media la informaţiile de interes public şi s-a asigurat comunicarea
oficială instituțională, prin publicarea prin intermediul siteului instituţional (www.cjsj.ro) și în
presa locală, în termen legal, a convocatoarelor cuprinzând ordinea de zi a ședințelor ordinare și
extraordinare ale Consiliului județean, a proiectelor de hotărâre, a hotărârilor Consiliului județean,
precum și a aspectelor refritoare la activitatea curentă a instituției. De asemenea, a fost asigurat accesul
reprezentanților mass media la ședințele de consiliu județean ori alte evenimente cu caracter public,
fiind soluționate și solicitările acestora transmise instituției.
În ceea ce priveşte aplicarea Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, la nivelul autorităţii au fost înregistrate în cursul anului un număr de 43 de
petiţii şi sesizări, vizând aspecte legate de starea drumurilor judeţene, transportul judeţean de persoane,
construcţii, modul de administrare a unor unităţi administrativ-teritoriale de către autorităţile locale,
etc. Cele care au fost de competenţa instituției au fost rezolvate favorabil, iar cele vizând competenţa
altor autorităţi, au fost redirecţionare către acestea.
În anul 2019, în conformitate cu prevederile legale, s-a asigurat de către Direcţia juridică şi
administraţie locală evidenţa audienţelor acordate de către aleşii locali problematica acestora având
ca obiect: administrarea drumurilor judeţene, fond funciar, achiziţii publice, acordare sprijin financiar
pentru instituţii de cult, activităţi de voluntariat, probleme sociale, protecţia persoanelor cu dizabilităţi,
administrare patrimoniu judeţean, etc.
În ceea ce privește activitatea de arhivă și registratura, s-au primit şi soluţionat favorabil un
număr de 22 de solicitări de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de la instituţii
din judeţ vizând transmiterea unor documente întocmite cu ocazia preluării în mod abuziv a unor
imobile: extrase ale decretelor de expropriere şi a anexelor aferente, corespondenţa purtată cu
persoanele implicate, procesele verbale ale comisiilor de expropriere, fişele imobilelor, planuri de
situaţie, planuri de amplasament, situaţiile privind eventualele despăgubiri şi plăţile efectuate.
Răspunsurile s-au transmis inclusiv persoanelor implicate în dosarele de restituire. În cazul în care
datele erau insuficiente, dat fiind faptul că nu se găsesc în arhiva instituţiei toate decretele de
expropriere, s-a încercat identificarea altor înscrisuri cu privire la aceste imobile, respectiv a situaţiilor
primare întocmite, a proiectelor de decrete existente (prin compararea cărţilor funciare, a suprafeţelor, a
datelor de identificare ale foştilor proprietari, etc.).
Urmare a unor cereri vizând eliberarea, pe baza datelor din arhivă, a unor adeverinţe privind
veniturile realizate (defalcate pe elemente) şi cuantumul contribuţiei CAS, s-au cules datele solicitate şi
s-au întocmit 11 adeverinţe privind salariul şi sporurile salariale necesare pentru calcularea/recalcularea
pensiei.
De asemenea, 15 cereri formulate de către persoane fizice, juridice, precum şi de către instituţii
interesate, au fost soluţionate favorabil prin eliberarea unor copii de pe documente aflate în arhiva
instituţiei: decizii, hotărâri, documentaţii care au stat la baza emiterii unor autorizaţii de construire, etc.
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S-a asigurat gestionarea arhivei, conform reglementărilor legale şi nomenclatorului arhivistic
legal aprobat, respectiv s-au preluat şi inventariat dosarele cu documente create de compartimentele din
cadrul Consiliului Judeţean Sălaj,
Prin intermediul compartimentului de registratură s-a asigurat înregistrarea electronică a unui
număr de 19.816 adrese în Registrul general intrări - ieşiri. De asemenea, au fost înregistrate un număr
de 838 cereri vizând eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, avizul
structurii de specialitate, avize tehnice şi autorizaţii de lucrări în zona drumurilor judeţene, solicitări
privind cumpărarea, concesionarea şi închirierea de spaţii, eliberarea de adeverinţe, efectuarea practicii
de către studenţi, sprijin financiar, etc. În toate cazurile, soluţionarea cererilor s-a realizat cu respectarea
termenului legal de 30 de zile de la data înregistrării.
În conformitate cu prevederile legale, în anul 2019, au fost editate un număr de 77 de Monitoare
oficiale ale judeţului, care au fost difuzate primăriilor din judeţ, instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Judeţean Sălaj şi Bibliotecii Naţionale. În Monitoarele oficiale, au fost publicate hotărârile
şi dispoziţiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice judeţene,
municipale, orăşeneşti şi comunale, cu respectarea prevederilor legale.
RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI ORGANIZARE
La sfârşitul anului 2019, aparatul de specialitate al Consiliului judeţean avea în componenţă 123
salariaţi, din care: 91 funcţionari publici şi 32 personal angajat cu contract individual de muncă.
Cu privire la dinamica resurselor umane, în cursul anului au încetat raporturile de serviciu/muncă
pentru un funcţionar public şi 4 persoane cu contract individual de muncă. De asemenea, în aceeaşi
perioadă, Consiliul judeţean a încadrat, 11 salariați din care: 7 funcționari publici, 4 personal angajat cu
contract individual de muncă.
În ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, în perioada amintită au participat la
cursuri de perfecţionare 70 de salariaţi ai instituţiei, care au absolvit programe în domenii precum:
Cadrul Comun de Autoevaluare al Modului de Funcţionare a Instituţiilor Publice. Modulul I.
Managementul şi Implementarea CAF; Cadrul Comun de Autoevaluare al Modului de Funcţionare a
Instituţiilor Publice. Modulul II. Evaluarea şi Monitorizarea Implementării; Implementarea
Standardului ISO 9001:2015-Sisteme de Management al Calităţii. Cerinţe la Consiliul Judeţean Sălaj;
Tehnici şi Strategii în Managementul Proiectelor; Prevenirea şi Combaterea Corupţiei în Administraţia
Publică Locală, derulate în cadrul unor proiecte cu finanţare nerambursabilă, promovate în acest sens
de către instituţie; Aspecte Toeretice şi practice privind Justiţia Drepturilor şi Libertăţilor
Fundamentale. Particularităţi ale Grupurilor Vulnerabile; Expert Achiziţii Publice; Evaluarea
Sistemului de Prevenire a Corupţiei.
În baza actelor normative ce privesc evaluarea personalului din cadrul aparatului de specialitate,
pentru activitatea desfăşurată în anul anterior, în anul 2019 a fost realizată procedura de evaluare atât în
cazul funcţionarilor publici, cât şi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă, s-au
implementat şi aplicat procedurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice,
precum şi pentru promovarea în grad a funcţionarilor publici și a personalului angajat cu contract
individual de muncă.
Au fost întocmite şi supuse spre aprobare Consiliului judeţean, organigramele, statele de funcţii şi
regulamentele de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum
şi cele ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea acestuia. A fost asigurată respectarea şi
conformitatea reglementărilor legale în ceea ce priveşte obligaţiile instituţionale în calitate de angajator.
S-a întocmit documentația și s-a realizat procedura de evaluare anuală a managementului
instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj, precum și procedura de
organizare a evaluării noilor proiecte de management în cazul instituțiilor de cultură la care contractul
de management a încetat.
A fost asigurată respectarea şi conformitatea reglementărilor legale în ceea ce priveşte obligaţiile
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instituţionale în calitate de angajator.
S-a asigurat sprijin metodologic pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control
Intern Managerial (SCIM), conform Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice, asigurând în acest sens, secretariatul tehnic şi elaborarea unor
proceduri aferente SCIM.
Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Juridică și administrație locală
RESURSE FINANCIARE
În ceea ce privește resursele financiare, prin intermediul Direcţiei economice s-a urmărit,
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor instituției pe linia financiar-contabilitate prevăzute de Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr.
82/1992 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și de alte acte normative în
acest domeniu.
În baza Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, a fost asigurată coordonarea
acţiunii de elaborare a Proiectului de buget pe anul 2019 pentru Judeţul Sălaj şi al bugetelor
ordonatorilor secundari şi terţiari de credite din subordinea Consiliului judeţean, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 27 din 16 aprilie 2019, în sumă de 192.121,50 mii lei la partea de venituri
şi 235.300,50 mii lei la partea de cheltuieli. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 24 din 16
aprilie 2019 s-a aprobat utilizarea sumei de 43.179,00 mii lei, din excedentul bugetar al anilor
precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, pe anul 2019.
Bugetul Judeţului Sălaj pe anul 2019 s-a elaborat şi aprobat, la partea de venituri pe capitole şi
subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate şi
paragrafe, după caz. Bugetul astfel structurat, s-a aprobat pe cele două secţiuni: buget de funcţionare,
în sumă de 147.941,50 mii lei, partea de bază, obligatorie, care cuprinde veniturile necesare finanţării
cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente
respective, şi buget de dezvoltare în sumă de 87.359,00 mii lei, care cuprinde veniturile şi cheltuielile
de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal
sau local, după caz.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor cuprinse în bugetul aprobat pentru anul
2019, s-a realizat în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este
necesară efectuarea cheltuielilor, pe fiecare ordonator de credite în parte și în cadrul acestora pe
capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate și paragrafe.
Sursele de finanţare ale bugetului judeţului pe anul 2019 au asigurat pentru toţi ordonatorii de
credite din subordinea Consiliului judeţean, drepturile salariale pe anul 2019, cheltuielile de
funcţionare, dotări, reparații capitale la clădirile care au necesitat acest lucru, realizarea obiectivelor de
investiții programate şi a proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile.
Conform prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, trimestrial, au fost prezentate Consiliului judeţean, spre analiză
şi aprobare, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul
anului, să nu se înregistreze plăţi restante.
S-a coordonat activitatea de stabilire, constatare, urmărire și încasare a impozitelor și taxelor care
constituie surse de venituri ale bugetului județului pe anul 2019, precum şi identificarea de noi surse de
venituri şi încasarea acestora, realizând încasări în sumă de 175.182,59 mii lei.
S-a coordonat activitatea privind organizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă, sintetică şi
analitică, a tuturor operaţiunilor economico-financiare, în vederea întocmirii lunare a balanţei sintetice
şi analitice pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre
contabilitatea sintetică şi cea analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile
financiare.
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Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, trimestrial, s-au primit şi verificat dările de seama depuse de
ordonatorii secundari şi terțiari de credite finanțati din bugetul Consiliului Județean, s-au întocmit
situaţiile financiare centralizatoare cu toate anexele la acestea, în vederea depunerii acestora în termen,
la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. Prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 23
din 16 aprilie 2019 a fost aprobat Contul de încheiere a exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al
judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului județean şi a situaţiilor
financiare anuale, cu anexele la acestea, pe anul 2018.
Pentru programele finanţate din fonduri europene nerambursabile s-a asigurat evidenţa contabilă
distinctă, respectiv întocmirea documentaţiei privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
lucrărilor, separat pe fiecare proiect şi pe surse de finanaţare şi întocmirea balanţei de verificare
sintetică şi analitică pe fiecare program în parte.
Contul de execuţie al Judeţului Sălaj, la 31 decembrie 2019, se prezintă după cum urmează:
175.182,59 mii lei – venituri şi 178.760,59 mii lei - cheltuieli.
În cadrul Programului pentru scoli al României s-au contractat şi distribuit produse lactate, de
panificaţie şi fructe pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în valoare de
4.259,82 mii lei.
În baza prevederilor Ordinului nr. 697/2007 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi a
H.G. nr. 558/2016, Consiliul judeţean, ca autoritate contractantă în cadrul Programului pentru şcoli al
României, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Sucursala Sălaj, Cererile cu
toată documentaţia aferentă, privind solicitarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a
fructelor în instituțiile școlare din județ, aferente anului şcolar 2018/2019, fiind recuperată suma de
853,78 mii lei, care a fost virată la bugetul de stat.
Pe de altă parte, în ceea ce privește promovarea unor acțiuni în domeniul asistenței sociale,
sportive dar și celor destinate tineretului în cadrul unor Programe cu finanțare asigurată de la bugetul
județului, s-a propus spre aprobarea Consiliului județean continuarea Programului de cofinanțare a
activităților de asistență socială prestate de unitățile de cult din județ, având ca beneficiari un
număr de 13 unități de cult, 3 fundaţii și 8 asociaţii, în sumă totală de 941,52 mii lei.
În anul 2019, au fost cofinanțate activităţi sportive de interes naţional în sumă de 2.999,86
mii lei, astfel:
a) 2.924,86 mii lei - Clubul Sportiv ”Handbal Club Zalău”;
b)
25,00 mii lei - Clubul Sportiv „ACS Volei Club Zalau 2015”;
c)
50,00 mii lei - Clubul Sportiv „Atletic” Zalău.
Pentru finanţarea activităților nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative
s-a alocat suma de 300,00 mii lei din care s-a achitat, în baza solicitărilor şi a contractelor încheiate,
suma de 231,16 mii lei unui număr de 40 asociaţii, fundaţii, unități de cult şi cluburi sportive.
Tot pe parcursul anului 2019, s-a propus spre aprobarea Consiliului județean Programul de
cofinanțare ”Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a
judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, pe anul
2019, în cadrul căruia s-a alocat suma de 400,00 mii lei. Au fost declarate eligibile 3 proiecte de
reabilitare a unor monumente istorice din județul Sălaj, suma totală aprobată pentru finanțare fiind de
60,00 mii lei. În regim de urgență a fost aprobată finanțarea lucrărilor pentru punerea în siguranță a
unui monument istoric în valoare de 50,00 mii lei, suma totală achitată pentru finanțarera acestui
program fiind de 110,00 mii lei.
La capitolul „Învăţământ”, potrivit, art. 110 alin. (3) din Legea nr.1/2011 privind educaţia
naţională, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului bugetar 2019, s-a asigurat
finanţarea în condiţii normale a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranța” Zalău şi a Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Sălaj.
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Conform H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, s-au asigurat fondurile necesare pentru plata
contribuţiilor aferente celor 557 posturi personal neclerical din judeţ, în sumă de 12.389,51 mii lei.
Lunar, prin ordine de plată s-au virat unităţilor de cult, sumele necesare pentru plata contribuţiilor
aferente personalului neclerical şi s-au verificat documentele justificative privind utilizarea acestora,
conform legislaţiei în vigoare.
În cursul anului 2019, s-a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Sălaj, suma de 18.545,51 mii lei,
din care, suma de 15.460,84 mii lei reprezentând contribuţia Judeţului Sălaj la cofinanţarea unor lucrări
de investiţii şi a reparaţiilor capitale şi dotărilor cu aparatură medicală, conform art.198 şi art. 199 din
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, și
suma de 3.084,67 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare privind achitarea plăților restante și
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse la imobilele din administrarea acestuia, din în data
de 28.05.2019.
Totodată, în cursul anului 2019, s-au finanțat din bugetul Județului Sălaj studii de fezabilitate
pentru reabilitarea şi modernizarea unor secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, precum
și dotări în sumă de 1.399,41 mii lei. Pe de altă parte, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Locală a fost decontată suma de 11,30 mii lei, reprezentând subvenții de la bugetul de stat pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare bazin de apă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău“.
În cursul anului 2019, în cadrul celor 16 proiecte cu finanțare nerambursabilă, aflate în derulare,
s-au efectuat plăți în sumă de 13.941,18 mii lei, din care s-a rambursat suma de 13.039,21 mii lei, în
baza cererilor de rambursare depuse în cursul anului.
În urma închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2019, conform prevederilor
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3809/2018, a rezultat un deficit al anului 2019 în sumă de
3.578,00 mii lei, astfel:
- secţiunea de funcţionare a prezentat un excedent în sumă de 8.029,08 mii lei;
- secţiunea de dezvoltare a prezentat un deficit în sumă de 11.607,08 mii lei.
Aceste sume au fost transferate în contul de disponibil excedent al bugetului local care
diminuează disponibilul din contul de excedent al anului 2018 în sumă de 72.301,35 mii lei,
înregistrând un excedent total la finele anului 2019 în sumă de 68.723,35 mii lei.
Pe de altă parte, s-a continuat procesul privind informatizarea activităţii administraţiei publice
judeţene şi locale, integrându-se în reţeaua proprie echipamente şi sisteme de calcul specifice, precum
şi asigurarea desfăşurării în condiţii logistice optime a activităţii instituţiei, cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind securitatea şi sănătatea muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
Atribuții duse la îndeplinire de Direcția economică
AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, URBANISM ŞI AMENAJAREA
TERITORIULUI
Eliberare certificate de urbanism, autorizații de construire și avize
Nr. de
Taxe încasate
Tipuri de acte emise în anul 2018
acte emise
( mii lei)
Certificate de urbanism
16
0,96
Aviz al structurii de specialitate din
cadrul Consiliului judeţean asupra
323
4,82
proiectului
(propunerii)
de
“Certificat de Urbanism”
Aviz al structurii de specialitate din
cadrul Consiliului judeţean asupra
69
17,67
proiectului
(propunerii)
de
“Autorizaţie de Construire”
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Autorizaţii de Construire
Regularizări autorizații
Prelungire Autorizații de Construire
Prelungire Certificate de Urbanism
Proces verbal de contravenție
Total

16
23
4
6
-

14,79
2,82
0,20
0,004
41,27

În cursul anului s-au efectuat verificări în teritoriu, pe baza unui program de control pentru
asigurarea disciplinei în construcții, îndrumarea privind activitatea de urbanism și amenajarea
teritoriului, verificarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea lucrărilor de construcții,
precum și depistarea construcțiilor fără autorizații de construire sau realizate cu încălcarea condiţiilor
prevăzute în autorizaţiile de construire. De asemenea, s-a asigurat participarea în cadrul comisiilor de
recepţie a lucrărilor realizate în baza autorizațiilor emise de către Președintele Consiliul Județean Sălaj
sau la solicitarea UAT-urilor.
Totodată, s-au efectuat controale și în baza sesizărilor făcute instituţiei de către persoane fizice
sau juridice, în anul 2019, fiind înregistrate şi soluţionate în termen legal 5 sesizări/reclamații.
În ceea ce privește activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, conform activității
desfășurate în domeniu de către serviciile de specialitate din cadrul Consiliului județean, din totalul de
61 de Unități Administrativ - Teritoriale din județ, 19 au Planuri Urbanistice Generale în termen de
valabilitate. Valabilitatea celor 42 PUG-uri expirate, a fost prelungită, prin hotărâre de consiliu local,
până la aprobarea unui nou Plan urbanistic general, dar nu mai mult de 31.12.2023 (conform
prevederilor legale). Din cele 42 PUG-uri expirate, 2 nu au fost contractate, iar restul de 40 PUG-uri
sunt contractate, în fază de elaborare/avizare.
În cele 5 ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism desfășurate pe
parcursul anului 2019, au fost analizate și avizate 9 documentaţii: 3 documentaţii PUG, 4 documentații
(faza PUZ) - pentru obținerea avizului de oportunitate și 2 documentații (faza PUZ) pentru obținerea
avizului arhitectului șef, fiind încasate taxe în valoare de 400,00 lei (pentru documentații PUZ).
În anul 2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a alocat suma de
195.153,00 lei pentru finanțarea actualizării PUG-urilor la comunele Benesat, Bobota, Fildu de Jos,
Ileanda, Ip, Măeriște, Nușfalău, Pericei, Rus, Şărmăşag, Surduc, Zalău şi Zalha. Pe baza proceselor
verbale de recepție a serviciilor și a devizelor de cheltuieli, s-au întocmit deconturile justificative
pentru serviciile prestate, precum și convențiile cu Unitățile Administrativ - Teritoriale, iar plata
acestora s-a făcut în patru etape: etapa I – 78.108,22 lei, etapa II – 27.732,00 lei, etapa III – 29.379,00
lei şi etapa IV – 59.799,33 lei.
A fost asigurată reprezentarea instituţională în cadrul şedinţelor sǎptǎmânale ale Colectivului de
Analizǎ Tehnicǎ la Agenţia de Protecţia Mediului Zalǎu, pentru eliberarea avizelor, acordurilor şi
autorizațiilor de mediu și a fost monitorizată activitatea de realizare a Planului de Amenajare a
Teritoriului Județean, pe parcursul anului 2019, fiind finalizate două din cele cinci etape ale acestuia,
conform clauzelor contractuale existente/încheiate în acest sens. De asemenea, a fost inițiată procedura
de licitație pentru elaborarea Planului de Urbanism Zonal (PUZ) - “Amenajare parc arheologic
Porolissum Moigrad” şi asigurată derularea programului de cofinanţare -“Protecția monumentelor
istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a județului Sălaj, aflată în proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice de drept privat”.
În cursul anului 2019, s-a continuat dezvoltarea bazei de date geospațiale proprie a Consiliului
Județean Sălaj. În acest sens au fost actualizate limitele unităților administrativ-teritoriale, inclusiv
limitele intravilanelor, fiind dezvoltate și actualizate următoarele date referitoare la:
o
rețeaua de drumuri, împărțite în naționale/europene, județene și comunale;
o
suprafețe umede: lacuri, bălți și râurile;
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o
rețeaua de căi ferate;
o
bunuri care alcătuiesc domeniul public al județului;
o
monumente şi situri arheologice;
o
rețele de transgaz și transelectrica;
o
rețele edilitare;
o
zone protejate.
Pe parcursul anului 2019, s-a asigurat monitorizarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor din planul
de menținere a calității aerului, precum şi monitorizarea indicatorilor stabiliți în vederea urmăririi
progresului înregistrat în implementarea obiectivelor, țintelor și măsurilor cuprinse în Planul județean
de gestionare a deșeurilor și transmiterea datelor și a informațiilor aferente anului 2019 către Agenția
pentru Protecția Mediului Sălaj, în vederea întocmirii Raportului de monitorizare a implementării
Planului județean de gestionare a deșeurilor.
Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Arhitect Șef
INVESTIȚII PUBLICE
Prin Direcţia investiții și programe publice (Direcția dezvoltare și investiții – ian.-dec. 2019) s-a
acţionat în anul 2019 pentru continuarea implementării proiectelor de interes judeţean şi regional,
finanţate din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operaţional Regional și Programul
Operațional Capacitate Administrativă precum şi pentru identificarea / elaborarea / promovarea /
implementarea unor noi proiecte finanțate în cadrul Programelor Operaționale aferente perioadei 2014 2020.
De asemenea, s-au întreprins acţiuni de derulare a programelor de cofinanţare ale Consiliului
Judeţean Sălaj și de identificare a surselor de finanțare altele decât cele ale Uniunii Europene (naționale
și internaționale), pentru diverse obiective de investiţii.
I. PROIECTE AFLATE ÎN DIVERSE STADII DE DERULARE
1.Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu-Cehului –
Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150
 Contract de finanţare nr. 895 semnat în 18.12.2017
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Sălaj
 Partener: Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Cehu Silvaniei
 Valoarea totală a proiectului: 13.399.707,42 lei (inclusiv TVA), din care:
 Valoarea totală eligibilă: 12.769.011,87 lei
 Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 255.380,24 lei
 Valoarea neeligibilă: 630.695,55 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2020
 Rezultatele proiectului:
I.4.358 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate;
II.6 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate;
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost încheiate 2 acte adiționale la Contractul de finanțare nr. 895 din 18.12.2017, având ca
obiect modificarea valorii contractului, respectiv modificarea perioadei de implementare a
proiectului;
- au fost încheiate 2 acte adiționale la Contractul de execuție lucrări, pentru actualizarea prețului
contractului conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 și ale Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018,
precum și pentru modificarea duratei de execuție;
- au fost avizate și plătite 9 Certificate de Plată, în valoare totală de 7.419.018,00 lei, cu TVA;
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- au fost depuse la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca – și aprobate de AM POR - 4 Cereri de
rambursare, în valoare totală de 7.532.218,34 lei (inclusiv TVA);
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest 4 Rapoarte de progres trimestriale;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 3 misiuni de verificare
efectuate de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest.
2. Reabilitare drum județean DJ 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca
 Contract de finanţare nr. 134 din 03.07.2017
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Sălaj
 Partener: Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Zalău
 Valoarea totală a proiectului: 120.812.270,74 lei, din care:
- Valoarea totală eligibilă: 120.411.460,41 lei
- Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 2.408.229,21 lei
- Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 400.810,33 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 03.02.2021
 Rezultatele proiectului:
- 36,816 km drum judeţean reabilitat
- 88.741 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat;
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost semnate contractele de execuţie lucrări și de supraveghere lucrări;
- au fost emise Ordinele de începere a serviciilor de audit, publicitate, asistență tehnică din partea
proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, supraveghere (dirigentare de șantier) în data de
15.07.2019 și Ordinul de începere a lucrărilor în data de 16.07.2019;
- a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări prin care s-a actualizat prețul
contractului conform prevederilor OUG nr. 114/2018, coroborate cu cele ale Instrucțiunii
ANAP nr. 2/2018, pentru acoperirea costurilor aferente creşterii salariului minim brut pe
economie;
- au fost emise 4 Certificate de plată în valoare totală de 3.183.809,76 lei exclusiv TVA;
- au fost transmise la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca 4 Cereri de rambursare, în valoare totală de
4.286.654,13 lei, din care a fost rambursată în 2019 suma de 2.059.833,22 lei;
- a fost monitorizat și sprijinit furnizorul de servicii în activitatea de montare a panourilor
temporare;
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest 4 Rapoarte de progres trimestriale;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul misiunilor de verificare/audit
efectuate de către reprezentanții ADR Nord-Vest.
3. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 19+000
 Contract de finanţare nr. 55 din 03.07.2017
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Sălaj
 Partener: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Buciumi
 Valoarea totală: 52.999.840,15 lei (inclusiv TVA) din care:
- Valoare eligibilă: 52.687.077,92 lei
- Contribuţia proprie a CJ Sălaj: 1.053.741,56 lei
- Valoarea neeligibilă: 312.762,23 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 02.07.2020
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 Rezultatele proiectului:
- 11,6 km drum judeţean reabilitat;
- 3,475 km ziduri de sprijin nou construite;
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de lucrări având ca obiect actualizarea prețului
contractului conform prevederilor OUG nr. 114/2018 și ale Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018;
- au fost avizate și plătite 6 Certificate de Plată, în valoare totală de 2.784.330,76 lei, cu TVA;
- au fost depuse la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca – și aprobate de AM POR - 4 Cereri de
rambursare, în valoare totală de 3.055.849,59 lei (inclus TVA);
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest 5 Rapoarte de progres;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 3 misiuni de verificare
efectuate de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest.
4. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) – Cehu-Silvaniei (DJ
196), km 0 +000 – 22+693
 Contract de finanţare semnat în 18.12.2017
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 48.677.318,46 lei (inclusiv TVA) din care:
- Valoare eligibilă: 48.471.046,57 lei
- Contribuţia proprie: 969.420,93 lei
- Valoarea neeligibilă: 206.271,89 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.01.2022
 Rezultatele proiectului:
- 22,693 km drum judeţean reabilitat
- 20.441 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost semnate contractul de servicii având ca obiect verificarea documentației tehnice și
acordul contractual pentru proiectarea și execuția lucrărilor;
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca un număr de 4 Rapoarte de
progres;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 2 misiuni de verificare
efectuate de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest.
5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782 (proiect retrospectiv)
 Contract de finanţare semnat în 09.11.2018
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 108.354.207,46 lei (inclusiv TVA), din care:
- Valoare eligibilă: 92.101.076,35 lei
- Contribuţia proprie: 2.167.084,21 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2022
 Rezultatele proiectului:
- 45,782 km drum judeţean reabilitat;
- 8.399 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat.
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost semnate contractele având ca obiect servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnică
din partea proiectantului pentru sectorul cuprins între km 28+320 -62+782, servicii de
verificare a documentațiilor tehnice elaborate, servicii de audit și de publicitate;
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- a fost monitorizat și sprijinit furnizorul de servicii în activitatea de montare a panourilor
temporare;
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest 4 Rapoarte de progres trimestriale;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul vizitei de verificare/audit
efectuată în teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest, precum și în cadrul misiunii de audit
regional.
6. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită
județ Cluj, km 10+800 - 31+330 (proiect retrospectiv)
 Contract de finanţare semnat în 09.11.2018
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 58.363.051,44 lei (inclusiv TVA), din care:
- Valoare eligibilă: 58.347.448,64 lei
- Contribuţia proprie: 1.166.948,95 lei
- Valoarea neeligibilă: 15.602,80 lei
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.03.2022
 Rezultatele proiectului:
- 20,53 km drum judeţean reabilitat
- 6.490 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost semnate contractele având ca obiect servicii de proiectare (faza PT) și asistență tehnică
din partea proiectantului pentru sectorul cuprins între km 19+200 – 31+330, servicii de
verificare a documentațiilor tehnice elaborate, servicii de audit și de publicitate;
- a fost monitorizat și sprijinit furnizorul de servicii în activitatea de montare a panourilor
temporare;
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest 4 Rapoarte de progres trimestriale;
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul vizitei de verificare/audit
efectuată în teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest.
7. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 110: Măeriște-Doh-Dumuslău-Carastelec, km
0+000-16+475
 Contract de finanţare semnat în 13.11.2017
 Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 23.095.563,20 lei (inclusiv TVA), din care:
- Valoare finanțată prin PNDL: 22.803.148,88 lei
- Contribuţia proprie a CJ Sălaj: 292.434,32 lei
 Durata contractului de proiectare și execuție lucrări: 26 de luni de la data semnării
contractului
 Rezultatele proiectului:
- 15,55 km de drum județean reabilitat
- 13,589 km de șanțuri pereate executate
- cosolidarea taluzului cu gabioane pe o lungine de 70 ml
- 43 de podețe transversale realizate
- 21 de podețe la drumurile laterale executate
- 36 de drumuri laterale realizate
- 159 de accese la proprietăți executate.
 Activități derulate în anul 2019:
- etapele de proiectare au fost finalizate
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- au fost realizate lucrările de relocare a rețelelor electrice.
8. Modernizare bazin apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău
 Sursa de finanţare: Programul Național de Dezvoltare Locală
 Contract de Finanțare semnat în 13.11.2017
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 905.211,72 lei (inclusiv TVA) din care:
- Valoare finanțată prin PNDL: 875.637,34 lei cu TVA
- Contribuţia proprie a CJ Sălaj: 29.592,22 lei cu TVA
 Durata contractului de proiectare și execuție lucrări: 10.11.2020
 Rezultatele proiectului:
- bazin de apă funcțional pentru alimentarea cu apă a Spitalului Județean de Urgență Zalău
 Activități derulate în anul 2019:
etapa de proiectare PT și DDE finalizată.
9. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului
Sălaj (proiect retrospectiv)
 Contract de finanţare semnat în 17.12.2018
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 14.774.921,99 lei (inclusiv TVA), din care:
- Valoare aferentă UAT Județul Sălaj: 13.768.650,63 lei
- Contribuţia proprie: 275.373,01 lei
 Rezultatele proiectului:
- un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile
dotate;
- creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip
ambulatoriu, în cadrul Regiunii;
- dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost întocmită documentația aferentă celor 2 Cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate
în perioada 2014-2019
- proiectul a fost finalizat în 30 august 2019.
7. Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de
urgență (proiect retrospectiv)
 Contract de finanţare semnat în 17.12.2018
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 5.686.289,42 lei (inclusiv TVA), din care:
- Valoare aferentă UAT Județul Sălaj: 821.960,37 lei
- Contribuţia proprie: 16.439,20 lei
 Rezultatele proiectului:
- număr crescut de Unități/ Compartimente de Primiri Urgențe cu echipamente medicale de
specialitate noi;
- creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgență, în
cadrul Regiunii.
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost întocmită documentația aferentă celor 2 Cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate
în perioada 2014-2019
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- proiectul a fost finalizat în 30 august 2019.
8.





Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău
Contract de Finanțare semnat în 15.03.2019
Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020
Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
Valoarea totală: 14.483.471,93 lei (inclusiv TVA) din care:
- Valoare eligibilă: 6,760,999.78 lei
- Contribuţia proprie: 135.219,99 lei
- Valoare neeligibilă: 7.722.472,15 lei
 Durata proiectului: 52 de luni de la semnarea Contractului de Finanțare
 Rezultatele proiectului:
- 892.86 mp suprafață existentă modernizată
- 1463.56 mp construiți în vederea extinderii unității de primiri urgențe
- 145 de echipamente/utilaje achiziționate pentru unitatea de primiri urgențe modernizată și
extinsă
 Activități derulate în anul 2019:
- Contractul de finanțare a fost semnat în 15.03.2019;
- au fost derulate activitățile pentru întocmirea documentațiilor necesare pentru inițierea
procedurii de achiziție a Serviciilor de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic,
S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I + PAC + PT + DE și asistență tehnică din partea
proiectantului;
- Proiectul Tehnic a fost recepționat și avizat favorabil de ADR Nord – Vest;
- au fost semnate contractele pentru realizarea serviciilor de publicitate și a serviciilor de audit;
- în luna octombrie 2019 au fost demarate procedurile de achiziție a contractului de Proiectare
(faza PT+DE ) și execuție lucrări și a contractului de servicii de supraveghere a execuției
lucrărilor.

9.

Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Zalău
 Contract de Finanțare semnat în 31.05.2019
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 11.666.837,49 lei (inclusiv TVA) din care:
- Valoare eligibilă: 10.700.750,00 lei
- Contribuţia proprie: 214.015,00 lei
- Valoare neeligibilă: 966.087,49 lei
 Durata proiectului: 60 de luni de la semnarea Contractului de Finanțare
 Rezultatele proiectului:
- 133 de echipamente achiziționate pentru Ambulatoriul de specialitate și laboratoarele care îl
deservesc;
- 4 laboratoare care deservesc Ambulatoriul de specialitate dotate cu aparatură medicală
modernă;
- 18 cabinete de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat dotate cu aparatură medicală
modernă
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost semnat Contractul de Finanțare;
- au fost semnate contractele de servicii de consultanță în derularea procedurii de achiziție a
echipamentelor medicale, de publicitate și de audit;
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- a fost întocmită documentația necesară în vederea inițierii procedurii de achiziție a
echipamentelor medicale aferente proiectului.
10. SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în Județul Sălaj
 Sursa de finanţare: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate
 Valoarea totală a proiectului: 2.931.633,12 lei, din care:
- Valoare eligibilă: 2.914.973,12 lei
- Cofinanţarea Beneficiarului: 58.299,48 lei
- Valoare neeligibilă: 16.600,00 lei
 Durata proiectului: 01.04.2019 – 31.03.2021
 Rezultatele proiectului:
- Oferirea a minim 5 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Județean Sălaj prin procese
digitalizate și cu acces online și livrare completă prin înființarea canalului de comunicație nou
reprezentat de portalul de servicii electronice;
- Retro-digitalizarea documentelor din arhivă care sunt accesate și livrate online prin serviciile
gestionate de către Consiliul Județean Sălaj;
- Eliminarea solicitării unor documente justificative emise de către instituție la momentul livrării
serviciilor;
- Înființarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității documentelor emise de
instituție;
- Site-ul instituției modernizat prin preluarea informațiilor curente existente și receptiv pentru
orice dispozitive și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități;
- Minim 70 de angajați din cadrul aparatului propriu al instituției și minim 1 funcționar din
personalul de execuție a aparatului propriu al instituției instruiți în utilizarea sistemelor
implementate.
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost semnat contractul de servicii având ca obiect servicii de informare și publicitate;
- a fost semnat contractul de furnizare având ca obiect achiziția de semnături digitale;
- a fost întocmită documentația necesară în vederea inițierii procedurii de achiziție pentru
furnizare hardware și software, servicii informatice complete SPACE pentru proiectul
”Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în județul Sălaj”, Etapa 1 Furnizare și instalare echipamente informatice pentru managementul proiectului, Etapa 2 Furnizarea, instalarea și rularea sistemului complet (hardware și software), Etapa 3 Organizare sesiuni de instruire”
- a fost realizată documentația necesară în vederea inițierii procedurii de achiziție pentru
„Achiziție servicii retrodigitalizare arhivă SPACE”.
11. Sisteme de management performant pentru Consiliul Judeţean Sălaj
 Sursa de finanţare: FSE – POCA, Cererea de proiecte CP 4/2017 regiuni mai puțin
dezvoltate, O.S 2.1 Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală: 522.988,78 lei
 Contract de finanțare semnat în 29.03.2018
 Durata proiectului: 18 luni de la semnarea Contractului de Finanțare
 Rezultatele proiectului:
- procedură CAF implementată instituţional cuprinzând planul de acţiuni elaborat în vederea
îmbunătăţirii şi eficientizării modului de funcţionare a Consiliului Judeţean Sălaj;

15

- 50 de angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj instruiţi în managementul şi
implementarea CAF, precum şi evaluarea şi monitorizarea implementării CAF la nivelul
Consiliului Judeţean Sălaj.
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost finalizate activitățile din cadrul contractului de servicii de consultanță și implementare
CAF;
- au fost întocmite și transmise 3 Rapoarte de progres la AM POCA;
- a fost derulată și finalizată activitatea din cadrul contractului de servicii de organizare
conferinţă la finalizarea proiectului, având ca scop diseminara de informații despre
proiect/bune practici pentru UAT-uri din județul Sălaj;
- proiectul a fost finalizat în 29.09.2019.
12. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Performanţei conform SR EN ISO
9001:2015 în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj
 Sursa de finanţare: FSE – POCA/209/2/1, Cererea de proiecte CP 6/2017, O.S 2.1
Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP
 Contract de finanțare: semnat în 23.07.2018
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totală a proiectului: 253.395,09 lei cu TVA, din care:
- Finanţare din Fondul Social European: 215.385,83 lei cu TVA (85%)
- Finanţare din Bugetul Naţional: 32.941,35 lei cu TVA (13%)
- Cofinanţarea Consiliului Judeţean Sălaj: 5.067,91 lei cu TVA (2%)
 Rezultatele proiectului:
- certificarea Consiliului Județean Sălaj conform sistemului SR EN ISO 9001:2015
- 18 angajați de la nivelul Consiliului Județean Sălaj formați/instruiți în domeniul
managementului calității și performanței SR EN ISO 9001:2015, cu certificarea competențelor.
 Activități derulate în anul 2019:
- a fost organizat și derulat un curs de instruire în domeniul managementului calității SR EN ISO
9001: 2015, pentru 18 persoane din administrația publică locală, cu certificarea competențelor
formate;
- a fost pregătită documentația pentru tranziția la SR EN ISO 9001:2015;
- a fost realizat auditul intern;
- au fost desfășurate activități de informare și conștientizare în cele 57 de UAT-uri din mediul
rural ale județului Sălaj în vederea creșterii gradului de conștientizare și sensibilizare a acestora
privind luarea unor decizii cu privire la implementarea/extinderea utilizării Sistemului de
Management al Calității și Performanței conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul autorităților
publice locale;
- a fost organizat un workshop la finalul proiectului pentru 15 persoane cu funcții de conducere,
din cadrul instituțiilor subordonate Consiliului Județean Sălaj, în vederea creșterii gradului de
conștientizare și sensibilizare a acestora în ceea ce privește luarea unor decizii referitoare la
implementarea/extinderea utilizării Sistemului de Management al Calității și Performanței
conform SR EN ISO 9001:2015 la nivelul instituțiilor pe care le conduc;
- contractul a fost finalizat în luna iulie 2019.
13. Sălajul spune NU corupției!
 Sursa de finanţare: POCA/125/2/2/(CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea
corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;
 Contract de finanțare: 274/08.11.2018
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj
 Valoarea totala a proiectului: 362.564,99 lei cu TVA, din care:
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- Fondul Social European: 308.180,27 lei cu TVA (85%)
- Finanţare din Bugetul Naţional: 47.133,40 lei cu TVA (13%)
- Cofinanţarea Consiliului Judeţean Sălaj: 7.251,32 lei cu TVA (2%)
 Durata proiectului: 08.11.2018 – 08.03.2020
 Rezultatele proiectului:
- 100 de persoane din administrația publică locală instruite în domeniul prevenirii și combaterii
corupției;
- Ghid de bune practici la nivelul administrației publice locale pentru prevenirea și combaterea
corupției elaborat și distribuit;
- Manual de proceduri operaționale pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul
administrației publice locale elaborat și distribuit;
- Instituții și servicii publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și 61 de unități
administrativ-teritoriale din județ informate cu privire la măsurile de prevenire și combatere a
corupției.
 Activități derulate în anul 2019:
- au fost semnate contractele de servicii pentru: formare profesională, inclusiv elaborarea unui
ghid de bune practici și a unui manual de proceduri operaționale, informare și publicitate;
- în perioada noiembrie – decembrie 2019 au fost instruite în domeniul prevenirii și combaterii
corupției 100 de persoane din administrația publică locală;
- au fost elaborate și predate ghidurile de bune practici și manualele de proceduri operaționale
elaborate în cadrul proiectului.
14. Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în
proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean Sălaj situat pe str. Avram
Iancu, nr. 29
 Sursa de finanțare: bugetul propriu al Consiliului Județean Sălaj
 Buget alocat: 2.083.680,00 lei cu TVA
 Rezultate estimate:
- reabilitarea generală a anvelopei clădirii prin izolarea termică a fațadelor și refacerea
finisajelor;
- schimbarea tâmplăriei exterioare;
- termoizolarea planșeului de sub pod, repararea elementelor de construcție și înlocuirea
șarpantei;
- reabilitarea instalațiilor de apă rece, canalizare menajeră (din canalul termic), evacuare ape
pluviale;
- realizarea instalațiilor de paratrăsnet;
- montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoarele care nu au acest tip de cap;
 Activități derulate în anul 2019:
- elaborarea documentației necesare în vederea inițierii procedurii de achiziție publică pentru
contractul de proiectare și execuție de lucrări;
- semnarea Contractului de proiectare și execuție lucrări.
15. Michelin Velotur Sălaj 2019 – Road Grand Tour
 Cadrul legal: Acordul de Parteneriat aprobat de Consiliul Județean Sălaj prin Hotărârea nr. 40
din data de 15 mai 2019;
 Bugetul total: 65.000 lei, din care județul Sălaj a finanțat fondul de premiere în valoare de
10.000 lei;
 Concurs pe două etape distincte:
17

- 25.05.2019 - Contra-timp individual organizat pe drumul Centura Zalăului;
- 26.05.2019 - concurs de Fond cu startul de la Castrul Roman Porolissum, pe un traseu
consacrat din anii anteriori;
 participanți: peste 400 de sportivi, pe diferite categorii: juniori, U23, adulți, atât amatori cât și
elite-legitimați, la masculin și feminin;
 Rezultate obținute:
promovarea Castrului Roman Porolissum - atât la nivel local-regional, cât mai ales
național;
promovarea drumurilor județene reabilitate de către Consiliul Județean Sălaj;
promovarea ciclismului ca posibilitate de relaxare;
conștientizarea participanților la trafic cu privire la fenomenul ciclism.
II. PROGRAME COFINANȚATE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI
16. Program în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2019, din
bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței
sociale, aprobat prin HCJ nr. 32 din 16 aprilie 2019 cu modificările ulterioare:
 Sursa de finanțare: bugetul propriu al Consiliului Judeţean Sălaj
 Buget alocat: 1.000.000,00 lei
 Plăți efectuate: 941.522 lei
 Rezultatele programului:
- calitatea vieţii şi confortului psiho–social îmbunătățite în rândul persoanelor vârstnice,
dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, care nu se pot gospodări singure şi
necesită îngrijire;
- servicii sociale furnizate la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în centre de
zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi unui număr de aproximativ 509 beneficiari din judeţul
Sălaj;
- au fost create un număr de 55 locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural;
- au fost sprijinite să funcţioneze un număr de 27 de entităţi prestatoare de servicii sociale care
furnizează următoarele tipuri de servicii: cantine sociale; centre de zi de socializare și petrecere
a timpului liber (tip club); centru de îngrijire și găzduire în sistem rezidențial pentru persoane
vârstnice; centru de zi pentru recuperarea copiilor afectați de boli rare și din spectrul autist;
centru de pregătire pentru o viață independentă; centre de zi pentru copii aflați în situație de
risc de separare de părinți; centru social de zi pentru copii; centre de zi destinate persoanelor
adulte cu dizabilități; unități care asigură servicii de asistenţă socială la domiciliul vârstnicilor
și persoanelor cu nevoi sociale aflate în dificultate.
17. Programul de cofinanțare nerambursabilă din bugetului Județului Sălaj pentru activități
nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative pe anul 2019, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 33 din 16 aprilie 2019
 Sursa de finanțare: bugetul propriu al Consiliului Județean Sălaj
 Buget alocat: 300.000 lei, din care:
- sumă totală solicitată: 242.965,00 lei
- plăți efectuate: 231.165,00 lei
 Obiectivul specific: orientarea înspre creșterea gradului de participare a tinerilor la viața
comunității, sub toate aspectele ei sociale, educaționale, culturale, economice, sportive, de
sănătate etc., precum și stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor județului Sălaj prin
încurajarea participării acestora la activități sportive și recreative.
o Rezultatele programului:
- 43 de Cereri de Finanțare depuse, din care 42 au fost declarate eligibile și un proiect s-a retras
pe motivul dublei finanțări;
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- din totalul de 42 proiecte eligibile, 86% (37) au fost depuse pe domeniul tineretului și recreere,
iar celelalte 14% (5) pe sport;
- 41 de contracte semnate.
III. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE MONITORIZARE POST-IMPLEMENTARE
1. Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj: perioada de monitorizare post-implementare:
31.10.2016-31.10.2021;
2. Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, judeţul Sălaj: perioada de monitorizare
post-implementare: 31.10.2016-31.10.2021;
3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă din Transilvania de Nord – etapa II: perioada de monitorizare post-implementare:
07.05.2014 – 07.05.2019;
5. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă din Transilvania de Nord – etapa III: perioada de monitorizare post-implementare:
27.09.2015 – 27.09.2020;
6. „INNOV-CARE” – Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea de servicii de
asistență socială în condiții complexe: perioada de monitorizare post-implementare: septembrie
2019 – septembrie 2024;
7. Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice destinate
cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sălaj: perioada de
monitorizare post-implementare: 31.11.2015 – 31.11.2020;
8. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj: perioada de monitorizare postimplementare: 18.02.2019 – 18.02.2024.
Pentru toate aceste proiecte au fost întocmite, periodic, Rapoarte privind durabilitatea
investiției. De asemenea, echipele de proiect au participat la vizitele efectuate de către autoritățile
responsabile cu controlul acestor proiecte, furnizând informațiile solicitate de acestea.
IV. De asemenea, pe parcursul anului 2019 au fost derulate acţiuni în ceea ce priveşte operaţionalizarea
următoarelor obiective de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Sălaj:
1.Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău. Din
bugetul Consiliului Județean Sălaj au fost achiziționate următoarele: Aparat radiologic C-arm mobil,
Microscop operator, Ecocardiograf cu două sonde, Sondă sectorială, Generator de radiofrecvenţă,
Scaun bronhoscopie, Ventilator cu trigger de presiune și volum, Videolaringoscop.
Valoarea totală a investiției: 1.387.601,88 lei inclusiv TVA.
2. Monitorizarea elaborării următoarelor documente:
 Actualizare Master plan județean pentru deșeuri;
 Actualizare Plan județean de gestionare a deșeurilor;
 Elaborare Studiu de fezabilitate pentru investițiile ce urmează a fi finanțate prin POIM 20142020;
 Elaborare Aplicație pentru obținerea finanțării aferente proiectului prin POIM 2014-2020,
conform contractului de servicii încheiat în acest sens.
3.Verificarea documentațiilor tehnice în baza legii nr. 10/1995 pentru:
- DALI pentru investiția „Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+800, Fodora DN 1C”;
- DALI pentru investiția „Reabilitare DJ 108D, Cehu Silvaniei–limită județ Maramureș, km 24+55028+868;
- SF „Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus,
km 17+000 - 28+320”;
- Expertiză tehnică „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”;
19

- DALI pentru investiția „Reabilitare clădire de patrimoniu Galeria de Artă Ioan Sima, str. Gheorghe
Doja, nr. 6”;
- DALI pentru „Reabilitare poduri pe drumuri județene”.
4. Întocmirea documentațiilor de specialitate pentru inițierea procedurilor de achiziție finanțate
din bugetul propriu al Consiliului Județean Sălaj referitoare la obiectivele de investiţii:
- Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei ,,Execuţie rezervor de apă de 250
mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, (spital vechi)”;
- Servicii de proiectare (faza SF) pentru realizarea investiţiei ,,Execuţie rezervor de apă de 500
mc, la sediul central al Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv sistem de racordare la
hidranţi şi drencere”;
- Servicii de elaborare PT + DE pentru investiția „Reabilitare, modernizare , extindere și dotare
secție de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”;
- Servicii de elaborare documentație tehnică – DALI, Audit energetic Expertiză tehnică pentru
investiția „Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă
pentru Consiliul Județean Sălaj”;
- Servicii de elaborare Studiul de fezabilitate pentru investiția „Amenajare/sistematizare curte
posterioară Spitalul Județean de Urgență Zalău”;
- Elaborare Expertiză tehnică pentru obiectivul „Punere în siguranță sectoarele de drum afectate
de alunecări de teren pe DJ 191D”;
- Servicii de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții „Amenajare accese și elemente
de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj – Fodora – Rus, km 17+000 - 28+320”;
- Servicii de elaborare documentație tehnică faza D.A.L.I, P.T.+D.E. pentru obiectivul de
investiție „Reabilitare drum acces C.M.I.D. Dobrin”;
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Modernizare DJ 109F, km 0+000-0+800,
Fodora DN1C”;
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare DJ 108D, Cehu Silvaniei – limită
județ Maramureș, km 24+550-28-868”;
- Servicii de proiectare DALI, expetiză tehnică, PT+DE pentru obiectivul „Modernizare DJ 109
P km 24+065 – 27+590, Camăr – lim. jud. Satu Mare”;
- Proiectare (faza PT+DE) + execuție pentru investiția „Modernizare bazin de apă la Spitalul
Judeţean de Urgenţă Zalău”;
- Servicii de elaborare documentaţie tehnică - Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, PAC,
PT+DE și Asistență tehnică pentru obiectivul: „Reabilitare şi modernizare punct termic nr. 34P
în vederea transformării în arhivă pentru Consiliul Judeţean Sălaj”;
- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare DJ 109R: DN 1G
(Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600”;
- Acord cadru – Covoare bituminoase.
5. Monitorizarea (dirigentarea) execuției și recepția lucrărilor finanțate din bugetul propriu,
respectiv pentru:
- Covoare bituminoase pe:
 DJ 108S: DN 1C – Rus – Simișna – Hășmaș – Ceaca – Ciureni – Zalha – Vârteșca – Bezded –
Cernuc (DJ 108B), km 0+000 – 0+850; km 3+200 - 21+100;
 DJ 108N: km 3+520-4+700 și km 6+000-13+050, lotul II;
 DJ 110D: Surduc (DN1H) - Cristolţel – Cristolţ (DC4), km 0+000-10+400;
 DJ 108B: DN 1H (Surduc) - Brâglez - Fabrica – Gârbou – Cernuc - lim. Jud. Cuj, km 0+40020+300;
 DJ 108F, km 18+810-28+000 (lim. ieșire intravilan localitatea Chieșd, lotul 1);
 Acord cadru – Covoare bituminoase;
- Reparații podețe pe DJ 108N;
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- Punere în siguranță podeț pe DJ 108B: DN 1H (Surduc) – Brâglez – Fabrica – Gârbou – Cernuc lim. Jud. Cluj, km 0+400-20+300;
- Lucrări de amenajare amonte pod pe DJ 109P, km 23+220;
- Punere în siguranță podeț pe DJ 109P, km 22+723;
- Întreţinere drum pietruit DJ 191D, km 24+000-25+600;
- Întreținere îmbrăcăminți asfaltice, aferente Acordului cadru nr. 17016 din 22.11.2018 pentru anul
2019;
- Lucrări de amenajare curte CIA Nușfalău, jud. Sălaj;
- Recepția finală la investiția: „Reparaţii terasă sediu Consiliul Judeţean Sălaj-corp B”;
- Pregătirea recepției finale la investiția: „Extindere și modernizare Ambulatoriu de specialitate din
cadrul Spitalului de Urgență Zalău”;
6. Participarea în comisiile de evaluare a aplicațiilor și în derularea activităților de implementare
a programului de finanțare „Protecţia monumentelor istorice - grupa B, de pe raza administrativ –
teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept
privat” aprobat prin HCJ nr. 25 din 29 martie 2018;
Atribuții duse la îndeplinire de Direcția investiții şi programe publice
De asemenea, în conformitate cu atribuțiile specifice structurii de monitorizare a investițiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate, au fost derulate proceduri specifice monitorizării
investiţiilor realizate de către Consiliul Judeţean Sălaj, finanţate din diverse surse (nerambursabile,
bugetul de stat, bugetul judeţean).
Pe de altă parte, a fost asigurată reprezentarea în cadrul comisiilor de recepţie a unor obiective de
investiţii, în comisiile de evaluare şi selecţie constituite în cadrul Programului anual propriu, pentru
acordarea de finanțări nerambursabile, alocate de la bugetul județului Sălaj, pentru activități nonprofit
de interes județean, pentru activități sportive, de tineret și recreative, precum şi monitorizarea
termenelor limită de depunere a Rapoartelor de Progres și a Cererilor de Rambursare şi întocmirea și
monitorizarea raportului ce cuprinde datele privind situația avizelor, acordurilor, a autorizațiilor de
construire și a garanțiilor, aferente contractelor de finanțare aflate în desfășurare;
În anul 2019, în contextul Programului național de realizare/extindere a rețelelor de gaze naturale
în unitățile administrativ-teritoriale, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Consiliul Județean
Sălaj a inițiat un proiect de dezvoltare și extindere a rețelelor de gaze naturale pe tot teritoriul județului
Sălaj. În acest sens, pe parcursul anului 2019, s-au realizat activități de documentare cu privire la
reglementările legale aplicabile, informarea beneficiarilor, precum şi monitorizarea parcursului
proiectelor depuse pentru finanțare din Fondul de Dezvoltare și Investiții, de către U.A.T-urile din
județul Sălaj, implicit monitorizarea Listei Proiectelor Eligibile Pentru Finanțare din F.D.I, Listei
Proiectelor Aprobate Pentru Finanțare din F.D.I și respectiv, Listei programărilor consultărilor pentru
finalizarea și semnarea contractelor, în cazul proiectelor aprobate pentru finanțare din Fondul de
Dezvoltare și Investiții, proiecte depuse de unitățile administrativ-teritoriale din județul Sălaj.
Atribuții duse la îndeplinire de Direcţia Monitorizare Investiţii Publice
În cursul anului 2019, în ceea ce privește activitatea de administrare a domeniului public și
privat al județului, prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat al Județului, au fost
derulate activităţile destinate gestionării adecvate a unor obiective de patrimoniu, prin
promovarea/realizarea unor lucrări de construcţii şi/sau reabilitări ale acestora. Astfel au fost elaborate
documentațiile de specialitate pentru inițierea procedurilor de achiziție publică aferente acestora,
dirigentarea execuției lucrărilor și recepții finale, reevaluarea activelor fixe aflate în patrimoniul public
și privat al Județului Sălaj, precum și emiterea acordurilor prealabile pentru lucrările ce se execută în
zona drumurilor judeţene. Valorificarea masei pe picior aflată pe amplasamentul drumurilor judeţene,
precum şi organizarea unor licitaţii de vânzare a fierului vechi provenit din lucrări aferente anului în
curs, au constituit alte aspecte ale activității de gestionare a patrimoniului județului.
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De asemenea, s-au desfășurat activități de proiectare lucrări aferente reţelei de drumuri judeţene
(covoare bituminoase, reparaţii podeţe, punere în siguranţă podeţ, lucrări de amenajare amonte),
întocmire documentaţii pentru demararea procedurilor de achiziţii pentru diverse servicii
(elaborare expertiză tehnică, DALI şi proiectare, serviciu de cadastru etc.), s-a asigurat reprezentarea în
comisiile de evaluare oferte, a activităţilor de recepţie şi analiză a expertizelor tehnice şi a
documentaţiilor tehnico-economice ori comisiilor de recepție. În ceea ce privește siguranța
circulaţiei au fost gestionate lucrări de toaletizare a drumurilor judeţene, precum și a identificării
necesarului și montării indicatoarelor rutiere.
Atribuții duse la îndeplinire de Serviciul Administrarea domeniului public și privat al județului și
Biroul Proiectare

SERVICIUL PUBLIC TRANSPORT PUBLIC LOCAL
În cursul anului 2019, a fost monitorizată respectarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate pe perioada 2014 – 2019 şi actualizarea acestuia, în raport cu solicitările
populaţiei şi a fluxului de călători.
Au fost organizate un număr de 20 de controale atât în autogările din judeţ, cât şi pe trasee,
urmărindu-se respectarea orelor de plecare - sosire, a graficelor de deplasare pe trasee şi asigurarea
condiţiilor optime de călătorie.
Totodată, au fost organizate 5 controale în vederea eliminării unor nereguli şi deficienţe a unor
operatori de transport, sesizate de către cetăţeni.
S-a răspuns cu celeritate la toate adresele şi petiţiile formulate cu privire la transportul judeţean
de persoane, la localităţile din judeţ deservite de transportul public de persoane, formulându-se
propuneri către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în ceea ce priveşte proiectul
de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea contra cost a transportului rutier de persoane prin servicii regulate la nivel
judeţean.
ACHIZIŢIILE PUBLICE
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat pe baza Programului anual de achiziţii publice,
aprobat de către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj şi avizat de compartimentul financiar contabil,
modificat şi completat ulterior în funcţie de apariţia unor noi necesităţi şi surse de finanţare la fiecare
rectificare a bugetului Judeţului Sălaj.
În acest sens în baza programului anual al achiziţiilor publice din anul 2019 au fost organizate
procedurile de achiziţie, după cum urmează:
- 18 proceduri de licitaţii deschise-SEAP;
- 32 proceduri simplificate-SEAP;
- 199 achiziţii directe – SEAP;
- 55 notificări de cumpărări directe.
Ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică și a achiziţiilor directe s-au încheiat:
- 8 acorduri cadru şi 79 contracte de furnizare cu o valoare de 6.901.249,10 lei fără TVA;
- 62 contracte de servicii cu o valoare de 2.887.065,14.781.413,85 lei fără TVA;
- 4 acorduri cadru şi 15 contacte de lucrări cu o valoare de 95280665,67 lei fără TVA.
S-a asigurat conformitatea cu prevederile legale pe întreg procesul procedural al achiziţiilor
publice, asigurându-se aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire prin asigurarea transparenţei şi
integrităţii procesului de achiziţie publică, proporţionalităţii şi garantarea tratamentului egal şi
nediscriminarea agenţilor economici interesaţi să participe la licitaţiile publice derulate de Consiliul
Judeţean Sălaj.
22

De asemenea, s-a asigurat consultanţă de specialitate cu privire la modul de aplicare a legislaţiei
privind achiziţiile publice, îndrumarea autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte publicarea
anunţurilor şi invitaţiilor de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, elaborarea
documentaţiilor de atribuire, precum şi participarea în comisiile de evaluare la cererea autorităţilor
publice locale.
Atribuții duse la îndeplinire de Serviciul Achiziții publice, parteneriat public- privat
și urmărirea contractelor,
RELAŢII INTERNAŢIONALE, COOPERARE ŞI AFACERI EUROPENE
În concordanță cu Strategia sectorială Relații internaționale și cooperare teritorială din cadrul
Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea
Consiliului județean Sălaj nr. 154 din 19.09.2016, pe parcursul anului 2019 la nivelul Consiliului
județean, au fost continuate demersurile de dezvoltare și diversificare a relațiilor și inițiativelor de
cooperare și prietenie pe plan extern, a celor cu ambasade, consulate, institute și centre culturale ale
diferitelor state cu care România întreține relații diplomatice bilaterale, dar și cooperarea cu misiunile
diplomatice și reprezentanțele de promovare externă ale României deschise în străinătate. Pe parcursul
anului 2019, promovarea pe plan internațional a județului Sălaj și Consiliului județean, dar și gradul
general de diversificare, dezvoltare și intensificare al relațiilor internaționale a continuat să fie una
dintre preocupările Consiliului județean, derulându-se diverse acțiuni specifice în aces sens.
Astfel, au fost conduse acțiuni de reprezentare, promovare și informare ale Consiliului județean
pe plan internațional, în cadrul organismelor naționale și internaționale în care acesta este membru –
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România – Forumul Cooperării Descentralizate România
–Franța (Lyon, Franța) manifestare organizată în cadrul Sezonului Franco-Român 2019 cu susținerea
Institutului Francez, în parteneriat cu Ministerul pentru Europa și Afaceri Externe
(Delegația pentru Acțiunea Externă a Colectivităților Teritoriale din Franța) și Consiliul Regional
Auvergne-Rhône-Alpes (Franța). Continuarea demersurilor de identificare a unui județ francez partener
în vederea realizării unei potențiale cooperări administrative dar și promovarea teritorială și
instituțională au constituit obiectivele contactelor și schimburilor de date cu Ambasada României la
Paris, Ambasada Franței la București, AFCCRE (L'Association Française du Conseil des Communes et
Régions d'Europe), cu reprezentanți ai Consiliului Regional Auvergne-Rhône-Alpes și ai
colectivităților teritoriale franceze, ulterior fiind aprofundate contacte și schimburi de date în vederea
identificării unor potențiale piste de cooperare, cu județul Cantal (Franța). În cadrul manifestării,
Consiliul Județean Sălaj a asigurat alături de partenerii externi organizatori ai evenimentului,
moderarea unuia dintre atelierele de lucru ale acesteia.
În cadrul relațiilor bilaterale dezvoltate cu județul Nowy Sacz (Polonia) în termenii
Acordului de Cooperare existent între cele două județe a fost organizată în parteneriat cu Asociația
Județeană de Fotbal Sălaj, participarea a două selecționate județene de copii în cadrul Turneului
Internațional de Fotbal pentru copii (Polonia, județul Nowy Sacz, mai 2019), fiind inițiate și
demersurile de organizare a unei vizite oficiale a autorităților județului polon în județul Sălaj.
Pe de altă parte, în cadrul relațiilor cu reprezentanţele străine, ambasadele şi consulatele
acreditate în România și camerele de comerț bilaterale a fost asigurată, atât reprezentarea în cadrul
evenimentelor organizate de către acestea, cât și promovarea unor acțiuni de cooperare, pe parcursul
primirii și organizării unor vizite de curtoazie/de lucru, precum și a unor evenimente cu caracter
internațional. Astfel, pe parcursul anului 2019 a fost organizată, în parteneriat cu Instituția Prefectului –
județul Sălaj, primirea Ambasadorului Republici Kazahstan în România.
De asemenea, a fost organizată vizita de prezentare și primirea la Consiliul județean a
Ambasadoarei Franței în România ocazionată și de implementarea Proiectului de sprijin pentru o
formare tehnică și profesională în județul Sălaj în cadrul unui Acord de cooperare multilateral (21 de
parteneri) în care sunt reprezentate instituții publice locale și centrale, mediul de afaceri local, unități
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școlare în vederea realizării unor acțiuni pentru dezvoltarea formărilor profesionale tehnice inițiale și
continue în sectorul industrial în unitățile școlare din județul Sălaj, un proiect demarat pe parcursul
anului anterior cu sprijinul și mobilizarea expertizei tehnice de specialitate a Ambasadei Franței la
București.
Relațiile de cooperare cu Camerele de comerț bilaterale a continuat să fie una dintre
prioritățile de diversificare a relațiilor internaționale la nivelul Consiliului județean. În ceea ce privește
relațiile de cooperare cu Camera de Comerț Româno – Germană pe parcursul anului 2019, a fost
asigurată participarea la evenimente promovate de către organizație atât în țară (București, conferința
Cities of tomorow – dezbateri și bune practici în ceea ce privește dezvoltarea comunităților, rolul
planificării teritoriale în procesele de dezvoltare, seminarii destinate autorităților locale cu tematica
atragerii de investiții, etc.), precum și promovarea instituțională și teritorială prin înregistrarea unui
proiect realizat de către Consiliul Județean Sălaj (“Dezvoltarea și implementarea unei aplicații
informatice în sprijinul îmbunătățirii relației de comunicare echipa medicală pacienți/aparținătorii pacienților Unității de Primiri Urgențe (UPU - SMURD) din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Zalău”) în cadrul competiției de proiecte lansate de către
organizatori și dedicate tematicilor privind implementarea de solutii inteligente pentru comunități și
îmbunatatirea calitatii vieții. Pe de altă parte, Consiliul Județean Sălaj a organizat și primit o delegație
economică germană formată din reprezentanți ai Ambasadei Republicii Federale Germania la
București, Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, ai Biroului Regional AHK Transylvania
Office dar și ai Germany Trade & Invest, într-un context de cooperare interinstituțională care s-a
bucurat pe parcursul ultimilor doi ani de participarea consecventă a Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane în domenii și proiecte de interes pentru Consiliul județean.
În cadrul relațiilor de cooperare cu Ambasada Franței în România și Institutul Francez din
România – București, Proiectul de sprijin pentru o formare tehnică și profesională în județul Sălaj
în cadrul unui Acord de cooperare multilateral (21 de parteneri) în cadrul căruia sunt reprezentate
instituții publice locale și centrale, mediul de afaceri local, unități școlare în vederea realizării unor
acțiuni pentru dezvoltarea formărilor profesionale tehnice inițiale și continue în sectorul industrial în
unitățile școlare din județul Sălaj, proiect lansat și organizat cu sprijinul și expertiza tehnică
internațională mobilizată de către Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România
– București, a continut implementarea și pe parcursul anului 2019, fiind atinse obiectivele propuse prin
Acordul de Cooperare menționat.
Pe de altă parte, a fost asigurată reprezentarea în cadrul evenimentelor constituante ale Sezonului
România – Franța 2019, iar în cadrul concursului organizat de către Ambasada Franței în România, în
parteneriat cu Institutul Francez din România, Business France și Camera de Comerț și Industrie
Franceză din România (CCIFER) „Orașe durabile” 2019, la categoria «apă, canalizarea și gestionarea
deșeurilor» a fost depusă de către Consiliul Județean Sălaj candidatura proiectului Sistem integrat al
deșeurilor în județul Sălaj, o candidatură apreciată ca pertinentă de către juriul concursului și premiată
cu locul I pentru ediția 2019 a concursului. De asemenea, a fost organizată, în cadrul unui alt Acord de
Cooperare semnat cu Institutul Francez din România, o primă ediție în județul Sălaj al evenimentului
cultural internațional „Festivalul de foarte scurt metraj Très Court 2019, ediția a 21-a”.
De asemenea, contactele instituționale stabilite pe parcursul anului anterior au fost dezvoltate ca
relații de cooperare instituțională internațională, fiind identificate axe de cooperare în jurul
gestionării patrimoniului cultural, în ceea ce privește identificarea și schimbul de bune practici pentru
valorizarea sitului arheologic Porolissum atât cele referitoare la cercetarea, conservarea și protejarea
acestuia, cât și din punct de vedere turistic și avansându-se în direcția încheierii unui viitor Acord de
Cooperare cu Universitatea Lorraine, Nancy (Franța) - Laboratorul de Istorie și Cultură Antică și Ev
Mediu din cadrul universității franceze.
Monitorizarea sistemului de relaţii internaţionale, înfrăţiri, parteneriate şi contacte externe de
la nivelul Consiliului judeţean, al instituţiilor proprii în vederea creșterii capacității de promovare a
acestora a fost de asemenea realizată pe parcursul anului 2019, iar în ceea ce privește promovarea
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acțiunilor Consiliului județean pe plan intern dar și internațional, o atenție sporită a fost acordată,
aplicării corecte a regulilor de protocol și etichetă, cât și diversificării obiectelor și materialelor de
promovare și protocol în conformitate cu reglementările existente în acest sens, cu manualul de
identitate vizuală organizațional, caracterul oficial al diverselor evenimente derulate pe parcursul anului
2019, dar și a unor priorități tematice de promovare teritorială (ex. oportunități și potențial de atragere
de investiții la nivelul județului, potențial turistic). A fost asigurată, astfel, realizarea unei noi prezentări
a paginii de internet oficiale a Consiliului județean integrată cu elementele de strategie ale promovării
imaginii instituționale și teritoriale, au fost organizate și realizate acțiuni de promovare externă a
județului în cadrul unei campanii de diseminare pe plan internațional a unor materiale de
promovare turistică și de atragere de investiții prin canale de promovare instituționale din țară și
străinătate, respectiv Ministerul pentru Mediul de afaceri, Comerț și Antreprenoriat – InvestRomânia,
Ministerul Turismului, Rețeaua Externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat – Europa și Asia centrală, Africa și Orientul Mijlociu, Asia, Camere de Comerț
bilaterale și consulate, etc.
Pe de altă parte, întărirea funcției de reprezentare și promovare externă a județului pe plan
economic, cultural, turistic și administrativ, ca prioritate a strategiei sectoriale Relații
internaționale și cooperare teritorială, a fost asigurată și în contextul cooperării cu Ambasada
României în Republica Italiană. Astfel, în ceea ce privește promovarea externă pe plan cultural a
județului, aceasta s-a concretizat prin implementarea proiectului de realizare și amplasare a unei plăci
comemorative dedicate lui Simion Bărnuțiu la Universitatea din Pavia (Italia), instituție fondată în anul
1361, acolo unde Simion Bărnuțiu a studiat între anii 1853 și 1855, luându-și doctoratul în drept.
Demersul a făcut obiectul unui Acord de cooperare semnat între Ambasada României în Italia și Județul
Sălaj, prin Consiliul Județean Sălaj, acesta stabilind modalitățile de cooperare între cele două instituții
pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectui menționat, de altfel o recunoaștere și o cultivare a
importanței și valorii marii personalități a istoriei, culturii și spiritualității sălăjene și românești Simion Bărnuțiu, pe plan județean, național și european. Ceremonia oficială a fost organizată în
contextul celebrării Zilei Naționale a României 2019, placa dedicată lui Simion Bărnuțiu fiind
ampalsată alături de plăcile comemorative dedicate marilor personalități care au studiat sau predat la
Universitatea italiană, evenimentul solemn derulându-se în prezența Ambasadorului României în Italia,
Excelența Sa, domnul George Bologan, oficialilor Universității italiene și ai autorităților locale ale
orașului Pavia și județului Sălaj.
Acțiunile de informare în domeniul afacerilor europene au fost menținute la un grad de
actualitate permanent, prin mijloace electronice – Reprezentanța Comisiei Europene în România,
Comitetul Regiunilor, DG Regio – Comisia Europeană, dar și în cadrul relațiilor de cooperare
dezvoltate cu Centrul Regional Europe Direct Transilvania de Nord. Punctul de informare organizat în
cadrul Consiliului județean privind afacerile/tematica europeană a fost actualizat cu materialele
informative tematice puse la dispoziția publicului. De asemenea, au fost susținute și acțiuni pe plan
extern, respectiv participarea în calitate de intervenient în cadrul evenimentului dedicat
celebrării Zilei Europei organizat de către primăria Orașului Nancy (Franța) le Mai de l’Europe,
eveniment care a reunit aspecte legate de tematica ecologiei în județul Sălaj și prezentarea proiectelor
instituționale în acest sens.
În ceea ce privește acțiunile de cooperare pe plan intern ale Consiliului județean a fost
asigurată finanţarea proiectelor Consiliului Judeţean al Elevilor Sălaj conform planului de acţiuni
propus pentru anul 2019 și au fost menținute contactele specifice sferei de cooperare națională și
locală cu parteneri socio-economici și alți parteneri sociali cu capital străin și nu numai, în vederea
identificării și dezvoltării unor proiecte comune, îndeosebi în domeniul sănătății.
Proiectele de hotărâre specifice domeniului relațiilor internaționale și cooperării
interinstituționale, precum și documentele aferente corespondenței oficiale cu partenerii internaționali
și a celei instituționale, au fost elaborate și duse la îndeplinire cu respectarea prevederilor și termenelor
legale, a normelor și uzanțelor de protocol instituțional.
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Atribuţii duse la îndeplinire de
internaţionale, cooperare şi afaceri europene

Compartimentul

relaţii

SERVICII PUBLICE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII – Spitalul Județean de Urgență
Zalău
În ceea ce privește managementul Spitalului Județean de Urgență Zalău-Sălaj, în anul 2019, au
fost analizate propunerile conducerii spitalului vizând numărul maxim de personal, pe categorii,
încadrarea în normativele de personal aprobate şi propunerile de suplimentare a numărului de posturi,
pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat,
fiind promovate un număr de 4 proiecte de hotărâri privind aprobarea şi modificarea organigramei şi
statului de funcţii pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău.
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei nr. 1/2014 pentru modificarea şi
completarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008, a fost
aprobată continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare pentru un număr de 11
medici din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău în specialitățile în care se înregistrează deficit
de personal.
Pe de altă parte, în conformitate cu prevederile art. 3 şi 4 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului
Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist
din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile
sanitare publice cu paturi, în anul 2019, au fost aprobate, în vederea ocupării prin concurs, a unui
număr de 17 posturi de medici, farmaciști și biologi, monitorizându-se modul de organizare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor aminitite.
Atribuții duse la îndeplinire de Compartimentul managementul Spitalului Județean de Urgență
Zalău
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU este cea mai complexă unitate sanitară din
judeţul Sălaj, fiind în raporturi juridice de drept administrativ faţă de Consiliul Judeţean Sălaj,
managementul unităţii spitaliceşti fiind subordonat autorităţii judeţene.
I.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Spitalul Județean de Urgență Zalău are în structură 753 de paturi de spitalizare continuă și 30 de
paturi de spitalizare de zi. Acestea sunt distribuite în 13 secții și 25 de compartimente, din care 15
compartimente organizate în cadrul secțiilor și 10 compartimente de sine stătătoare.
În anul 2019, structura organizatorică a spitalului a fost modificată pentru a permite optimizarea
numărului de paturi în concordanță cu cererea de servicii de sănătate a populației.
Modificările survenite în structură au vizat: Înființarea compartimentului de îngrijiri paliative, cu
20 de paturi; Creșterea numărului de paturi în compartimentele: Urologie, de la 10 la 20 de paturi;
Oftalmologie, de la 10 la 15 paturi; Endocrinologie, de la 5 la 6 paturi. Odată cu modificarea structurii,
Compartimentul Endocrinologie devine compartiment de sine stătător; Reducerea numărului de paturi
în secțiile: Boli Infecțioase, de la 70 la 62 de paturi; Dermatovenerologie de la 25 la 17 paturi;
Neurologie de la 55 la 45 de paturi; Pneumologie de la 85 la 75 de paturi.
II.
RESURSE UMANE
Structura de personal, la 31 decembrie 2019, avea, conform statului de funcții, 1293 de angajați,
din care:
- personal de specialitate: 185 medici, 42 personal sanitar cu studii superioare, 603 personal
sanitar mediu, 316 personal auxiliar;
- personal administrativ: 42 personal TESA, 105 personal întreținere (ingineri, muncitori).
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Specialităţile medicale în care se înregistrează deficit de medici sunt: neonatologie, anestezie şi
terapie intensivă, medicină de urgenţă, radiologie și imagistică medicală.
Spitalul are angajați 22 de medici rezidenți, care urmează programe de rezidențiat în ani diferiți
de studiu, în centre universitare, în 16 specialități: cardiologie, hematologie, medicină internă, chirurgie
generală, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, boli infecțioase, medicină de urgență, medicină
sportivă, pediatrie, radiologie și imagistică medicală, psihiatrie, anestezie și terapie intensivă,
neurologie, pneumologie, nefrologie, neonatologie.
DINAMICA RESURSELOR UMANE ÎN ANUL 2019
Pentru ocuparea posturilor vacante din diferite structuri ale spitalului, în anul 2019, au fost
organizate concursuri în urma cărora au fost angajați:

9 medici, în specialitățile: cardiologie (2 medici specialiști), oftalmologie,
endocrinologie, chirurgie generală, ATI, ortopedie-traumatologie, radiologie (2 medici specialiști);

6 medici, colaboratori în liniile de gardă, în specialitățile: radiologie și imagistică
medicală (2 medici specialiști), ortopedie-traumatologie, pediatrie, neonatologie, pediatrie (în UPUSMURD);

1 farmacist;

1 biolog;

19 asistenți medicali;

1 registrator medical;

15 personal auxiliar;

4 personal TESA și muncitori.
La nivelul județului Sălaj a fost înființată, în anul 2019, prima unitate de terapie intensivă mobilă
(TIM) din județul Sălaj, iar pentru ca această să fie funcțională, la nivelul Spitalului Județean de
Urgență Zalău a fost înființată o noua linie de gardă în specialitatea terapie intensivă mobilă. Echipa
TIM este formată din 26 de medici (10 medici rezidenți, 14 medici specialiști, 2 medici primari) și 29
de asistenți medicali.
De asemenea, în data de 17 decembrie 2019 a fost organizat concursul de ocupare a funcției de
manager persoană fizică la Spitalului Județean de Urgență Zalău.
ACTIVITATEA MEDICALĂ
Activitatea medicală este organizată pentru a oferi servicii asistență medicală de urgență, servicii
medicale în regim de spitalizare de zi și continuă, servicii de recuperare medicală, diagnostic și
tratament.
INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR ÎN ANUL 2019
Numărul de pacienţi externaţi, spitalizare continuă
Număr spitalizări de zi (servicii medicale contractate cu CAS Sălaj şi
servicii medicale suportate de pacienţi)
Durata medie de spitalizare realizată
Durata medie de spitalizare pe spital (conform mișcării pacienților în spital)
Rata de utilizare a paturilor
Numărul de consultaţii în Unitatea de Primiri Urgenţe
Numărul de consultaţii în ambulatoriu
Tabel- Indicatori de utilizare a serviciilor în 2019

VALOARE
26185
18307
6,17
5,79
55.55
48937
127900

Serviciile medicale au fost acordate în baza contractelor încheiate cu CAS Sălaj (conform H.G.
nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care
reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
pentru anii 2018-2019 și a prevederilor ordinului MS/CNAS nr. 397/836/2018 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare).
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Serviciile medicale, contractate cu CAS Sălaj pentru perioada ianuarie – decembrie 2019 au fost:

24366 de cazuri în regim de spitalizare continuă pacienți acuți pentru un număr de 659
de paturi (contractate);

622 de cazuri în regim de spitalizare continuă pacienți cronici pentru un număr de 45
paturi (contractate);

18.242 de cazuri în regim de spitalizare de zi pentru un număr de 30 paturi (contractate).
Totalitatea serviciile contractate, realizate și validate, în anul 2019 sunt prezentate în tabelul
alăturat:
Servicii
Servicii realizate,
Servicii contractate CAS
Servicii
validate
validate
facturate
peste
Denumire servicii
contract
medicale
valoare
valoare
nr. cazuri valoare (lei) nr.cazuri
valoare (lei)
(lei)
(lei)
Acuți DRG
24.366
48.847.009
25.039
53.029.213 48.846.676 4.182.204
Cronici
622
2.415.919
959
2.622.289 2.415.636
206.370
Spitalizare de zi
18.242
5.909.347
20.113
6.125.290 5.909.177
215.943
cazuri/servicii
Ambulatoriu de
4.354.984
4.354.984 4.354.984
0
specialitate
Paraclinice
2.240.949
2.240.908 2.240.908
0
Recuperare
166.158
166.076
166.76
0
TOTAL
43.230
63.934.366
46.111
68.538.76 63.933.456 4.604.517
Tabel - Servicii medicale contractate și realizate-2019
Spitalul Județean de Urgență Zalău acordă servicii medicale pacienților incluși în programele
naționale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu CAS Sălaj - pentru programele naționale de
sănătate curative și DSP Sălaj - pentru programele naționale de sănătate publică.
În anul 2019, prin CAS Sălaj, au fost finanțate cinci programe naționale de sănătate curative:
Programul național de oncologie; Programul național de diabet zaharat; Programul național hemofilie și
talasemie și alte boli rare; Programul național de boli endocrine și Programul național de ortopedie.
Bugetul alocat acestor programe a fost de 5.731.000 lei pentru un număr de 1.155 pacienți.
Prin DSP Sălaj au fost finanțate opt programe naționale de sănătate publică: Programul național
de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV; Programul național de prevenire, supraveghere și
control a tuberculozei; Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin;
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană; Programul național de
sănătate a femeii și copilului; Acțiuni prioritare ATI și Acțiuni prioritare AVC – Ac. În cursul anului
2019 s-a continuat acțiunea prioritară ATI și s-a demarat implementarea acțiunii A.V.C-Ac- tromboliza
pacienților cu afecțiuni A.V.C.
Bugetul alocat acestor programe a fost de 963.000 lei pentru 3.395 de pacienți.
III.
CALITATEA SERVICIILOR
Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău are implementat și certificat un Sistem de management
integrat calitate – mediu - securitate şi sănătate ocupaţională. În luna noiembrie, organismul de
certificare ROYAL CERT a efectuat auditul extern de recertificare pe standardele: ISO 9001:2015
(sistem de management al calității); ISO 14001:2015 (sistem de management al mediului) și ISO
OHSAS 45000:2018 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale).
IV.
INVESTIȚII
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Unul dintre principalele obiectivele ale spitalului vizează dezvoltarea infrastructurii serviciilor de
sănătate. Principalele investiţii realizate şi/sau în derulare, în anul 2019, finanțate și/sau cofinanțate din
diverse surse (venituri proprii, bugetul județului și buget național) se referă la:
1. Reabilitare, modernizare, împrejmuire secții exterioare (spital vechi), valoare proiect:
587.890 lei;
2. Reabilitare, modernizare și dotare pavilion secția Boli Infecțioase (proiect în derulare) –
valoare proiect: 225.710 lei;
3. Continuare lucrări Proiect RK corp A, secția Pneumologie, valoare proiect: 521.150 lei;
4. Dotarea cu aparatură și echipamente medicale, în cursul anului 2019, spitalul fiind dotat cu
aparatură medicală și echipamente, în valoare de aproximativ 13.944.390 lei (ex. mașina de spălat vase
- bloc alimentar, valoare 450 lei, turn laparoscopie cu instrumentar inclus, valoare 800 lei, 2
electrocautere performante, cu și fără sigilare vasculară, valoare 775 lei, artroscop complet, valoare 396
lei, instalație laparoscopică, valoare 467 lei, bronhoscop cu autoflorescență, valoare 450 lei, microscop
chirurgical, valoare 1.547 lei, instalație de radiologie fixă cu un post de grafie full digital cu 2 detectori,
valoare 830 lei).
Achizițiile publice
Ca urmare a procedurilor de achiziții publice, derulate în anul 2019, au fost încheiate 1592 de
contracte în valoare totală (cu TVA) de 58.666.893,38 lei și 10.201 comenzi în valoare totală (cu TVA)
de 46.608.208,60 lei.
La procedurile de achiziții publice, derulate în anul 2019, au fost depuse 5 contestaţii la licitațiile
derulate, trei contestații fiind respinse ca nefondate, o contestație a fost retrasă și un contestatar a fost
declarat câștigător de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
V. BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
Bugetul de funcționare pe anul 2019 a fost realizat în proporție de 97,79 %, iar bugetul secțiunii
de dezvoltare a fost realizat în proporție de 62,63 %.
Din totalul sumelor încasate pe secțiunea de funcționare:
41,90 % reprezintă venituri din contractele cu CAS Sălaj;
12,61% reprezintă venituri din contractele cu DSP Sălaj, din sume alocate de la bugetul
de stat;
1,07 % reprezintă venituri din contracte cu instituțiile de medicină legală;
40,67% reprezintă subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări de sănătate,
pentru acoperirea creșterilor salariale;
1,87 % reprezintă venituri proprii;
1,88% reprezintă subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente în
domeniul sănătății.
Din totalul sumelor încasate pe secțiunea de dezvoltare:
 23,06% reprezintă subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital în
domeniul sănătății;
 76,86 % reprezintă sume din bugetul de stat către bugetele locale, pentru finanțarea
aparaturii medicale în sănătate, reparații capitale și alte investiții în domeniul sănătății;
 0,08 % reprezintă venituri proprii.
Din total cheltuieli de funcționare:
 78,28 % reprezintă cheltuieli de personal;
 7,94 % reprezintă cheltuieli cu medicamente;
 2,45 % reprezintă cheltuieli cu materiale sanitare;
 3,03 % reprezintă cheltuieli cu reactivi;
 0,94 % reprezintă cheltuieli cu hrana.
Obligațiile de plată ale spitalului către furnizorii de bunuri și servicii sunt în sumă de 6.876.704
lei, din care în termen de scadență 6.635.080 lei și plăți restante de 241.623 de lei ce reprezintă
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contravaloarea medicamentelor achiziționate pe diferite programe de sănătate, nedecontate de către
CAS Sălaj.
În anul 2019, în spital au fost înregistrate mai multe premiere medicale, precum şi unele activități
de dezvoltare a abilităților și competențelor profesionale ale angajaților.
1.
Prima intervenție laparoscopică 3D pentru afecțiuni oncologice în urologie
(prostatectomie radicală laparoscopică 3D). Intervenția chirurgicală a fost realizată cu ajutorul unui
aparat performant de laparoscopie cu sistem video HD 3D, în valoare de aproximativ 170.000 de euro
(achiziționat de Consiliul Județean Sălaj). Echipa operatorie a fost condusă de prorectorul Universității
de Medicină și Farmacie ‟Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca. Intervenția chirurgicală a fost transmisă în
direct participanților la manifestarea medicală: ‟Toamna Medicală Sălăjeană 2019”.
2.
Programul de tratament trombolitic la pacienții cu AVC ischemic acut, aflați în
fereastra terapeutică. Programul a fost inițiat în Spitalul Județean de Urgență Zalău în luna martie 2019,
echipa medicală implicată în acest proiect este formată din medici neurologi, medici de medicină de
urgență, medici radiologi, asistenți medicali. În cursul anului 2019 au beneficiat de tratament
intervențional 40 de pacienți.
3.
Operaționalizarea serviciului de terapie intensivă mobilă TIM. În data de
01.04.2019 a fost inaugurată prima unitate de terapie mobilă din județul Sălaj care, pentru a deveni
funcțională, a fost completată, la nivelul Spitalului Județean de Urgență Zalău cu o noua linie de gardă
în specialitatea terapie intensivă mobilă.
4.
Advanced Life Support (ALS). În perioada 4-6 decembrie 2019, 24 de angajați ai
Spitalului Județean de Urgență Zalău (20 de medici și 4 asistenți medicali) din structurile: UPUSMURD, Cardiologie, Neurologie, ATI, Chirurgie, Medicină Internă, Ortopedie-Traumatologie, ORL,
Boli Infecțioase, Pneumologie au participat, în baza unui Acord de cooperare încheiat între Consiliul
Judeţean Sălaj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău şi TenarisSilcotub, la un curs de formare în
domeniul tehnicilor avansate de resuscitare. Cursul a fost susținut financiar de către compania Tenaris
Silcotub, fiind furnizat de 14 formatori certificați ai Consiliului Național Român de Resuscitare,
participanții care au promovat examenul fiind certificaţi la nivel european în tehnici avansate de
resuscitare.
5.
Vigorous Warrior, Cincu Brașov-2019. În perioada 1-15 aprilie 2019, centrul de
Excelență NATO pentru medicină militară, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale și
Departamentul pentru Situații de Urgență a desfășurat la Cincu, în județul Brașov, exercițiul Vigorous
Warrior. A fost cel mai mare exercițiu NATO cu focus medical, cu caracter multinațional (39 de țări
participante), având la bază un scenariu de război fictiv între două țări vecine, Spitalul Județean de
Urgență Zalău participând la acest exercițiu printr-o persoană.
Atribuții duse la îndeplinire de Spitalul Județean de Urgență Zalău
PROTECŢIA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 292/2011 Legea asistenţei
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 448/2007 privind protecţia persoanelor
cu handicap”, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi a strategiei naţionale şi judeţene în
domeniu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj realizează la nivel judeţean
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a copilului, a persoanelor cu dizabilităţi,
a victimelor violenţei în familie, a persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc social, precum şi a
oricărei persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială.
În domeniul protecției copilului, în anul 2019, activitatea s-a axat în principal pe măsurile
cuprinse în strategie națională cu privire la închiderea centrelor de plasament clasice.
În acest sens, DGASPC Sălaj a depus la Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul Apelului de
proiecte POR 2019/8/8.1.8.3/C Creșterea gradului de ocupare cu serviciile sociale, grup vulnerabil
copii, un număr de 5 proiecte, în valoare totală de 18.819.445 lei, care vizează închiderea centrelor de
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plasament Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu Silvaniei, prin înființarea a 10 case de tip familial în
localitățile Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Crasna, Var, Someș Odorhei, Inău, dar și a 3 Centre pentru
deprinderi de viață independentă în localitățile Cehu Silvaniei, Jibou și Șimleu Silvaniei.
În parteneriat cu ANPDCA București, în cursul anului 2019, s-a început implementarea
proiectului „TEAM – UP” având ca și principal scop identificarea de persoane care doresc să devină
asistent maternal profesionist, precum atestarea și formarea acestora, astfel că până în anul 2023 să fie
extinsă rețeaua de asistenți maternali profesioniști cu 40 persoane. Deși s-au inițiat campanii de
informare și recrutare în tot județul prin mass media, rețele de socializare, AJOFM, UAT – urile din
Sălaj, unitățile de cult și prin alte modalități, nu s-a reușit identificarea până la această dată a numărului
de asistenți maternali profesioniști propuși pentru anul în curs. Creșterea numărului de asistenți
maternali profesioniști este imperios necesară, deoarece începând cu anul 2019 toți copiii cu vârstă sub
7 ani, este obligatoriu a fi plasați doar în familia lărgită sau la un asistent maternal profesionist.
La 31.12.2019, exista un număr de 80 asistenți maternali profesioniști, având în plasament un
număr de 99 copii, din care 85% sunt asistenți maternali din mediu rural și 15% în mediu urban. Deși
s-au intensificat campaniile de informare în acest sens, au fost angajați doar 5 asistenți maternali
profesioniști și există doar 4 solicitări ale persoanelor fizice care doresc să devină asistenți maternali și
aceste persoane sunt din mediul rural, însă, datorită standardelor minime obligatorii, o parte dintre
aceștia nu îndeplinesc condițiile de spațiu și cele referitoare la utilități.
Principala cauză a deficitului intrărilor în sistem o reprezintă faptul că nu există servicii de
prevenire a instituționalizării realizate la nivelul primăriilor, existând doar 10 servicii de zi organizate
la nivelul comunităților locale, 5 organizate de O.N.G.- uri și 2 centre de zi în structura DGASPC Sălaj,
dar există și situații în care părinții pleacă la muncă în străinătate și nu întocmesc documentația
necesară cu privire la delegarea drepturilor părintești altor persoane, cea mai gravă situație fiind aceea
în care când unicul părinte sau ambii părinți execută pedepse privative de libertate.
Având în vedere aspectele de mai sus în multe situații este aproape imposibilă reintegrarea
copiilor în familia naturală, deoarece nu există servicii de suport în comunitate sau familiile nu prezintă
interes pentru reintegrarea acestora în familie schimbându-și în nenumărate rânduri domiciliul în fapt și
nu mai pot fi identificate. În acest sens, în anul 2019, s-a înființat un nou serviciu social, respectiv CTF
Stârciu într-un spațiu transferat de la UAT Horoatu Crasnei, serviciu în care vor beneficia de servicii de
tip familial un număr de 12 copii.
Pentru a da șansa acestor copii, DGASPC Sălaj și-a axat activitatea pe declararea adoptabilității
pentru copiii care nu pot fi reintegrați în familia naturală, astfel că, în anul 2019, un număr de 27 copii
au fost încredințați în vederea adopției din care 11 în alte județe, pentru 24 copii s-au încuviințat
adopțiile, din care 2 au fost adoptați internațional, iar la această dată un număr de 4 copii sunt în proces
de potrivire cu familiile atestate. În acest sens, au fost organizate întâlniri cu familiile adoptatoare,
cursuri de pregătire a acestora pentru a înțelege procesul de adopție, cât și de acceptare a copiilor cu
vârste de 3 – 4 ani și cu mici probleme de sănătate.
Menționăm faptul că, la începutul anului 2019 au fost adoptate noi standarde minime de calitate
pentru serviciile de protecție a copilului, în acest sens au fost modificate ROF – urile de organizare,
procedurile de lucru a serviciilor de protecție a copilului, la această dată existând un număr de 39
servicii licențiate și un număr de 2 servicii în curs de licențiere.
În anul 2019, s-a reușit menținerea a 70 copii și tineri în familiile naturale prin oferirea de servicii
de îngrijire de zi și pentru copiii aflați în situație de risc și abandon școlar din orașele Zalău și Șimleu
Silvaniei, servicii care continuă să existe în structura DGASPC Sălaj, cu sprijinul autorităţilor locale.
De asemenea, prin Centrele de recuperare din Zalău și Șimleu Silvaniei, s-au oferit servicii de
recuperare și reabilitare neuromotorie și psihologică pentru un număr de 200 de copii cu dizabilități
aflați în plasament sau în familiile naturale, dar și pentru 65 de copii cu autism pentru care s-au solicitat
servicii de recuperare, servicii care la această dată sunt insuficiente în județul Sălaj și s-ar impune
înființarea unor astfel de servicii în orașele Cehu Silvaniei și Jibou, dar și în comunele Crasna și
Şărmășag.
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În sistemul de protecție rezidențial beneficiază de o măsură de protecție un număr de 295 copii,
cu vârste cuprinse între 3 – 26 ani, din care un număr de 15 de copii au fost reintegrați socio
profesional - cei care și-au finalizat cursurile școlare, iar un număr de 10 copii au fost reintegrați în
familia naturală.
Menționăm că 86 copii aflați în centrele de plasament și casele de tip familial, sunt copii cu
diferite dizabilități pentru care măsura reintegrării profesionale sau în familie este aproape imposibilă,
astfel că, în anul 2019, un număr de 4 tineri au fost transferați din unitățile de protecție a copilului în
unitățile de protecție pentru persoane adulte cu handicap, deoarece pentru acești tineri nu s-a identificat
nicio posibilitate de integrare socio profesională şi pentru 4 dintre acești tineri s-a reușit integrarea
socio profesională prin identificarea de locuri de muncă în județul Sălaj, Bihor și Cluj.
Măsura plasamentului la rude până la gradul IV –lea inclusiv este o măsură de protecție
alternativă, prin care copilul rămâne în familia extinsă, astfel că, în anul 2019, un număr de 248 copii
au beneficiat de această măsură de protecție, dintre aceștia 185 de copii beneficiază de măsura
plasamentului la rude la gradul IV, 38 de copii se află în plasament la alte familii, un număr de 2 copii
cu ambii părinți decedați beneficiază de tutelă, iar un număr de 23 copii se află în măsură de plasament
în alte județe.
În anii anteriori s-a modificat legislația în domeniul plasamentului, astfel că se impune o
monitorizare mai atentă a acestora, fiind introduse noi cerințe și pentru familiile care pot să primească
un copil în plasament, realizându-se în acest sens peste 979 de rapoarte de monitorizare trimestrială,
depuse la AJPIS Sălaj.
Abandonul direct în maternitate a copiilor este o problemă nesoluționată nici în anul 2019,
deoarece au fost abandonați 8 copii pe parcursul anului, iar pentru cei 8 copii, din care doi cu
dizabilități grave, s-a stabilit o măsură de protecție, însă nicio mamă, după ce au fost consiliate de
către asistenți sociali din cadrul Spitalului Județean și cei ai DGASPC Sălaj, nu au decis păstrarea
copiilor în familie sau plasamentul acestora în familia extinsă. Totuși, raportat la anii precedenți,
numărul copiilor abandonați direct din spitale a scăzut cu 40%.
În anul 2019, au fost monitorizate pe o perioadă de 6 luni un număr de 134 mame minore care au
în îngrijire copii, pentru a se preîntâmpina abandonul copiilor, dar și în acest domeniu se întâmpină
greutăți, deoarece în multe situații nu se sesizează și de către medicii de familie sau de către asistenții
sociali din cadrul autorităților locale, în aceste cazuri monitorizarea realizându-se la intervale mari de
timp, deoarece aceste mame își schimbă foarte des domiciliul, nu sunt școlarizate sau nu dețin o
locuință proprie, nu au întocmite acte de identitate proprii și pentru copii, nu înscriu copilul minor la un
medic de familie.
Un număr de 47 de copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal au fost evaluați, din
care pentru un număr de 30 copii s-a stabilit măsura supravegherii specializate în familie. În vederea
evaluării acestor cauze, întâmpinăm dificultăți în colaborarea cu părinții acestor copii, cu asistenții
sociali din comunitățile de unde provin datorită faptului că multe familii își schimbă frecvent domiciliul
și nu pot fi identificați după domiciliul din actele de identitate sau datorită faptului că aceștia pleacă în
străinătate şi nu există vreo informare în acest sens și nu sunt reglementate metode de identificare în
afara teritoriului României a copiilor plecați cu părinții în străinătate.
Serviciul de Evaluare Complexă pentru copii a evaluat medical, social și psihologic un număr de
574 copii din județ, pentru un număr de 559 copii s-a acordat un grad de handicap, iar pentru un număr
de 15 s-a respins încadrarea într-un grad de handicap.
În anul 2019, s-a reușit ca pentru copiii din municipiul Zalău și localitățile limitrofe,
nedeplasabili să fie realizată evaluarea psihologică la domiciliul acestora, având ca obiectiv extinderea
acestei acţiuni şi pentru copiii din alte comunităţi. Numărul de copii evaluați este mai mic ca în anul
anterior, deoarece potrivit noilor criterii pot fi acordate grade de handicap pentru o perioadă mai mare
de 2 ani sau până la vârsta de 18 ani în cazul diagnosticelor care presupun îngrijiri paleative pentru
copii.
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Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului s-a concretizat într-un număr de 2.264 cazuri
evaluate, din care, pentru un număr de 878 s-au emis Hotărâri de plasamente sau încadrare în grad de
handicap, iar alte 2019 cazuri au fost dezbătute și s-au prezentat rapoarte de monitorizare.
Compartimentul Violență în Familie a evaluat în anul 2019 un număr de 68 de copii victime ale
violenței în familie, 15 dintre acestea au fost cazuri soluționate, 33 cazuri s-au infirmat, iar 28 fiind în
curs de soluționare; din cele 15 cazuri finalizate, pentru un număr de 4 copii s-a luat măsura
instituționalizării într-un serviciu specializat.
De asemenea, au avut loc acțiuni de prevenire a violenței desfășurate în școlile gimnaziale din
municipiul Zalău și Șimleu Silvaniei, iar în parteneriat cu I.P.J. Sălaj s-a realizat Campania de prevenire
și combaterea violenței intitulată “Recunoaștem să ne putem apăra”. În cadrul acestei actiuni, în
perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, au fost organizate sesiuni de autoapărare realizate de către
specialiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj, desfăşurate în sala de sport a Școlii
Generale “Corneliu Coposu” Zalău, la care au participat peste 200 de persoane.
În anul 2018 s-a semnat un program de finanțare cu ANES, care a continuat și în 2019, în vederea
identificării și înființării unei case protejate pentru victimele violenței în familie, dar și pentru
realizarea de activități de consiliere și sprijin pentru victimele violenței în familie, proiect care este în
derulare, astfel că din luna mai a anului 2020 va deveni un serviciu funcțional.
În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în anul 2019, principala activitate s-a axat
pe reevaluarea tuturor beneficiarilor din cele 9 servicii destinate persoanelor cu dizabilități, în
conformitate cu noile standarde minime de calitate, dar și pentru a se realiza un plan de integrare sau
reintegrare în familie sau în societate.
În cadrul acestor servicii avem un număr total de 449 beneficiari, pentru 27 dintre aceștia trebuie
identificate soluții de integrare, reintegrare sau inserție profesională, având în vedere faptul că începând
cu anul 2021, unitățile de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități nu vor putea avea o capacitate
mai mare de 50 locuri, existând la această dată un blocaj cu privire la posibilitatea DGASPC Sălaj de a
oferi servicii rezidențiale persoanelor adulte cu dizabilități, având în vedere un număr de 49 cereri de
instituționalizare care nu pot fi realizate din lipsă de capacitate. La această dată sunt avizate planurile
de restructurare/organizare centre CIA nr. 1 Crasna, CIA Boghiș și CRRN Jibou, fiind depuse și
planurile de restructurare pentru CIA nr. 2 Crasna, fiind în curs de avizare, iar pentru CSS Bădăcin se
solicită înființarea și a unui centru de zi, însă acest serviciu nu poate fi realizat la această dată din lipsă
de spații și beneficiari suficienți.
Consiliul Județean Sălaj finanţează un program de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte, însă
acest program acoperă parțial nevoile de îngrijire și asistență a acestora, deoarece aceste servicii sunt
insuficiente la nivelul comunităților locale, nu există centre de recuperare, centre de zi care să se
adreseze persoanelor adulte cu dizabilități și nu se oferă servicii de îngrijire la domiciliu realizate de
către UAT-uri.
Principalele motive invocate în cererile de instituționalizare sunt lipsa locuinței, lipsa serviciilor
cu suport, veniturile mici, lipsa aparținătorilor.
La această dată, în cele 4 centre de adulți, respectiv CIA Boghiș, CSS Bădăcin, CRRN Jibou și
CIA Crasna, numărul de beneficiari, respectiv 449, depășește capacitatea de instituționalizare aprobată,
datorită faptului că unele dintre cazuri au necesitat intervenție în regim de urgență.
Din analiza realizată la nivelul DGASPC Sălaj în decembrie, având în vedere și numărul de
solicitări de instituționalizare, se impune înființarea unui Centru de îngrijire și asistență cu o capacitate
de 50 de locuri într-un alt spațiu, deoarece spațiile pe care deținute în prezent nu pot acoperi această
nevoie.
La Centrul Medico Social Ileanda, unde există o capacitate de 30 locuri, au beneficiat de servicii
de îngrijire sociomedicală temporară, respectiv un număr maxim de 45 de zile, un număr de 350
persoane cu handicap sau persoane cu boli cronice grave care au nevoie și de îngrijire medicală și
sprijin social, din care 30 de cazuri au domiciliul în municipiul Zalău, deoarece nu există alte servicii
specializate pentru acest tip de beneficiari în județul Sălaj, existând foarte multe solicitări chiar și de
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prelungire a perioadei de acordare de servicii pentru 6 luni; 20 de beneficiari sunt persoane pensionate
care nu au niciun sprijin în familia proprie sau nu au aparținători și pentru care nu există servicii de
îngrijire la domiciliu sau centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, doar unul public în Cehu
Silvaniei și 4 centre private unde costurile sunt prea mari.
În conformitate cu Legea nr. 448/2006 persoanele cu handicap cărora nu li se pot asigura în
familie îngrijirea și supravegherea, au dreptul la îngrijire în unitățile de protecție de pe raza
administrativ teritorială unde își au domiciliul, iar din cele 56 solicitări de instituționalizare au fost
acceptate doar 20 de cazuri, deoarece și în cursul anului 2019 s-a impus transferarea în instituțiile de
îngrijire pentru persoane adulte un număr de 4 tineri cu handicap grav care beneficiau de o măsură de
protecție a copilului deși erau adulți.
Prin Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap au fost evaluate, în
anul 2019, un număr de 5.044 persoane pentru care s-a impus reevaluarea anuală conform normelor
legale în vigoare, iar pentru un număr de 55 persoane s-a propus respingerea încadrării într-un grad de
handicap, deoarece nu se încadrau în criteriile medicale. La sfârșitul anului 2019, beneficiază de
prestații sociale un număr de 14.620 persoane cu handicap neinstituționalizate.
În anul 2019 un număr de 463 persoane au fost evaluate medical și psihologic la domiciliu,
deoarece acestea erau în incapacitate de a se deplasa în vederea evaluării la sediul DGASPC, datorită
imobilizării acestora.
Persoanele cu handicap beneficiază, conform legislației în vigoare, de transport gratuit pe
mijloacele de transport în comun, astfel au fost acordate un număr de 36.047 bilete unice, 1.211
legitimații de călătorie pentru transportul urban. Menționăm că în conformitate cu legislația aprobată în
luna decembrie 2018, începând cu anul 2019 s-au acordat bilete unice de călătorie care pot fi folosite pe
orice tip de transport, ceea ce vine în sprijinul mobilității persoanelor cu dizabilități.
Pentru a se elimina suprapunerea de beneficii între persoanele cu handicap și persoanele
pensionare, s-a întocmit o bază de date informatizată care este verificată lunar prin Casa Județeană de
Pensii Sălaj, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și Direcția de Asistență Comunitară Zalău,
AJPIS și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și cu UAT – urile din județ.
În cursul anului 2019, au fost evaluate și transmise consiliilor locale un număr de 1.461 de cereri
privind acordarea indemnizațiilor lunare care înlocuiește asistentul personal pentru persoanele adulte cu
handicap de gradul I și care sunt îngrijite către membrii familiei sau persoane care au statut de
pensionari.
Ca și noutate în domeniul persoanelor adulte cu handicap, în anul 2016, s-a introdus cardul
european, pentru activități culturale și sportive, reușind, în 2019, să întocmim documentația pentru un
număr de 7 persoane, cardurile fiind în posesia persoanelor beneficiare.
În conformitate cu prevederile Ordinului M.M.J.S. nr. 1106/2011 privind constituirea registrelor
electronice privind persoanele cu handicap, a fost implementat un program informatic SEE SOFT,
program în care au fost introduse toate dosarele persoanelor cu handicap și care este actualizat
permanent. Acest program permite un control intern mult mai eficient cu privire la acordarea
drepturilor persoanelor cu handicap, respectiv indemnizațiile, buget complementar sau bilete de
călătorie, fiind un instrument de lucru foarte eficient, având în vedere și noile cerințe cu privire la
existența unui sistem informatic pentru toți beneficiarii de servicii și prestații sociale.
În vederea realizării activităților de socializare și integrare socio profesionale au fost realizate
activități în parteneriat cu Asociația Benefacto București, SC TenarisSilcotub, Asociația Hepribah Cehu
Silvaniei, Grădina Botanică Jibou, Asociația Cert Transilvania, Asociația Noi Orizonturi București,
Parohia Ortodoxă Șimleu Silvaniei, Fundația SC Hapy Pluto Booth Srl Zalău dar și acțiuni în favoarea
creșterii calității vieții beneficiarilor din centre, fiind organizate excursii, tabere gratuite cu sprijinul
Direcției Județene de Tineret și Sport ori participarea la activități sportive și culturale.
Având în vedere faptul că în anul 2020 urmează relicențierea serviciilor sociale din structura
DGASPC Sălaj și datorită faptului că în anul 2019 s-au modificat toate standardele minime de calitate
în domeniu, au fost realizate lucrări de modernizare și reparații la serviciile sociale din subordine în
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sumă totală de 1253,96 mii/lei astfel: la CSS Crasna s-au realizat lucrări cu privire la modernizarea și
adaptarea spațiului, dar și cu privire la realizarea sistemelor antiincendii; la CSS Nușfalău s-au finalizat
lucrările de amenajare a spațiilor exterioare și de colectare a apelor pluviale; la casele de tip familial
din Someș Odorhei, Fizeș, Piticot s-au realizat reparații capitale la acoperișuri, cât și reparații interioare
și igienizare; la CIA Boghiș au fost realizate reparații la exteriorul clădirii și la căile de acces.
De asemenea, au fost achiziționate o stație de clorinare și un sistem de supraveghere video la
CRRN Jibou. La CIA Boghiș s-a dotat o sală de kinetoterapie cu aparatură de specialitate, au fost
achiziționate mașini de spălat rufe profesionale, uscătoare de rufe, boilere electrice pentru dotarea
spălătoriilor din centre cât și boilere și mașini de gătit pentru bucătării.
Au fost realizate 10 studii de fezabilitate pentru înființarea celor 10 case de tip familial aferente
celor 5 proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8,
Obiectiv Specific 8.3. - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
În vederea îmbunătățirii condițiilor de îngrijire și recuperare ale beneficiarilor au fost
achiziționate lenjerii de pat, saltele, mobiliere în spațiile beneficiarilor, aparatură electrocasnică, au fost
achiziționate materiale pentru activitățile de ergoterapie și deprinderi de viață independentă.
DGASPC Sălaj număra la data de 31.12.2019 16.462 cazuri active, din care 14.620 persoane
adulte cu dizabilități, 847copii cu dizabilități, 238 copii în plasament familial, 49 copii plasați la
asistenți maternali profesioniști, 138 copii în centre de plasament, 12 copii în centre în regim de
urgență, 157 copii în case de tip familial, 61 copii în centru de zi, 47 copii delicvenți, 134 mame
minore, 449 persoane adulte cu dizabilități în centre rezidențiale, 40 tineri în centre multifuncționale
tineri, 65 de cazuri victime de violență domestică.
Pentru anul 2019 bugetul de funcționare și cel de investiții, a fost asigurat din bugetul județean la
nivelul solicitărilor, astfel că la această data nu există restanțe la plata drepturilor salariale pentru
angajați și nici restanțe către furnizorii de utilități sau alimente, reușind ca nevoile beneficiarilor să fie
acoperite conform standardelor minime de calitate.
Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sălaj
CERCETAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC,
ARTISTIC ŞI CULTURAL
I. Activitatea de cercetare ştiinţifică
 Cercetarea ştiinţifică în domeniul arheologiei:

Amprenta antropogenetică a populațiilor locale din preistorie pănă în evul mediu
timpuriu: Au fost analizate din punct de vedere antropologic toate mormintele de inhumație sau
incinerație identificate până în prezent pe teritoriul județului Sălaj din preistorie până în evul mediu
timpuriu. În anul 2019 au fost publicate mormintele neo-eneolitice, iar pentru anul 2020 se
intenționează continuarea datărilor C14 în special pentru materialul osteologic uman.

Neo-eneoliticul în Depresiunea Şimleului: proiectul are ca obiectiv cercetarea tuturor
aspectelor legate de comunitățile neolitice identificate pe teritoriul județului. În anul 2019 a fost
efectuată analiza întregului lot de materiale ceramice desenate și sistematizarea pe complexe și
campanii în vederea editării monografiei de sit. Au fost trimise spre datare C14 trei probe.

Carnea în alimentația comunităților din preistorie la evul mediu timpuriu. Studii de
paleofaună pe baza descoperirilor arheologice - colaborarea cu cercetători din cadrul Institutului de
Arheologie Iași în vederea determinărilor paleofaunistice din situri cercetate în ultimii 20 de ani. Pentru
anul 2019 au fost realizate analizele pentru materialul osteologic recoltat din câteva complexe
aparținând neoliticului, epocii bronzului, perioadei La Tene și evului mediu timpuriu.

Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV
României. Tema a fost documentată prin derularea cercetărilor arheologice de tip evaluare de teren la
incinta fortificată preistorică și turnul roman de pe Vărful Poguior, comuna Mirșid. județul Sălaj. în
cadrul proiectului Cetățile necunoscute ale Sălajului. Noile cercetări au permis obținerea unor date de
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mare acuratețe referitoare la tehnica de amenajare a sistemului defensiv, precum și obținerea unor
repere noi referitoare la perioada de funcționare a incintei. S-a lucrat la redactarea volumului Bronzul
târziu în NV României. Descoperirile de tip Cehăluț - Hajdúbagos
 Contribuţii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în Depresiunea
Silvaniei. În anul 2019 au fot prelucrate descoperirile din situl medieval cercetat pe traseul Autostrada
Transilvania în anul 2012, care vor fi publicate în 2020 prin monografia: Dan Băcueț, Ioan Bejinariu,
Autostrada Transilvania. Așezarea medievală timpurie de la Marca Sfărăuaș I.
 Cetăți, castele și conace din județul Sălaj - Scopul principal a fost cel de a cartografia, verifica
starea de conservare, documenta (prin utilizarea noilor tehnologii în domeniul fotografiei) toate
obiectivele atribuibile elitelor (cetăți, castele, conace) din Sălaj care aparțin unui extrem de vast
segment cronologic (din evul mediu timpuriu și până în perioada modernă). Prezentul demers a vizat un
număr de 30 de obiective care au fost fotografiate pe parcursul a 4 zile.
 Dacii liberi – au fost derulate cercetări în situl dacic de la Pericei-Gouț în vederea stabilirii
evoluției comunităților de daci liberi din proximitatea Măgurii Șimleului. Proiectul își propune analiza
evoluției unei comunități de daci din sec. 2-5 în condițiile prezenței germanice barbare și a Provinciei
Dacia Porolissensis în vecinătate.
 Sacru şi profan la dacii din nord-vestul României - În cadrul acestui proiect au fost realizate
cercetări cu finalizarea diagnosticului arheologic de la Coșeiu-Cetate, pornind de la perieghezele și
sondajele anterioare în vederea stabilirii evoluției cronologice a siturilor, de la elementele de locuire
preistorice până la disoluția puterii dacice în nord-vestul României.
 Monedă și circulație monetară în Evul Mediu sălăjean – a fost finalizată prelucrarea tezaurului
monetar medieval de la Romita și publicat un volum. Au fost efectuate analize XRF, s-a procedat la
interpretarea și inserarea în text a spectrelor de fluorescență de raze x caracteristice fiecărei monede.
 Tezaurele necunoscute ale Sălajului - Identificarea unui număr de opt tezaure monetare
medievale și premoderne, descoperite în intervalul de timp dintre ultimele două decenii ale sec. al XIXlea și primele două decenii ale sec. al XX-lea
 Proiectul Religia romană la Porolissum: traducerea în limba engleză, includerea datelor istorice
și bibliografice cele mai noi pentru aproximativ jumătate din ceea ce va fi monografia finală a cultelor
egiptene în provinciile dunărene: Dacia, Pannonia și Moesia.
 Proiectul Epigraphica: finalizarea volumului privind materialul militar epigrafic minor, cât și o
serie de articole privind materialul epigrafic din Dacia Porolissensis, în special Porolissum și Romita.
De asemenea, au fost propuse pentru restaurare și o serie de 30 de piese de bronz din colecțiile MJIAZ..
 Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis Din punct de vedere al
documentării de teren, au fost aplicate o serie de scanări fotogrammetrice realizate cu ajutorul dronei.
Aceste scanări au avut ca scop realizarea de modele digitale ale terenlui, modele care să redea fidel,
3D, structura și relieful fortificațiilor frontaliere din nord-vestul provinciei Dacia Porolissensis.
Totodată, documentarea a vizat realizarea unor fotografii aeriene de înaltă calitate, acestea au fost
arhivate și sortate, fiind disponibile tuturor cercetătorilor din muzeu, pentru scopuri variate. În vederea
lămuririi unor aspecte de natură arheologică au fost realizate cercetări de tipul: diagnostic arheologic la
Prodănești (com. Creaca)-Pe Șanț și diagnostic arheologic la Mirșid (com. Mirșid)-Puguior.
 Metalurgia bronzului. Probleme de patologie a pieselor din bronz. Mecanismele degradării și
tipuri de deteriorare” - Realizarea de investigații fizico-chimice și de structură asupra unor piese din
bronz de diferite tipuri –fragmente de statuie imperială din bronz (realizarea de analize spectometrice
prin fluorescență de raze X), determinarea produșilor de coroziune din stratul de patină al obiectelor din
bronz.
 Cultic versus casnic în ceramica neolitică și eneolitică din Depresiunea Sivaniei. Artefactele
ceramice din patrimoniul muzeului sunt studiate/comparate din punctul de vedere al funcţionalităţii lor:
inventar funerar, depunere rituală sau ceramică uzuală, casnică.
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 Pixels for Heritage-documentarea prin mijloace moderne (fotogrametrie) a monumentelor, în
special a celor aflate în stare avansată de degradare. Pentru anul 2019 au fost documentate integral 8
monumente de pe teritoriul județului Sălaj. Pentru anul 2020 sunt propuse alte 5 monumente.
Program de cercetare arheologică sistematică
Proiect: Cetățile necunoscute ale Sălajului
1. Jac-Cămnin. Cercetările sistematice derulate în ultimii ani s-au continuat cu cercetarea camerei
funerare nr 2. În cadrul acestui program s-a realizat și o evaluare de teren în zona cunoscută ca Pivnița
Monului de la Jac, o evaluare care a avut în vedere spațiul exterior al amenajării rupestre.
2. Cercetare arheologică castru Brusturi/Romita: Premergător proiectului, la începutul anului a
fost elaborat proiectul de cercetare arheologică defalcat pe o perioadă de trei ani, în care s-au accentuat
importanța cercetării arheologice, obiectivele proiectului, responsabilitățile membrilor proiectului.
3. Evaluare de teren - Incinta fortificată preistorică și turnul roman de pe Vărful Poguior, comuna
Mirșid. județul Sălaj
4. Diagnostic arheologic Coșeiu-Cetate.
5. Șantierul arheologic sistematic Pericei-Gouț
Programul Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj:
Au fost realizate fișe de sit pentru siturile nou identificate sau verificate pe parcursul anului și au
fost amplasate pe hărți. Au fost realizate cercetări arheologice de suprafață cu trasarea noilor
descoperiri și a siturilor cunoscute anterior.
- cercetări de suprafaţă - 89 zile
- situri noi indentificate - 28
- situri verificate şi amplasate pe planuri - 70
Programul de cercetare arheologică preventivă - 14 contracte
1.Cercetare arheologică preventivă: Hereclean – La răstignire/după case
2. Cercetare arheologică preventivă: Gârcei - Glimee
3. Evaluare de teren zona de protecție a sitului: Hereclean – Dâmbul Iazului
4. Evaluare Șimleu Silvaniei – str. Nucului
5. Supraveghere Românași ”zona PECO”
6. Cercetarea arheologică preventivă: Cristur - Crișeni- Biserica Reformată
7. Supraveghere arheologică Panic ISCIP
8. Cercetare preventivă Șimleu Silvaniei - Strada Argeșului 39
9. Supraveghere arheologică Badon - Proprietatea Fiț
10. Cercetare preventivă Șimleu Silvaniei - Str. Oașului 24
11. Supraveghere arheologică Șimleu Silvaniei - str. A. Mureșanu
12. Diagnostic arheologic Badon - Pietriș
13. Cercetare preventivă Hereclean - Dâmbul Iazului
14. Supraveghere arheologică Dragu -Capelă funerară
Cercetarea ştiinţifică în domeniul istoriei:
 Sălajul secolului XX şi personalităţile sale - Subtemele cercetării propuse pentru 2019:
a) Colectivizarea forțată a agriculturii în județul Sălaj,
b) Ioan Ossian şi liceul „Simion Bărnuţiu” din Şimleu Silvaniei. Au fost definitivate două
studii, s-a efectuat documentare la Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Sălaj și la
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj, s-a fotografiat anuarul liceului pe
anii 1919-1939 și 1976-1979, precum și alte periodice sălăjene.

Construcția bisericii din Lemniu (1931-1935): cercetari în arhivă la Serviciul Județean
al Arhivelor Naționale Sălaj - consultare 11 u.a. din fondurile Parohia greco-catolică Lemniu,
Parohia greco-catolică Ruginoasa, Parohia greco-catolică Răstoci, Parohia greco-catolică Sfăraș,
Parohia greco-catolică Dragu; analiză documente de arhivă fotografiate și documente accesate
online.
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Legitimitatea, cunoașterea și autoritatea silvicultorilor români: cercetare de teren în
Lozna, Tihău, Zalău; un interviu.
Cercetarea ştiinţifică în domeniul etnografiei şi socio-antropologiei:
 Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală (judeţul Sălaj) – Valea Almaşului
Subteme studiate: În perioada februarie – decembrie 2019 au fost efectuate cercetări de teren în
localităţile: Cuzăplac, Cubleșu, Gălășeni, Mierța, Petrindu, Ruginoasa, Stoboru, Tămașa,
Zimbor, Chendremal, Dolu, Sâncraiu Almașului, Sutoru, Sânmihaiul Almașului, Bercea, Sfântă
Mărie, Hida, Păduriș, Sânpetru Almașului, Dragu, Voivodeni, Hida, Miluani, Baica, Racâş.
Cercetarea s-a axat, în special, pe porţile de lemn sculptate – o categorie aparte în cadrul
construcţiilor din lemn, elemente de identitate zonală: inventarierea şi fotografierea porţilor
sculptate din lemn din toate satele de pe Valea Almaşului; descrierea tehnicilor, materialelor şi
ornamenticii porţilor din zonă, vechimea, funcţia socializatoare, de integrare în comunitate a
porţilor de lemn; o tipologizare generală (după numărul de stâlpi); meşterii din zonă; motivele
ornamentale. Au fost realizate fotografii cu case vechi, anexe gospodăreşti, porţi, interioare,
etc., fotografii după fotografii de epocă cu mare valoare documentară: fotografii de familie, cu
case vechi care au aparţinut celor intervievaţi pentru a avea un model de tip de construcţie. Au
fost efectuate studii arhivistice referitoare la localitățile situate pe Valea Almașului Arhivarea
documentaţiei s-a făcut în sistem electronic în arhiva muzeului. S-au făcut transcrieri ale
materialelor culese în teren.
 Despre semne şi visele care „spun”, Cercetarea de teren s-a făcut în satele: Ip, Porţi, Ciocmani,
Brâglez:
 Repere identitare sălăjene: sate și țărani. S-a avut în vedere o radiografie a satelor sălăjene la
nivel de repere identitare; au fost luate în calcul: arhitectura și locuirea tradițională, alimentația,
rețetele culinare și raportarea la actul alimentar, formule de magie terapeutică, profilactică sau
curativă cu scenarii magico-rituale, formule de divinație erotică, forme și formule de
socializare, aderarea la anumite sărbători, poate sărbători locale, raportarea la proprietate,
zestre, casă, pământ, animale
 Cler și religiozitate țărănească în lumea rurală din Transilvania secolului al XIX-lea:
documentare bibliografică; 15 articole și cărți consultate; 2 interviuri realizate; un articol în
lucru despre reprezentări ale religiozității românilor în descrierile călătorilor străini.
 Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural: documentare bibliografică; 25 de articole și
cărți consultate; 21 de zile de teren în Carastelec, Marca și Hida (aprilie-mai); 22 interviuri
realizate
 Povestea unui om leneș - proiect derulat de Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț în colaborare
cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, în vederea producției spectacolului de teatru
documentar Frontal. O adaptare foarte liberă după Povestea unui om leneș de Ion Creangă:
documentare în teren (11 interviuri semi-structurate); documentare bibliografică (34 de articole
și cărți); documentare online (187 de materiale scrise și video consultate); un articol în lucru,
despre reprezentări ale sărăciei în spațiul public românesc, în care valorifică materialul
documentar adunat pentru realizarea spectacolului.
 Din buruieni la produse medicinale în Transilvania secolului XX-XXI (A. Abran). Realizare 3
interviuri,
 Crud și gătit - Realizare 9 interviuri audio, 2 interviuri filmate (parțial)
Cercetarea ştiinţifică a fenomenului artistic:
 Cercetarea colecţiei Sima în scop de evidenţă, clasare, publicare şi valorificare expoziţională În
anul 2019 s-a reușit finalizarea documentării pe toată arhiva SIMA;
 Artă sălăjeană, artiști sălăjeni. Participare la simpozioanele de creaţie şi la expozițiile acestora
din Sălaj în scop de documentare și dezvoltare de patrimoniu muzeal: elaborare bază de date
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despre artişti, opere, portofolii, interviuri; prin particcipare la tabere de creatie si dcocumentare
in expozitii personale sau de grup.
 Ceramica de la Deja – cercetare de muzeu în colecții muzeale și private - Documentare pentru
proiectul expoziţonal Ceramica centrului de olari Deja susţinut în colaborare cu Muzeul
Etnografic al Transilvaniei, Muzeul Jud. Satu Mare, Muz. Jud. de Etnografie şi Artă Populară
din Maramureş, Fundaţia Kallos Zoltan, Răscruci; Déri Múzeum din Debreţin, Néprajzi
Múzeum din Budapesta, Primăria Sălăţig Şcoala Petri Mór din Nuşfalău, colecţionari privaţi
sălăjeni.
 Ceramica de Zalău – documentare de muzeu şi documentare de teren - Documentare la Muzeul
Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, identificarea pieselor cercetate şi achiziţionate de
dr. Kós Károly (Cluj), identificare piese din colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor, Muzeului
Etnografic din Baia Mare. Documentare de teren la urmaşii olarilor din Zalău (fam. Boér,
Mihály şi Ardai)- interviuri, fotodocumentare din arhivele familiilor, identificare de piese
ceramice propuse spre achiziţie, fotografiere piese ale colecţiilor personale/ale familiilor.
Documentare în 3 colecţii private la Budapesta la deţinători de ceramică sălăjeană.
II. Activitatea de comunicare şi valorificare ştiinţifică a rezultatelor cercetării şi
patrimoniului muzeal
 Editarea numerelor XXXX/1, XXXX/II și XLI/2019 a revistei Acta Musei Porolissensis, revistă
cotată CNCS-B, la care au colaborat specialişti de prestigiu din ţară;
 Au fost redactate 75 de articole şi studii privind rezultatele cercetărilor ştiinţifice, rapoarte de
cercetare arheologică, acestea fiind publicate sau în curs de publicare în reviste de specialitate;
 Au fost elaborate 3 studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor
protejate care cuprind patrimoniul arheologic şi 14 rapoarte de descărcare de sarcină
arheologică, supraveghere şi evaluare de teren.
Organizarea de manifestări științifice (congrese, sesiuni și simpozioane științifice): în
perioada 11-12 octombrie 2019 - Cooperativizare și decooperativizare în România, simpozion științific
organizat. Au fost prezentate 17 comunicări științifice, publicate în volumul aferent manifestării
Volume publicate sau în curs de publicare:
1. Arta contemporană în colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. (albumului de
colecţie).
2. Ceramica centrului de olari Deja – catalog de expoziţie
3. File din istoria satului Derșida
4. Cooperativizare și decooperativizare în România
5. Tezaurul monetar medieval de la Romita, sec. XVII. O abordare interdisciplinară (în curs de
finalizare).
6. Tesserae militares et instrvmenta inscripta à charactère militaire en Dacie romaine (IDR Mil),
Cluj-Napoca, manuscris finalizat. Urmează a fi finalizată și ilustrația, în special desenele pieselor .
7. The Isiac Cults in Pannonia, Dacia and Moesia. Finalizat Cap. I, II. (jumătate); Cap. III. 2.
Mai sunt de finalizat Cap. II (a doua parte); Cap. III, parțial (în curs de finalizare).
8. Cetăți, castele și conace din județul Sălaj, Cluj-Napoca, 2019, 91pag.
Pliante, broșuri: 5
Cataloage: Simpozionul de creaţie artistică de la Stana
Specialiştii muzeului au participat la:
- 20 sesiuni de comunicări ştiinţifice cu caracter internaţional,
- 44 manifestări ştiinţifice naţionale
- 4 manifestări ştiinţifice de interes local
Programul expoziţional:
Expoziţii permanente: Realizarea tematicii pentru expoziția permanentă de la Casa Memorială
„Iuliu Maniu” din Bădăcin (22 postere, format 100 cm/130 cm)
Expoziţii temporare realizate la sediu: 10 expoziții
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1. ”Știință și etnicitate. Cercetarea antropologică în România anilor `30”-762 vizitatori
2. Universul păpuşilor între mit şi realitate-1400 vizitatori
3. Cetăți, castele, conace din Sălaj. Povestea unei încăperi-892 vizitatori
4. Arată că ești rar, arată că îți pasă
5. Pastele Domnului. Paștele-1108 vizitatori
6. Un secol de radiodifuziune. expoziţie realizată cu Casa Muzeu Brusturi cu ocazia Nopții
Muzeelor
7. Ceramica centrului de olari Deja – Contribuţia cercetătorului ştiinţific dr. Kos Karoly la
studierea şi promovarea ceramicii din Deja.-360 vizitatori
8. Nici o masă fără pește -996 vizitatori
9. Anonimii Migrației. Fotografii de Vlad Petri”-309 vizitatori
10. Confecţionarea tradiţonală a pieptenilor din os

Au fost realizate peste 60 de ateliere în cadrul expozițiilor temporare derulate
Expoziţii realizate în alte locaţii:
1. Dealul melcilor - Expoziţia simpozionului de artă de la Stana
2. Scris, citit şi ştiinţă de carte în Dacia Romană - Muzeul Municipal Turda
3. La începuturile istoriei. Civilizații preistorice între Carpați și Dunărea de Jos - Muzeul
Grand Curtuis, Liege, 16 piese
4. Dacia Felix - la Muzeul Gallo-Romeins (Tongeren) – 1 piesă
(Cele două expoziții naționale au fost organizate de MNIR în Belgia în cadrul manifestării
EUROPALIA)
5. Clio HighTech. Epigrafia 3D la Porolissum - participare la MuseumFest, ediția a II-a
Buzău, 6. Clio Box – Istoria Timișoarei în cutie (la Muzeul Banatului, peste 5.000 vizitatori)
III. Proiecte de cercetare şi programe culturale (altele decât cele cuprinse în programul
minimal)
În anul 2019, muzeul a derulat proiectul Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural,
finanțat de AFCN
IV. Activitatea de evidenţă, clasare, restaurare şi conservare a patrimoniului muzeal
 a fost finalizat procesul de reverificare a inventarelor bunurilor culturale de epocă
romană şi de confruntare cu registrele de evidenţă aferente colecţiilor
 au fost întocmite un număr de 295 dosare de clasare pentru piese din colecţiile arheologie şi
etnografie, au fost realizate 727 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele de arheologie şi artă
plastică, istorie și etnografie, numismatică au fost întocmite 44 de dosare de restaurare
 au fost restaurate 220 de piese din bronz şi fier, provenite din cercetările arheologice, 86 piese
numismatice
 restaurare material ceramic provenite din cercetările sistematice și preventive - 62 piese și 20
piese din corn, conservarea curativă a pieselor ceramice, provenite de pe șantierele preventive de la
Moigrad „Poguior, Cheud „ Sub Hîj”, Cristur- Crișeni- Biserica Reformată
 conservarea curativă a 27 piese din colecțiile de lemn și textile a fondului etnografic
 au fost întocmite 1000 fişe de conservare pentru patrimoniul arheologic şi etnografic
 au fost introduse în inventare un număr de 2000 de poziţii reprezentând bunuri rezultate din
cercetări, respectiv achiziţii sau donații și au fost digitalizate registrele inventar din 2018, parțial 2019
V.Activităţi de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural adresate comunităţii
locale
Oferta educaţională – ateliere interactive organizate în fiecare zi de vineri a săptămânilor din
ciclul anului şcolar:
1 Dăm viață trecutului - 150 participanți
2. Arta Mozaicului - 306 participanți
3. Micii arhitecți - 245 participanți
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4. Dulcele. Gustul copilăriei - 277 participanți
5. Împletituri –50 participanți
6. Din secretele unui sarcofag - 159 participanți
7. Micul arheolog - 265 participanți
8. Fashion Design - 92 participanți
Proiecte de pedagogie muzeală:

Vacanţa la muzeu – program educaţional derulat pe parcursul lunii iulie la care au
participat în medie 45 de copii zilnic - 12 activități

Un muzeu pentru toți - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat
cu Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo Zalău - 4 activități, 70 de persoane implicate

Speranța la muzeu- proiect nou derulat în colaboarare cu Centrul Şcoar pentru Educaţie
Incluzivă „Speranţa”, Zalău - 6 activități

Limba Latină, o fereastră spre trecut Proiect Educațional în parteneriat cu Colegiul
Național Silvania - 1 activitate

Dacii și romanii cuceresc școlile. Prezentare echipamente de reconstituire istorică la
Școala Generală Nr. 1. Chieșd - 1 activitate

Tradiţii româneşti, în parteneriat cu Protopopiatul Ortodox, Centrul de zi pentru copii
aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi Sfântul Arhidiacon Ştefan - 8 activități

Promotorii educației pe meleaguri sălăjene -1 activitate

Pe urmele înaintașilor – excursie tematică pe traseul Zalău-Pericei-Bădăcin-BobotaBocșa Zalău:

Artiști la Muzeu-5 activități

Beciul Creativității Critice care presupune o serie de întâlniri săptămânale cu elevi

Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural: producție spectacol de teatru, turneu în
rural și ateliere de teatru forum pentru elevii din Hida, Marca și Carastelec (aprilie-mai 2019).

LaNsatT - ateliere de teatru în mediul rural (8 zile). Proiect derulat de Teatrul Tineretului
din Piatra-Neamț în parteneriat cu MJIAZ (mai 2019)

Istorii Alternative în România, - proiect derulat de asociația O2G din București: S-au
desfășurat ateliere de teatru și desen narativ la București și Zalău

Festivalul de film documentar One World la Zalău, organizat de asociația One World
România în parteneriat cu Centrul Județean pentru Cultură și Artă Zalău și Muzeul Județean de Istorie
și Artă Zalău

Fabrici și Uzine - producție de teatru documentar; atelier de explorare a istoriei recente
prin teatru, adresat elevilor zălăuani. Un proiect co-finanțat de AFCN și derulat de Centrul pentru
Studierea Modernității și a Lumii Rurale în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și
Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj

Stagiu de practică în științe sociale - 1-14 iulie. Au participat 6 studenți de la
specializările Sociologie, Istorie și Etnologie.
Programe culturale derulate:
 Noaptea Europeană a Muzeelor
 Porolissum Fest
 Zilele europene ale patrimoniului
 Noaptea Cercetătorilor Europeni
MARKETING ŞI RELAŢIA CU PUBLICUL, PROMOVAREA INSTITUŢIEI ŞI A
ACTIVITĂŢILOR MUZEULUI
În anul 2019, în scopul promovării patrimoniului cultural și a istoriei locale, specialiștii muzeului
au dat spre publicare 20 de materiale în reviste de cultură locale (Caiete Silvane, Hepehupa), iar
promovarea activităţilor, a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului muzeal au fost constant
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aduse în atenţia publicului prin intermediul tuturor mijloacelor de informare: mass media, website şi
reţele sociale.
Număr de vizitatori şi beneficiari: la sediu
 10.937– vizitatori plătitori de bilete
 3.565- vizitatori cu intrare gratuită (participanţi programe culturale, la vernisaje, conferinţe,
ateliere din oferta educaţională, Noaptea Europeană a Muzzelor, etc.)
 aproximativ 3000 - beneficiari Porolissum Fest
 689- participanți la Vacanță la muzeu
Număr de vizitatori la expozițiile itinerante: 5000
 Total vizitatori: 23.191
Subvenţie: 3.596.500,00 lei
Venituri încasate în anul 2019: 149.530,02 lei, din care:
- 21.008,00 lei cofinanțare de la Ministerul Culturii pentru cercetările arheologice de la
Porolissum
- 54.863,00 lei cofinanțare de la A.F.C.N. pentru proiectul Anonimii Migratiei. Teatru
documentar rural
- 32.568 lei venituri încasate din vânzarea de bilete
- 20.505,02 lei venituri încasate din cercetări arheologice preventive
- 6.845,00 lei venituri încasate din vânzarea de cărți
- 7.250,00 lei venituri încasate din proiectul educațional Vacanța la muzeu
- 6.491,00 lei venituri încasate din alte activități (ghidaje în limbă străină, vânzări de
suveniruri, taxă fotografiere).
Veniturile aferente anului 2019 au asigurat sumele necesare cheltuielilor, fiind utilizate atât
pentru funcţionarea instituţiei, cât şi pentru pentru dezvoltare şi investiţii, incluzând derularea
proiectelor propuse.
Atribuţii duse la îndeplinire de MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU
În ceea ce privește activitatea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în anul 2019,
instituția s-a implicat activ în diverse activități specifice sferei de responsabilități, precum:
- Organizarea, co-organizarea şi susţinerea financiară a 11 festivaluri şi festivaluri-concurs
folclorice: Festivalul Minorităţilor din Sălaj, la Zalău; Festivalul-concurs „Mândru Cântec
Sălăjean”, la Zalău; Festivalul Cântecului şi Dansului Codrenesc, la Cehu Silvaniei; Festivalul
„Dor de cântec şi de joc”, la Bănișor; Festivalul Românilor de Pretutindeni „La Fântâna
Dorului”, la Şimleu Silvaniei; Festivalul „Someş, cântecele tale”, la Jibou; Festivalul
internaţional „Ecouri Meseşene”, la Jibou, Bistrița şi la Zalău; Zilele Maghiarilor din Sălaj, la
Zalău; Zilele Tovishat, la Cehu Silvaniei; Festivalul „Sunt fecior de sălăjean” la Pericei. Am
găzduit, de asemenea, festivaluri organizate de Palatul Copiilor Zalău și Liceul de Artă „Ioan
Sima” Zalău.
- Organizarea, co-organizarea şi susţinerea a 5 festivaluri şi spectacole, concerte corale: „Lumina
lui Hristos luminează tuturor”, Zalău; „Venite Adoremus”, Zalău; două festivaluri/spectacole de
colinde la Cehu Silvaniei; festivalul de colinde „Slobozi-ne, gazdă în casă”, sprijinind și
participarea Reuniunii corale „Camera Academica Porolissensis” la 2 festivaluri corale în
Transilvania.
- Organizarea, co-organizarea şi susţinerea a 3 festivaluri în domeniul literaturii şi artelor vizuale:
Zilele revistei „Caiete Silvane”, la Zalău; Festivalul internaţional „Primăvara poeziei”, la Zalău;
Simpozionul internaţional de arte vizuale „Arta în grădină”, Grădina Botanică Jibou. În 2019, în
seria de conferinţe şi lecturi publice organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj
am organizat şi sprijinit peste 10 conferințe și lecturi publice. De asemenea, am sprijinit
organizarea de lecturi publice și prezentări de carte ale scriitorilor sălăjeni în unități de
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învățământ din Zalău și din județ (Ileanda, Cehu Silvaniei, Creaca, Crasna, Șimleu Silvaniei).
Totodată, am organizat şi am susţinut peste 10 de lansări de carte, în judeţ şi în ţară.
Organizarea, co-organizarea şi susţinerea financiară a 5 tabere de meşteşuguri, folclor şi arte:
tabăra „Zsibai” de la Cehu Silvaniei, tabăra „Icoana din sufletul meu” de la Iaz, tabăra de arte
plastice de la Jebucu, tabăra de fotografie „Sălaj, frumusețe, tradiție, poveste” și simpozionul de
arte vizuale de la Șamșud.
Organizarea şi susţinerea a mai multor proiecte de promovare a produselor tradiţionale:
festivaluri ale vinului la Borla și la Șamșud; Târg de mărţişoare tradiţionale la Zalău; Festivalul
Cireșelor la Făgetu, comuna Plopiș; Târgul Colecționarilor la Zalău; Târgul Olarilor la Zalău;
standuri ale producătorilor și meșterilor populari din Sălaj la Festivalul „Ecouri Meseșene”, la
Cehu Silvaniei și la manifestarea „Haidaț pă la noi” la Zalău.

Tot în 2019, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a organizat şi susţinut Festivalul-concurs
naţional de teatru „Padif” de la Cehu Silvaniei; proiectul teatral „Cultura în şură”; Festivalul de film
„One World România” și Festivalul de teatru „Virgil Flonda” la Zalău. De asemenea, a fost co-finanțat
proiectul de teatru documentar „Fabrici și uzine”, precum și proiectul „Curtea artiștilor”.
Anul trecut, revista de cultură „Caiete Silvane” a apărut normal, lunar, în 12 numere, la un tiraj
mediu de 500 de exemplare şi circa 350 de abonamente lunar, fiind editat și suplimentul revistei
„Caiete Silvane” – Meșteri ai satelor sălăjene Cubleșu și Stoboru.
În anul 2019, au apărut 38 de cărți la Editura „Caiete Silvane”: Cizerul eroic, Colecţia
„Memoria”; Bădăcin, satul memoriei culturale. Demersuri antropologice de Centenar, Colecţia
„Ethnos”, Repere privind educaţia reformată din Zalău. Perioada interbelică (1919-1939), Colecţia
„Memoria”; Mișcarea de rezistență anticomunistă din comuna Cristolț, județul Sălaj (1947-1949),
Colecţia „Memoria”; De gardă la Echinox, Colecția „Scriitori sălăjeni”; Cronici duminicale, Colecția
„Scriitori sălăjeni”; Zori la Bălgrad, Colecția „Poesis”; Trei ani, poate mai mult, de obicei mai puțin,
Colecția „Poesis”; Bánffy Zsuzsánna Daloskönyve, Colecția „Didactica”; Nașterea Daciei, Colecția
„Roman; Monografia satului Gâlgău Almașului din comuna Bălan, Colecția „Monografii”; Pereți,
Colecția „Poesis” (în colaborare cu Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca); Farmazonul
francmason, Colecția „Eseu” (în colaborare cu Editura Ordo ab Chao); Zilahi Református Wesselényi
Kollégium, Zilah (apărută cu sprijinul CCAJS); Antologia Primăvara Poeziei – XIX – A Költészet
Tavasza, Colecția „Poesis”; Csipkevár, Colecția „Scriitori sălăjeni”; O inimă de fluture, Colecția
„Poesis”; Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” din Cehu Silvaniei. Istorie și valori, Colecția
„Monografii”; Ciumărna – satul în care m-am născut, Colecția „Monografii”; Răstolțu Mare și istoria
neamului meu, Colecția „Monografii”; Nu te lăsa!, Colecția „Roman”; Monografia istorică a comunei
Someș-Odorhei până în anul 1918, Colecția „Monografii”; Iluzia apartenenței/ A hovatartozás illúziója/
The Illusion of Belonging; Fizeș – itinerarii afective (însemnări, reportaje, interviuri), Editura Caiete
Silvane, Colecția „Monografii”; Cizer – 800 (1219-2019), Colecția „Monografii”; Armonii culturale –
antologie didactică; Catalog Arta în Grădină, Ediția a VII-a 2018; Solilocvii inutile, Colecția „Eseu”;
Monografia Liceului Pedagogic „Gheorghe Şincai” Zalău - 50 (1969-2019), Colecția „Monografii”;
Memoriile unui chirurg sălăjean, Colecția „Memoria”; Leopard în pustie – culegere de texte în proză,
Colecția „Scriitori sălăjeni”; Mi-e dor de mine, Colecția „Poesis”; Visul meu… Interferențe istorice și
culturale româno-maghiare, Colecția „Memoria”; Monografia satului Țicău, Colecția „Monografii”;
Descoperim Sălajul 10; A zilahi református oktatás a két világháború között, Colecția „Memoria”;
Restituiri (povestiri), Ediția a II-a, adăugită Colecția „Scriitori sălăjeni”; Universitate. Societate.
Modernizare. Idealurile universității moderne la Cluj (1919-1945) (volum apărut cu sprijinul CCAJS).
De asemenea, a fost posibilă și apariția a 5 publicații: Anuarul Centrului de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj – 2018; Suplimentul revistei „Caiete Silvane” – Meșteri ai satelor sălăjene Cubleșu și
Stoboru; Broșura Iconostasul bisericii din Cutiș, operă a pictorului Octavian Smigelschi; Anuarul
Asociației „Fiii satului Bănișor”, Nr. 15/ 2019; Revista „Vitralii”, nr. 8/ decembrie 2019.
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Și, în 2019, au fost acordate finanțări nerambursabile mai multor organizații non-guvernamentale:
Asociația Colecționarilor din Sălaj - Editarea volumului „Colecții și Colecționari din Sălaj, VIII 2019,
administrarea web site-ului”- aprobat 3640 lei, decontat 3640 lei; Asociația Amicii Muzeului - Editare
și tipărire ghiduri de promovare a patrimoniului antic roman din județul Sălaj – aprobat 2048 lei,
decontat 2048 lei; Asociația Pro Teatru - Manifestări culturale teatrale- aprobat 18532 lei, decontat
17585,33 lei; Asociația Trompetiștilor - Periplu Cultural Spiritual prin Ardeal – Sălaj- aprobat 4166,
decontat 4133 lei; Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România - Concurs de Folclor
Slovac pentru Copii – aprobat 19024 lei, decontat 15891,48 lei; Fundația Culturală Pro Camăr Întâlnirea culturii dansului popular – aprobat 5840, decontat 5840 lei. Valoarea totală a finanțărilor
nerambursabile aprobate pentru anul 2019 a fost 53810 lei. Valoarea totală a finanțărilor
nerambursabile decontată din bugetul Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj pe anul 2019 a fost
de 49697,81lei.
Pe parcursul anului 2019, secţia Ansamblul Folcloric Meseşul a participat la un număr de 55
manifestări din care: 18 participări la festivaluri - 11 pe plan national, 5 internaţional (Slovacia, Serbia,
Grecia şi Ungaria), 2 participări la festivaluri organizate de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului
Sălaj – ,,Mândru Cântec Sălăjean” şi ,,Ecouri Meseşene”- ediţia a 44-a; 19 participări la zile ale
oraşelor, comunelor sau satelor din judeţul Sălaj şi din afara lui; 18 participări la diverse manifestări
naţionale și internaționale. Estimăm că spectacolele ansamblului nostru anul trecut au strâns peste
28.000 de spectatori. Unele dintre aceste manifestări au fost transmise pe posturi de televiziune
internaţionale, naţionale şi locale – Hora TV, Sălăjeanul TV, Look Plus, TVR 3.
La secția Școala Populară de Arte și Meserii activitatea în anul școlar 2018-2019 a fost foarte
bună, nesesizându-se probleme deosebite. Totalul elevilor care frecventează cursurile în anul școlar
2019-2020 la această secție este de 415 elevi, față de 370 în anul școlar precedent. Numărul de
profesori: 15.
Un alt aspect important, în 2019, a fost cel legat de activităţile desfăşurate la sediul Centrului de
Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, până în luna octombrie. Pe lângă manifestările mari şi foarte mari ale
Centrului (târgul de mărţişoare, Zilele revistei „Caiete Silvane”, Festivalul „Primăvara poeziei”,
Festivalul „Mândru Cântec Sălăjean” ş.a.), au avut loc expoziţii de artă plastică, diverse manifestări
culturale organizate în parteneriat cu instituţii judeţene şi din ţară.
În anul 2019:
Bugetul aprobat pe anul 2019:
Venituri: Taxe și alte venituri din învățământ
187.705
Venituri din prestări servicii
59.864
Venituri din serbări și spectacole școlare –
122.865
Subvenție din bugetul Judeţului Sălaj –
4.521.100
Total venituri:
4.891.534
Veniturile prognozate au fost depășite, fiind realizate în procent de 102,04%.
Cheltuieli: - Cheltuieli de personal
3.047.248
- Cheltuieli cu bunuri și servicii
1.587.985
- Cheltuieli cu caracter social-cultural
97.743
- Cheltuieli fond persoane cu handicap
57.059
Total cheltuieli:
4.790.035
Cheltuieli cu manifestările culturale – 720.000 lei (inclusiv tipărirea de reviste și cărți și
transportul Ansamblului „Meseșul” la diverse spectacole)
Atribuţii duse la îndeplinire de CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ
Biblioteca Județeană I.S.Bădescu Sălaj
Sinteza rezultatelor măsurabile:
· Frecvenţa medie: 900 utilizatori/zi
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· Utilizatori nou înscriși: 1.547
· Utilizatori activi: 7.216
· Utilizatori înscriși (2015-2019): 8.751
· Vizite la bibliotecă: 224.236
· Vizite virtuale: 100.259
· Referințe prin e-mail: 6.476 solicitări
· Împrumut interbibliotecar: 38
· Documente difuzate: 199.972
· Documente consultate la sala de lectură: 63.783
· Programe și evenimente culturale: 506
· Participanţi: 12.416
· Programe și proiecte educative: 239
· Participanți cursuri de formare intern: 29
· Participanți externi cursuri diverse: 316
· Livrări documente electronice: 2.511(pentru activități și evenimente)
· Rezervări titluri: 1.596
· Participanți sesiuni de instruire a utilizatorilor: 34.436
· Expoziţii realizate în spaţiile proprii sau în alte locaţii: 533
· Volume achiziţionate: 5.304 titluri; 8.407 exemplare, Valoare: 245.072 lei
· Donații: 1.607 titluri; 1.768 exemplare, Valoare: 14.000 lei + 37.000 lei (discount) = 51.000 lei
· Programul MÁRAI IX - donaţie carte nouă+CD în limba maghiară – 269.146 Ft (3.822 lei)
· Donaţii, sponsorizări: aprox. 150.000 lei
· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 45.000 lei
· Investiţii – 130.000 lei (buget) lei
· Obiecte de inventar – 117.000 lei
· Proiecte cu finanțare din alte surse: 85.000 lei
· Parteneriate și proiecte culturale: 253
· Asistență și sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 75 /zi
· Editarea nr. 15/2019 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație.
Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției
· Cursuri de formare bibliotecari - 12 bibliotecari BJ SJ; 15 bibliotecari din judeţ
· Participare Conferinţe Naţionale/Internaţionale-18 bibliotecari BJ SJ și județ
· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin Serviciul
Bibliografic al instituţiei
· Parteneri în organizarea și desfășurarea Conferinței Internaționale – “Evreii din Sălaj și
antisemitismul din perioada interbelică”
· Colaborare la proiecte naţionale de promovare a culturii româneşti peste hotare; donaţii
consistente de carte valoroasă în limba română pentru românii din afara graniţelor ţării
· Editarea lucrării 2018 - UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE, coordonator Florica Pop,
Editura Silvania, Zalău, 2019, dedicată evenimentelor de omagiere a CENTENARULUI MARII
UNIRI de la 1 Decembrie 1918
· Pregătirea şi punerea spre păstrare, în cadrul Colecţiilor speciale, a celor mai importante
materiale, documente, emoţii, idei culese în anul 2018, în cadrul proiectului CARAVANA UNIRII, cu
mesajul de a se deschide în anul 2118.
Investiții:
 Reorganizarea secţiei BiblioDIVERTISMENT
 Reorganizarea Depozitului de carte al Sălii de Lectură
 Platforma acces Sala de Lectură
 Realizarea lucrărilor pentru supraveghere video, P-ţa Iuliu Maniu, nr.13
 Platformă acces Secția Copii
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 Realizarea Grupului sanitar de la Secția pentru Copii
Proiecte inedite 2019
 ORA să ŞTIM - finanțat de Fundația Progress, lansat într-o zi specială
Coordonat de Biblioteca Județeană, implementat și în bibliotecile publice sălăjene: Băbeni,
Bălan, Bănișor, Bocșa, Dobrin, Carastelec, Chieșd, Meseșenii de Jos, Mirșid, Surduc, Zimbor, Vârșolț.
În fiecare an, de Ziua Internaţională a Cititului Împreună, oamenii de pretutindeni citesc cu voce
tare împreună și împărtășesc povești pentru a promova cititul, ca pe un drept care aparține tuturor
oamenilor.
Pe 1 februarie 2019, a fost lansat proiectul “Ora să ȘTIM”, care cuprinde 150 de biblioteci din 12
județe, printre care și Județul SĂLAJ, cu toții alăturându-se acestei mișcări internaționale și, împreună
cu zeci de bibliotecari și sute de copii, părinți și pasionați de lectură din întreaga țară, au împărtășit
curiozitate și bucurie prin intermediul cărților pentru copii.
Interesul față de lectură și de subiectele ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică)
reprezintă un DAR pe care generația noastră îl poate oferi copiilor și generațiilor următoare. În cadrul
evenimentului, copiii au ascultat povești captivante și au avut ocazia să facă mici experimente, alături
de bibliotecari. Activităţile multiple au generat un interes deosebit față de comunicarea verbală şi alte
forme de comunicare, deoarece copiii au fost provocaţi să identifice și să descrie fenomenele cercetate
și să-și exprime gândurile, ideile și să pună întrebări.
A fost o impresionantă experiență ȘTIM dedicată copiilor și pasionaților de lectură, cu peste 350
de activități și aprox. 7.000 de copii implicați.
Ziua Internaţională a Cititului Împreună 2019 a fost un eveniment susținut la nivel național de
grupul Citim Împreună România.
 Citește și fă bine - o campanie despre locuire și comunități durabile
 Fă bine și citește! Locuirea – o temă care ne privește pe toți
În luna aprilie Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat a trimis românii în
biblioteci și librării, îndemnându-i să citească și să facă fapte bune, prin lansarea Campaniei Citește și
fă bine, prin care a invitat cititorii să se implice în viața comunităților din care fac parte, pentru a
contribui la dezvoltarea lor sustenabilă.
Campania Citește și fă bine a fost gândită pentru a promova dreptul la locuire, comunitățile
sustenabile și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, în general, și de a atrage atenția asupra
dezvoltării orașelor și așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor, să fie sigure și
sustenabile.
Fă bine și citește! Locuirea este o temă care ne privește pe toți. Populația mondială crește în
mod constant și până în 2050 aproximativ 66% din oameni vor locui în orașe. România, alături de
celelalte state membre UE, și-a asumat să ia o serie de măsuri prin care să susțină dezvoltarea durabilă
a orașelor și comunităților, și să contribuie la problema dreptului la locuire, acesta fiind un pas către
reducerea cauzelor și efectelor principale ale sărăciei, inechității și conflictelor, fiind stimulată, în acest
sens, implicarea cetățenilor în susținerea dezvoltării durabile globale și creșterea conștientizării și
educației pentru obiectivul de dezvoltare durabilă “SDG 11” și “Noua Agendă Urbană 2030″ (Habitat
III), pentru promovarea dreptului la locuire, dreptului egal la proprietate imobiliară și a orașelor
durabile și sustenabile.
 Atelierul de făurit idealuri - finanțat de Consiliul Municipal Zalău
Scopul proiectului: Promovarea municipiului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea educaţiei,
dezvoltării personale și profesionale, a creativităţii copiilor și adolescenților din municipiul Zalău prin
organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea
nonformală prin cultură, lectură, ştiinţă, fotografie, artă, creație literar-artistică, activități care vor fi
desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parcuri, Platoul Central,
cluburi...). Se va pune un accent deosebit pe activitatea de evidențiere a lecturii, a cititului împreună, de
promovare a municipiului Zalău, mai ales în ANUL CĂRȚII.
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 COLIBLITE - implementare 2018-2020, coordonator național-finanțare formare, deplasări,
echipamente ș.a.
Biblioteca Județeană I.S.Bădescu Sălaj a continuat să furnizeze cursuri de competențe și cetățenie
digitală pentru elevii din comunitate și pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceștia să devină
utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului. Cursurile au abordat teme, precum: hărțuirea online
(cyberbullying), conținutul responsabil de informații, jocurile online ca instrument de educație,
folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Proiectul se derulează în 9 biblioteci din
județele: Argeș, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Maramureș, Prahova, Sălaj.
 Cursuri pentru nevoile publicului: limba română pentru străini, conversaţie în limba engleză,
franceză… participare numeroasă
 Să ne păstrăm tradițiile, finanțat de Direcția Sport Tineret Sălaj
În colaborare cu Asociaţia Prietenii Bibliotecii, care a depus şi câştigat un proiect pentru educaţia
tinerilor în respectul şi dragostea faţă de valorile neamului românesc.
 Continuare CODE KIDS
În anul 2019, pe lângă întâlnirile săptămânale de la grupele de începători şi avansaţi, atât în
cadrul Bibliotecii Judeţene, cât şi la bibliotecile publice din judeţ, incluse în proiect, Bălan, Benesat,
Bocșa, Carastelec, Chieșd. Crișeni, Dobrin, Hida, Mirșid, Vârșolț și Zimbor, menționăm și:
 întâlnirile regionale organizate la Bălan, Mirşid şi Bocşa
 schimb de experienţă - o zi în stilul CODE Kids, cu programare, roboți și informații proaspete
despre noile tehnologii
Coderii din Cluburile Bibliotecilor Comunale: Bălan, Bocșa, Mirșid, Zimbor și Biblioteca
Județeană Sălaj au fost în vizită la Compania Accenture Industrial Software Solutions, Cluj-Napoca.
 Locul I ocupat de ambasadorul de la Clubul Code Kids al Bibliotecii Judeţene Sălaj, cel mai
tânăr participant la Conferința Internaţională From Works to Action a Școlii Române de
Dezvoltare, desfăşurată la Bucureşti, discursul ei a stârnit aplauze și ne-a făcut mândri!
 TÂRGUL de ȘTIINȚĂ, Ediția a III-a, Ed. TECH, startul a fost dat şi anul acesta de
Biblioteca Județeană Sălaj, în colaborare cu 12 biblioteci comunale partenere din județ: Bălan,
Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Crișeni, Dobrin, Hida, Mirșid, Vârșolț și Zimbor.
 Școala de Reporteri SDG – Biblioteca Județeană Sălaj, bucurându-se de locul I la provocări.
Școala de reporteri SDG, proiectul ce a avut ca scop motivarea și instruirea copiilor din mediul
rural să realizeze și să promoveze conținut (audio, video, text) pentru comunitățile lor, a ajuns la final
cu rezultate impresionante.
În cele 3 luni de desfășurare, copiii au avut de rezolvat 6 provocări, ce au vizat cele 17 Obiective
Globale incluse de ONU pe agenda 2030. Tinerii reporteri au realizat primul lor articol, primul video,
primul vlog, primul podcast și primul lor eveniment, toate fiind în legătură cu Obiectivele Globale.
Proiectul a fost implementat în 4 județe ale țării (Sălaj, Gorj, Neamț și Vrancea), unde 50 de
copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, au învățat, pe parcursul a 3 luni, să creeze conținut (audio,
video, text) pentru comunitățile lor. Aceștia au realizat peste 40 de podcast-uri prin care au promovat
Obiectivul Global 13 - Schimbări climatice, peste 20 de video-uri prin care au promovat Obiectivul
Global 4 - educație de calitate, 19 evenimente la care au avut peste 400 de invitați și au creat provocări
de tip vlog la care au adunat peste 50.000 de vizualizări.
 Proiectul Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency Project
2019-2021 este co-finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația FINGO din
Finlanda, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare FOND (România), platforma CROSOL (Croația) și Confederația Europeană de ONG-uri pentru
dezvoltare – CONCORD

Caravana Brainstorms
EVENIMENTE ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE DIN SĂLAJ
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Activitatea de îndrumare metodologică și profesională a celor 60 de biblioteci publice din județ a
avut și ea o altă dimensiune, prin implicarea acestora în organizarea evenimentelor omagiale din
comunitatea lor, precum și prin cuprinderea acestora în proiecte cu finanțare, dedicate sprijinirii
formării și dezvoltării copiilor, tinerilor și tuturor locuitorilor interesați de schimbarea în bine a vieții
lor.

16 biblioteci din Sălaj au continuat sau au fost cuprinse în Proiectul CODE – KIDS
(Copiii fac coding în bibliotecile publice) Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Crișeni, Dobrin,
Hida, Mirșid, Vârșolț și Zimbor

11 biblioteci publice din județ au fost instruite pentru proiectul ORA să ȘTIM, care se
va derula în anul 2019 - Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Crișeni, Dobrin, Hida, Mirșid,
Vârșolț și Zimbor
Amintim, pentru implicarea în proiecte cu finanțare, coordonate de Biblioteca Județeană Sălaj,
bibliotecile publice: Hida, Bănișor, Băbeni, Carastelec, Crișeni, Benesat, Bălan, Cehu Silvaniei,
Chieşd, Dobrin, Mirşid, Surduc, Zimbor, Vârşolţ, care au reușit să se bucure de beneficiile și
facilitățile create în comunitate, fiind un sprijin real în pregătirea pentru viață a copiilor și tinerilor.
Biblioteca Județeană coordonează, din punct de vedere profesional și metodologic, activitatea și
funcționarea bibliotecilor publice de pe raza județului Sălaj, iar potrivit legii, autorităţile de la nivel
naţional, judeţean şi local au obligaţia de a asigura funcţionarea neîntreruptă a activităţii bibliotecilor
publice; rămân însă încă la nivelul bibliotecilor publice din judeţ, fie sume nesemnificativ alocate de
către autorităţile publice locale pentru achiziţia de carte fie fără disponibilitatea acestora pentru
ocuparea posturilor vacante de bibliotecari.
De asemenea, au fost promovate și relații parteneriale atât la nivel local, cât şi naţional şi
internaţional: INSPIRE digital marketing solution, 40 de biblioteci publice din Republica
Moldova, ROMANIAN IT, Romanian - American Foundation (RAF), etc.
Atribuţii duse la îndeplinire de BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ I.S.BĂDESCU SĂLAJ
Punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului, atât imaterial cât și material, reprezintă o
preocupare constantă în vederea creșterii atractivității turistice a județului.
Astfel, în anul 2019, îndeosebi în ceea ce privește patrimoniul cultural material au fost
continuate demersurile pentru găsirea de soluţii privind realizarea infrastructurii turistice în Complexul
Arheologic Porolissum Moigrad.
Având în vedere valoarea culturală deosebită a obiectivului Complexul Arheologic Porolissum
Moigrad, precum şi prerogativele legale ale administratorului, respectiv ale consiliului judeţean, de
protejare, de conservare şi de punere în valoare, a fost propusă o abordare unitară a dezvoltării
infrastructurii turistice, şi implicit a valorizării acesteia. În acest sens, a fost promovată Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.122 din 28 octombrie 2019 privind dezvoltarea infrastructurii turistice şi
punerea în valoare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad. Această abordare unitară
presupune conformarea prevederilor urbanistice specifice monumentelor istorice şi realizarea
dezvoltării infrastructurii turistice și cuprinde mai multe etape, respectiv planul urbanistic zonal, lucrări
de întreținere, lucrări de amenajare, amenajare intrare în sit, amenajare Centru multifuncțional cu
parcare, amenajare zone de odihnă şi belvedere, introducerea în circuitul de vizitare a noilor descoperiri
arheologice (Balistarium, Pretorium, Basilica și Forum), etc., precum şi diversificarea opţiunilor de
informare (realizarea unei machete virtuale 3D și a machetei fizice a Complexului Arheologic
Porolissum Moigrad, panouri informative, aplicaţii audio – video). Abordarea în ceea ce priveşte
dezvoltarea infrastructurii turistice și punerea în valoarea a Complexului Arheologic Porolissum
Moigrad va respecta principiul reversibilității, principiu obligatoriu în intervențiile de orice fel pe
monumente de categoria A.
În baza hotărârii de consiliu menţionată mai sus, s-a promovat și finanțat proiectul “Lucrări de
întreținere în Complex Arheologic Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic
Porolissum Moigrad. Acest proiect presupune înlocuirea a 40 de panouri informative, realizarea a 5
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panouri de informare noi, pentru intrare sit și 4 obiective noi cercetate, 5 locuri de odihnă, zone de
plantații explicative pentru obiectivele: Basilica, Balistarium, Cisternă.
Pe de altă parte, în baza Acordului de Cooperare dintre Județul Sălaj, Academia RomânăFiliala Cluj-Napoca -Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Universitatea Tehnică din ClujNapoca și Centrul de Cercetări Biologice Jibou, având ca scop identificarea de soluții inovative
pentru valorizarea turistică a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad și implementarea lor, s-a
realizat un studiu floristic preliminar, concretizat printr-un raport de monitorizare a biodiversității, în
ideea regenerării florei din complex, fiind amenajate anumite zone.
Au fost realizate demersuri pentru îmbunătăţirea accesului spre Complexul Arheologic
Porolissum Moigrad pe rute şi mijloace alternative de transport (exemplu: rutier: DN1H MirşidMoigrad şi feroviar: gara CFR Mirşid).
Pe de altă parte, a fost asigurată reprezentarea instiuțională în cadrul unor activități și evenimente
de profil organizate la nivel local și național.
Atribuţii duse la îndeplinire de Compatimentul turism, tradiții locale, patrimoniu cultural
imaterial, învățământ și dezvoltare locală
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj, s-a desfăşurat, pe parcursul anului
2019, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr.1375/2006, ale
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Metodologiei privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată
prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.41/2003 privind
dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările
ulterioare, precum şi ale instrucțiunilor și îndrumărilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date specifice activității de evidență a persoanelor și stare civilă.
I. Activități pe linie de evidență a persoanelor
În judeţul Sălaj funcţionează un număr de 8 servicii locale de evidenţă a persoanelor a căror
activitate este coordonată metodologic de către Compartimentul evidenţa persoanelor, din cadrul
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj.
Radiogramele primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti au fost transmise serviciilor publice locale, în scris – prin F.T.P., fax sau poşta specială –
şi au fost prelucrate cu ocazia convocărilor pentru pregătirea profesională de specialitate, insistându-se
asupra modului de îndeplinire a sarcinilor, dar şi a necesităţii soluţionării acestora la termenele stabilite.
Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate 16 controale tematice la toate serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor, respectiv la Zalău, Şimleu Silvaniei, Jibou, Cehu
Silvaniei, Crasna, Hida, Ileanda și Șărmăşag care au scos în evidenţă faptul că majoritatea lucrătorilor
cunosc şi aplică întocmai legislaţia specifică şi desfăşoară activităţi care să ducă la îmbunătăţirea
indicatorilor de activitate.
Au fost organizate un număr de 4 convocări profesionale cu şefii/coordonatorii tuturor
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, la care au participat reprezentanţi ai
Compartimentului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Sălaj,
precum şi ai Serviciului Judeţean Anticorupţie Sălaj.
Au fost întocmite şi transmise la D.E.P.A.B.D. situaţiile statistice lunare şi trimestriale conform
Radiogramei nr. 26/13.12.2018 privind punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă, punerea în
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legalitate cu acte de stare civilă şi cu acte de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de
protecţie socială.
Referitor la punerea în aplicare a prevederilor Planului comun de acțiune nr.341583/12.07.2019 a
D.E.P.A.B.D. și nr.284316/11.07.2019 a I.G.P.R., pentru desfășurarea activităților în vederea punerii în
legalitate a persoanelor care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au
solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 31.12.2018, compartimentul de evidență a
persoanelor a monitorizat activitatea serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor în domeniul de
referinţă şi a verificat modul în care s-au preluat informaţiile în baza de date ori dacă s-au extins
verificările corespunzătoare. Activităţile desfăşurate şi rezultatul acestora s-au analizat lunar, în comun,
cu ofiţerul de poliţie desemnat din cadrul Serviciului de Ordine Publică al I.P.J. Sălaj.
Soluţionarea cererilor de verificare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor s-a efectuat
cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, republicată și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
Au fost efectuate un număr de 923 verificări conform Regulamentului (UE) 2016/679 pentru
judecătorii, tribunale, executori judecătoreşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Casa de Asigurări de Sănătate, agenţi economici, unităţi de poliţie, etc.
În această perioadă, 4 persoane au solicitat eliberarea certificatului de atestare a domiciliului şi
cetăţeniei române, în vederea valorificării unor drepturi în străinătate.
A fost verificat, lunar, modul în care lucrătorii S.P.C.L.E.P. au actualizat baza de date cu
informaţiile de migrare ale persoanelor care au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în
străinătate.
Un număr de 149 documente recuperate de consulatele şi ambasadele României din străinătate,
au fost verificate şi înaintate serviciilor publice comunitare pe raza cărora persoanele îşi aveau
domiciliul, pentru efectuarea verificărilor şi luarea măsurilor dispuse de legislaţia în vigoare.
S-a acordat permanent asistenţă de specialitate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor din judeţ, la cererea acestora.
De asemenea, s-a transmis şi urmărit operarea în baza de date a 192 de comunicări pentru
persoanele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, trimise de Serviciul Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sălaj.
Pe baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. şi transmise de către direcţia noastră serviciilor
publice locale competente, s-au cules în baza de date 5 menţiuni de deces în străinătate ale unor
cetăţeni români.
În cursul perioadei de referinţă s-au efectuat verificări specifice pentru un număr de 24 cereri ale
unor persoane care au solicitat schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, referatele de
verificare cuprinzând propuneri de admitere ori respingere a cererilor, fiind înaintate pentru emiterea
dispoziţiilor aferente.
În această perioadă nu am fost solicitaţi de către structurile I.G.P.R. şi Oficiului Român pentru
Imigrări să participăm la acţiuni comune pentru identificarea persoanelor care au dobândit cetăţenia
română şi şi-au stabilit domiciliul în România.
Au fost preluate, centralizate şi transmise către D.E.P.A.B.D., zilnic, situaţiile privind activităţile
desfăşurate de către serviciile locale, precum şi situaţiile statistice ori analizele activităţilor desfăşurate,
conform instrucţiunilor primite.
În cursul anului 2019, la nivelul judeţului Sălaj, au fost eliberate un număr de 22.274 cărţi de
identitate, 583 cărţi de identitate provizorii şi s-au înscris în actele de identitate un număr de 2403
menţiuni privind stabilirea reşedinţei. Situaţia pe total judeţ în cele 8 Servicii Publice Comunitare
Locale de Evidenţă a Persoanelor se prezintă, astfel:
Nr.

S.P.C.L.E.P./D.P.C.E.P.

C.I.
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C.I.P.

Reşedinţe

crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

2019
9587
1071
2603
4160
1698
1010
934
1211
22.274

D.P.C.E.P. Zalău
S.P.C.L.E.P. Cehu Silvaniei
S.P.C.L.E.P. Jibou
S.P.C.L.E.P. Şimleu Silvaniei
S.P.C.L.E.P. Crasna
S.P.C.L.E.P. Hida
S.P.C.L.E.P. Ileanda
S.P.C.L.E.P. Şărmăşag
Total general

2019
252
13
78
135
14
27
53
11
583

2019
1034
132
414
354
153
155
112
49
2.403

II. Activități pe linie de stare civilă
În exercitarea atribuţiilor legale, pe parcursul anului 2019, în ceea ce priveşte activitatea pe linie
de stare civilă:
- au fost întocmite necesarele de registre, certificate de stare civilă și extrase multilingve
efectuând în acest sens o aprovizionare de la D.E.P.A.B.D., intrând în stoc 9000 certificate de
naştere, 5000 certificate de căsătorie, 3000 certificate de deces şi cerneală neagră specială fiind
apoi distribuite în cele 61 de unităţi administrativ-teritoriale;
- a fost asigurată instruirea unui număr de 3 persoane, în 3 unități administrativ-teritoriale, cărora
li s-a delegat exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, în vederea cunoaşterii şi stăpânirii de către
acestea a legislaţiei din domeniul stării civile;
- au fost continuate măsurile de asigurare a păstrării în condiţii optime şi de securitate a
documentelor şi imprimatelor de stare civilă din administrare;
- a fost asigurată prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la
schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta
trebuia înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile, la un număr de 4 unităţi administrativ-teritoriale;
- au fost distribuite primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate, aferente anului
2020;
- au fost verificate toate unităţile administrativ-teritoriale urmărind realizarea sarcinilor din
procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor/ extraselor
multilingve de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de
metodologie, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice personale;
- au fost transmise lunar la D.E.P.A.B.D. situaţia indicatorilor specifici, semestrial situaţia
căsătoriilor mixte şi de asemenea, semestrial sinteza activităţii pe linie de stare civilă;
- au fost analizate referatele de transcriere cu întreaga documentaţie transmisă de ofiţerii de stare
civilă delegaţi, acordând în acest sens 687 avize în vederea transcrierii în România a actelor de stare
civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate;
- au fost analizate referatele şi documentele justificative depuse în dosarele de rectificare
acordând în acest sens un număr de 81 avize pentru rectificarea unor erori materiale din cuprinsul
actelor de stare civilă, constatate din oficiu sau solicitate de către persoanele interesate;
- au fost operate în exemplarul II al registrelor de stare civilă 12.927 menţiuni privind
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice;
- au fost comunicate, în vederea eliberării de către primăriile competente, numerele certificatelor
de divorţ ca urmare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă, pentru 41 solicitări, numărul
certificatului de divorţ fiind obţinut prin intermediul sistemului informatic unic naţional și s-au primit și
operat 126 certificate de divorț de la notarii publici.
- au fost eliberate 239 extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces
din păstrare, la cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanţelor judecătoreşti, a
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parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu
funcţionează S.P.C.L.E.P., a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică, a D.G.A.S.P.C. şi a
reprezentanţilor S.P.A.S., a notarilor publici, precum şi a executorilor judecătoreşti, în condiţiile
prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
- a fost asigurată consultanţă de specialitate ofiţerilor de stare civilă din judeţ şi persoanelor fizice
interesate pe întreaga perioadă a anului, cu respectarea cerinţelor legale;
- a fost organizată instruirea anuală a ofițerilor de stare civilă din județ;
- au fost efectuate verificări, la solicitarea ofiţerilor de stare civilă sau ai lucrătorilor din sistemul
de evidenţă a persoanelor, în registrele pe care le au în păstrare, în vederea clarificării situaţiilor care
pot să apară cu ocazia înregistrării unor acte de naştere, căsătorie sau deces sau pentru întocmirea unor
acte de identitate;
- a fost verificată şi urmărită corespondenţa efectuată de D.E.P.A.B.D. cu oficiile de stare civilă
din judeţ pentru respectarea termenelor la expedierea către instituţia centrală a certificatelor/extraselor
multilingve de stare civilă sau ale datelor privind persoanele fizice, având în vedere că acestea urmează
a fi transmise în străinătate.
La nivelul judeţului Sălaj, pe parcursul anului 2019 au fost întocmite un număr de 2.416 acte de
naştere, 1.341 acte de căsătorie şi 2.868 acte de deces, în conţinutul acestora fiind cuprinsă şi situaţia
naşterilor, căsătoriilor şi deceselor cetăţenilor români, care au avut loc în străinătate, iar statistica
întocmirii lor în judeţul Sălaj se prezintă, astfel:
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Unitatea administrativ
teritorială
Municipiul Zalău
Oraşul Cehu Silvaniei
Oraşul Jibou
Oraşul Şimleu Silvaniei
Total comune

Naşteri
2019
2041
13
36
117
209

Căsătorii
2019
471
46
84
83
657

Decese
2019
1030
78
111
216
1433

2416

1341

2868

Total general

Pentru stabilirea unui mod de lucru unitar, atât pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de evidenţă a
persoanelor, au fost comunicate tuturor primăriilor şi S.P.C.L.E.P. îndrumările transmise de către
D.E.P.A.B.D. şi modificările intervenite ca urmare a schimbării legislaţiei, iar cu ocazia activităţilor de
coordonare şi control a fost verificat modul de aplicare şi respectare a acestora.
Atribuţii duse la îndeplinire de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
SĂLAJ
AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea de audit public intern, este exercitată de Compartimentul de Audit Public Intern,
organizat la nivelul Consiliului Judeţean, în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
republicată, modificată şi completată. Pe parcursul anului 2019, au fost analizate:
- rapoartele anuale de activitate primite de la entităţile aflate în subordine, în coordonare sau sub
autoritate;
- documentele referitoare la organizarea funcţiei de audit intern: Normele metodologice privind
exercitarea activităţii de audit public intern specifice compartimentului de audit public intern din cadrul
Consiliului Judeţean Sălaj nr.10.107/03.09.2014, având aprobarea nr. 43.692/04.09.2014 a Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Serviciul Audit Public Intern;
- documentele referitoare la planificarea activităţii de audit intern: Planul multianual 2019-2021
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al activităţii de audit public intern cu nr.18.549/17.12.2018, Planul anual 2019 cu nr.
18.549/17.12.2018, rectificare 1 Plan anual 2019 nr.10.717/22.07.2019, rectificare 2 Plan anual 2019
nr.14.504/01.10.2019 şi rectificare 3 Plan anual 2019 nr.19.754/30.12.2019.
- documentele referitoare la realizarea misiunilor de asigurare la ordonatorul principal de credite
Consiliul Judeţean Sălaj:
•
Raport de audit public intern al misiunii de asigurare al regularităţii/conformităţii:
•
Raport de audit public intern al misiunii de asigurare al regularităţii/conformităţii
domeniului auditabil „Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei, anul 2019” la: Muzeul Judeţean de
Istorie şi Artă Zalău; Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Centrul de Cultură şi Artă a Judeţului Sălaj, Biblioteca
Judeţeană „Ioniţă Scipione Bădescu” Zalău, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sălaj,
Centrul Medico-Social Ileanda, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj,
Consiliul Judeţean Sălaj, Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău;
Planul de audit public intern pentru anul 2019 a fost aprobat în luna decembrie 2018, fiind
modificat în cursul anului 2019 de 3 ori, numărul şi tipul misiunilor de audit public intern planificate şi
realizate fiind de 10, cu un grad de realizare de 100% a acestuia.
Atribuţii duse la îndeplinire de Compartimentul audit public intern
Prezentul Raport prezintă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, principalele activități
desfășurate în anul 2019 de către Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj în ceea ce priveşte exercitarea
atribuţiilor proprii, precum şi modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Sălaj.
Atribuțiile legale s-au exercitat prin intermediul aparatului de specialitate și al structurilor
subordonate.

PREŞEDINTE,
TIBERIU MARC
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