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ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL JUDE{EAN
PRE|EDINTE
RAPORT
cu privire la modul de îndeplinire a atribu[iilor proprii \i a hot]rârilor Consiliului jude[ean în anul
2016
În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (3) lit. b) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, pre\edintele Consiliului jude[ean prezint], anual, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribu[iilor sale \i a
hot]rârilor Consiliului jude[ean, context în care în prezentul material sunt prezentate principalele aspecte ale activit][ii desf]\urate în anul 2016.
Potrivit legii, pre\edintele Consiliului jude[ean exercit] atribu[ii privind buna func[ionare a aparatului de specialitate, a institu[iilor \i
serviciilor publice de interes jude[ean, a societ][ilor comerciale \i a regiilor autonome de interes jude[ean, asigur] rela[ia cu Consiliul jude[ean \i
cu alte autorit][i ale administra[iei publice locale sau servicii publice, precum \i atribu[ii privind bugetul propriu al jude[ului.
Atribu[iile legale au fost duse la îndeplinire prin intermediul aparatului de specialitate, precum \i prin intermediul structurilor subordonate
Consiliului jude[ean, astfel:
PROMOVAREA |I ADOPTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
În anul 2016, consiliul jude[ean s-a întrunit în 12 \edin[e ordinare \i 5 \edin[e extraordinare. În desf]\urarea \edin[elor, s-au respectat
procedurile prev]zute de Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, precum \i
Regulamentul de organizare \i func[ionare al Consiliului Jude[ean S]laj, fapt ce a permis formularea de întreb]ri \i interpel]ri, exprim]ri de
opinii, argumente ori amendamente în leg]tur] cu proiectele de hot]râri supuse dezbaterii, precum \i exercit]rii votului în cuno\tin[] de cauz].
În cadrul acestor \edin[e, s-au adoptat 203 hot]râri, din care:
69 referitoare la atribu[iile Consiliului jude[ean privind organizarea \i func[ionarea aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, ale
institu[iilor \i serviciilor publice de interes jude[ean \i ale societ][ilor \i regiilor autonome de interes jude[ean,
73 referitoare la dezvoltarea economic] \i social] (adoptarea bugetului propriu, rectificarea acestuia, stabilirea de impozite \i taxe, etc.),
22 referitoare la gestionarea patrimoniului public \i privat al jude[ului,
29 referitoare la gestionarea serviciilor publice din subordine,
10 referitoare la cooperarea interinstitu[ional] în vederea promov]rii unor interese comune \i alte atribu[ii prev]zute de lege.
Proiectele de hot]râri au fost fundamentate prin aportul compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean \i al institu[iilor
sau serviciilor publice din subordinea acestuia.
Dup] adoptare, s-a procedat la definitivarea, semnarea, înregistrarea \i transmiterea c]tre cei interesa[i a hot]rârilor, cu respectarea procedurilor
prev]zute de lege.
În exercitarea atribu[iilor prev]zute de art. 106 alin. (1) din Legea administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i
complet]rile ulterioare, pe parcursul anului trecut, s-au emis 460 de dispozi[ii cu caracter normativ sau individual. Acestea au avut ca obiect:
stabilirea drepturilor salariale ale func[ionarilor publici \i personalului contractual, numirea, suspendarea, modificarea \i încetarea
raporturilor de serviciu sau, dup] caz, a raporturilor de munc], în condi[iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului jude[ean;
constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea valorific]rii sau achizi[iei de bunuri \i servicii, recep[ionarea unor lucr]ri
de investi[ii,
schimbarea pe cale administrativ] a numelui \i/sau prenumelui unor cet][eni;
constituirea comisiilor de concurs \i solu[ionare a contesta[iilor pentru ocuparea func[iilor publice din cadrul aparatului de specialitate,
precum \i pentru evaluarea managementului la institu[iile de cultur] subordonate Consiliului Jude[ean S]laj;
Niciuna dintre hot]rârile \i dispozi[iile emise nu au fost atacate în instan[ele de contencios de c]tre Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj.
ACTIVITATEA JURIDIC} |I DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Potrivit dispozi[iilor legale în materie, unit][ile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în justi[ie dup] caz, de primar sau de pre\edintele
consiliului jude[ean. Pentru ap]rarea intereselor jude[ului S]laj, pre\edintele consiliului jude[ean st] în judecat] ca reprezentant legal \i nu în
nume personal. Pre\edintele consiliului jude[ean poate împuternici o persoan] cu studii superioare juridice de lung] durat] din cadrul aparatului
de specialitate sau un avocat s] reprezinte în justi[ie interesele unit][ii administrativ-teritoriale, precum \i ale autorit][ilor administra[iei publice
locale respective.
Reprezentarea juridic], atât a Consiliului Jude[ean S]laj, cât \i a Jude[ului S]laj, s-a asigurat prin intermediul consilierilor juridici din aparatul
de specialitate, într-un num]r de 70 de dosare. Aceasta s-a materializat prin redactarea de cereri introductive, întâmpin]ri, r]spunsuri la
întâmpin]ri, apeluri, recursuri, cât \i prin prezen[a consilierilor juridici la 118 termene de judecat]. Dosarele de instan[] au avut ca obiect: ac[iuni
în contencios administrativ, revendic]ri imobiliare, rectific]ri CF, ac[iuni în constatare, litigii privind drepturi salariale, rezilieri de contracte,
preten[ii, litigii privind achizi[iile publice, litigii privind anularea actelor prin care au fost stabilite corec[ii finaciare.
În conformitate cu prevederile legale, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, am acordat sprijin, asisten[] \i consultan[] juridic]. Astfel,
unit][ile administrativ-teritoriale, precum \i autorit][ile locale au fost reprezentate, prin personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului
jude[ean, într-un num]r de 39 de dosare, fiind asigurat] atât redactarea actelor procedurale mai sus precizate cât \i prezen[a consilierilor juridici
la 68 termene de judecat].
Pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap S]laj, institu[ie subordonat] Consiliului Jude[ean S]laj, a fost acordat] asisten[]
juridic] în 13 de dosare, vizând litigii având ca obiect anularea actelor administrative (contesta[ie la certificatul de încadrare în grad de handicat),
concretizate în redactarea actelor specifice \i participarea la 35 termene de judecat].
De asemenea, prin intermediul serviciului jurdic s-a acordat consultan[] de specialitate \i au fost avizate pentru legalitate toate actele care
implic] na\terea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice în care este parte Jude[ul S]laj.
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IMPLICAREA ÎN PROCESUL LEGISLATIV
În cursul anului 2016, au fost propuse proiecte de hot]râri ale Guvernului vizând: modificarea \i completarea domeniului public al jude[ului
S]laj \i al unit][ilor administrativ - teritoriale din jude[, alocarea unor sume necesare execut]rii unor lucr]ri de reabilitare din fondul de rezerv]
bugetar] aflat la dispozi[ia Guvernului, transferul dreptului de proprietate sau administrare din domeniul public al statului în domeniul public al
Jude[ului S]laj în vederea realiz]rii unor investi[ii, etc.
La nivelul autorit][ii, au fost înregistrate \i comunicate de c]tre Uniunea Na[ional] a Consiliilor Jude[ene din România proiecte de acte
normative. Acestea au fost analizate \i s-au formulat puncte de vedere în cazul acelor propuneri legislative care intrau în sfera de competen[] a
autorit][ii publice locale.
LIBERUL ACCES LA INFORMA{IILE DE INTERES PUBLIC, TRANSPAREN{A DECIZIONAL} |I
SOLU{IONAREA PETI{IILOR
În cadrul atribu[iilor privind asigurarea liberului acces la informa[iile de interes public, în anul 2016 au fost solu[ionate un num]r de 39 de
solicit]ri de informa[ii de interes public, referitoare la: utilizarea banilor publici (contracte, investi[ii, cheltuieli), calitatea serviciilor publice locale
\i jude[ene, desf]\urarea \edin[elor consiliului jude[ean, desf]\urarea achizi[iilor publice, modul de administrare a patrimoniului jude[ului,
protec[ia persoanelor cu dizabilit][i, a victimelor violen[ei în familie, a tinerilor, etc., precum \i modul de organizare a activit][ii privind liberul
acces la informa[ii. Toate acestea au fost solu[ionate favorabil \i în termenul prev]zut de lege.
De asemenea, au fost înregistrate un num]r de 627 cereri vizând eliberarea certificatelor de urbanism \i a autoriza[iilor de construire, avizul
structurii de specialitate, avize tehnice \i autoriza[ii de lucr]ri în zona drumurilor jude[ene, solicit]ri privind cump]rarea, concesionarea \i închirierea
de spa[ii, eliberarea de adeverin[e, efectuarea practicii de c]tre studen[i, sprijin financiar, etc. În toate cazurile, solu[ionarea cererilor s-a realizat cu
respectarea termenului legal de 30 de zile de la data înregistr]rii.
În ceea ce prive\te aplicarea Ordonan[ei nr. 27/2002 privind reglementarea activit][ii de solu[ionare a peti[iilor, la nivelul autorit][ii au fost
înregistrate în cursul anului un num]r de 44 de peti[ii \i sesiz]ri, vizând aspecte legate de starea drumurilor jude[ene, încadrarea în grad de
handicap, transportul de persoane jude[ean, fond funciar, probleme financiare, modul de administrare a unor unit][i administrativ-teritoriale de
c]tre autorit][ile locale, etc. Cele care au fost de competen[a noastr] au fost rezolvate favorabil, iar cele vizând competen[a altor autorit][i, au fost
redirec[ionare c]tre acestea.
În anul 2016, au fost programate un num]r de 28 de audien[e, prezentându-se în cele din urm] un num]r 5 de persoane, a c]ror eviden[] este
[inut] în cadrul Direc[iei juridice \i administra[ie local], fiind puse în discu[ie probleme vizând: administrarea drumurilor jude[ene, fond funciar,
probleme sociale, protec[ia persoanelor cu dizabilit][i, administrare patrimoniu jude[ean, probleme personale \i altele.
Prin semnarea unui contract între Jude[ul S]laj \i Compania Na[ional] @@Imprimeria Na[ional]@@ s-a asigurat procurarea \i distribuirea atât
a atestatelor de produc]tor cât \i a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, conform solicit]rilor reprezentan[ilor unit][ilor
administrativ- teritoriale din jude[. În acest sens s-au efectuat, pe parcursul anului, în baza contractului semnat, patru deplas]ri la Bucure\ti pentru
ridicarea \i transportul acestor imprimate de c]tre persoana desemnat] din cadrul institu[iei.
RESURSE UMANE, SALARIZARE |I ORGANIZARE
La sfâr\itul anului 2016, aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean avea în componen[] 116 salaria[i, din care 83 func[ionari publici \i
33 personal angajat cu contract individual de munc]. În cursul anului au plecat din institu[ie 9 salaria[i, 5 func[ionari publici \i 4 personal angajat
cu contract individual de munc]. În aceea\i perioad], Consiliul jude[ean a încadrat, 16 salaria[i din care 6 func[ionari publici, 10 personal angajat
cu contract individual de munc], prin transfer de la o alt] institu[ie public], 2 func[ionari publici.
În ceea ce prive\te formarea profesional] a angaja[ilor, în perioada amintit] au participat la cursuri de perfec[ionare 53 de salaria[i ai institu[iei,
care au absolvit programe în diferite domenii de interes pentru activit][ile desf]\urate în cadrul institu[iei noastre
În baza actelor normative ce privesc evaluarea personalului din cadrul aparatului de specialitate, pentru activitatea desf]\urat] în anul 2016
a fost realizat] procedura de evaluare atât în cazul func[ionarilor publici, cât \i pentru personalul angajat cu contract individual de munc].
De asemenea, s-au implementat \i aplicat procedurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea func[iilor publice \i promovarea în
grad a func[ionarilor publici \i a personalului angajat cu contract individual de munc].
Au fost întocmite \i supuse spre aprobare Consiliului jude[ean, organigramele, statele de func[ii \i regulamentele de organizare \i func[ionare
ale aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean, precum \i cele ale institu[iilor \i serviciilor publice aflate în subordinea acestuia.
Totodat], la nivelul jude[ului a fost elaborat planul de ocupare a func[iilor publice pentru anul 2017, atât în ceea ce prive\te aparatul de specialitate
al Consiliului jude[ean, cât \i pentru institu[iile \i serviciile publice din subordinea Consiliului jude[ean.
Serviciul resurse umane, salarizare \i organizare a urm]rit în permanen[] respectarea \i aplicarea reglement]rilor legale privind salarizarea
func[ionarilor publici \i a personalului contractual, promovarea în grade sau clase profesionale, acordarea drepturilor salariale \i de personal,
organizarea concursurilor pentru ocuparea func[iilor publice sau a celor de natur] contractual], întocmirea \i transmiterea lunar], la institu[iile
abilitate, a rapoartelor privind contribu[iile salaria[ilor la fondul de pensii, s]n]tate \i \omaj, conform termenelor stabilite.
S-a întocmit documenta[ia \i s-a realizat procedura de evaluare anual] a managementului institu[iilor de cultur] aflate în subordinea
Consiliului Jude[ean S]laj, precum \i procedura de organizare a concursurilor de management în cazul institu[iilor de cultur] la care contractul
de management al managerilor a încetat.
MONITORUL OFICIAL AL JUDE{ULUI
În conformitate cu prevederile Ordonan[ei Guvernului nr. 75/2003 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de editare a
monitoarelor oficiale ale unit][ilor administrativ-teritoriale, aprobat] prin Legea nr. 534/2003 pentru aprobarea Ordonan[ei Guvernului nr. 75/
2003 privind organizarea \i func[ionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unit][ilor administrativ-teritoriale, în cadrul
Direc[iei juridice \i administra[ie local] î\i desf]\oar] activitatea Compartimentul de editare a Monitorului oficial al jude[ului S]laj. Prin
Compartimentul Monitorul oficial al jude[ului S]laj, s-a urm]rit, în permanen[], respectarea prevederilor legale privitoare la publicarea actelor cu
caracter normativ emise sau adoptate de autorit][ile administra[iei publice jude[ene, municipale, or]\ene\ti \i comunale, cu respectarea prevederilor
Legii administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În anul 2016, au fost editate (culegere, tehnoredactare, corectur]), listate, împachetate \i predate la po\t] un num]r de 46 de monitoare oficiale
ale jude[ului, care au fost difuzate (distribuite) Institu[iei Prefectului, prim]riilor din jude[ul S]laj, institu[iilor publice din subordinea Consiliului
Jude[ean S]laj, Bibliotecii na[ionale \i, în baza principiului reciprocit][ii, tuturor jude[elor []rii. În monitoarele oficiale, au fost publicate hot]rârile
\i dispozi[iile cu caracter normativ adoptate sau emise de autorit][ile administra[iei publice jude[ene, municipale, or]\ene\ti \i comunale, cu
respectarea prevederilor Legii administra[iei publice locale nr. 215/2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
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De asemenea, prin monitoarele editate, au fost aduse la cuno\tin[] public] dispozi[iile cu caracter normativ ale pre\edintelui Consiliului
jude[ean, ordinele cu caracter normativ ale prefectului jude[ului, acte ale serviiiclor publice descentralizate ale ministerelor sau altor autorit][i sau
institu[ii publice, precum \i alte documente \i informa[ii de interes public.
ARHIV} |I REGISTRATUR}
S-au primit \i solu[ionat favorabil un num]r de 57 de solicit]ri de la Autoritatea Na[ional] pentru Restituirea Propriet][ilor \i de la prim]rii
din jude[ vizând transmiterea unor documente întocmite cu ocazia prelu]rii în mod abuziv a unor imobile.
Urmare a unor cereri vizând eliberarea unor adeverin[e privind veniturile realizate, s-au întocmit 7 adeverin[e privind salariul \i sporurile
salariale necesare pentru calcularea/recalcularea pensiei.
De asemenea, cererile formulate de c]tre persoane fizice, juridice, precum \i de c]tre institu[ii interesate, au fost solu[ionate favorabil prin
eliberarea unor copii de pe documente aflate în arhiva institu[iei.
S-a asigurat gestionarea arhivei, conform reglement]rilor legale \i nomenclatorului arhivistic legal aprobat:
s-au preluat \i inventariat dosarele cu documente create de compartimentele din cadrul Consiliului Jude[ean S]laj,
s-a efectuat procedura de scoatere din arhiv] a dosarelor cu termenul de p]strare expirat.
Prin intermediul compartimentului de registratur] s-a asigurat înregistrarea unui num]r de 19.605 adrese în Registrul general intr]ri- ie\iri, toate
documentele care au intrat în institu[ie fiind repartizate spre solu[ionare c]tre compartimentele de specialitate. Totodat], s-a asigurat transmiterea în
exterior a 2474 plicuri recomandate, 1057 plicuri expediate cu confirmare de primire, precum \i 652 plicuri transmise prin curier extern.
COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC LOCAL
În cursul anului 2016, s-a urm]rit îndeaproape respectarea Programului de transport public jude[ean de persoane prin curse regulate pe
perioada 2014 - 2019 \i actualizarea lui, în raport de cerin[ele popula[iei \i a fluxului de c]l]tori.
Au fost organizate controale atât în autog]rile din jude[, cât \i pe trasee, urm]rindu-se respectarea orelor de plecare - sosire, a graficelor de
deplasare pe trasee \i asigurarea condi[iilor optime de c]l]torie. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate operatorilor de transport avertismente.
De asemenea, s-a organizat participarea la trei licita[ii pentru Programul jude[ean de transport public de persoane prin curse regulate pe
perioada 2014 - 2019, pentru traseele r]mase nelicitate \i s-au înfiin[at dou] trasee noi.
În cursul anului, s-au eliberat un num]r de 36 licen[e pentru transportul public jude[ean de persoane prin curse regulate speciale, pentru
fiecare fiind întocmite proiecte de hot]râre în vederea aprob]rii prin Hot]râre de Consiliu.
Totodat], au fost organizate controale în vederea elimin]rii unor nereguli \i deficien[e a unor operatori de transport, sesizate de c]tre anumi[i cet][eni.
Pentru asigurarea cre\terii nivelului de calitate al serviciului \i de confort al tuturor utilizatorilor serviciilor publice de transport public
jude[ean de persoane prin curse regulate, au fost convoca[i operatorii de transport c]rora li s-a adus la cuno\tin[] s] respecte \i prevederile Legii
nr. 44/1994 privind veteranii de r]zboi, precum \i unele drepturi ale invalizilor \i v]duvelor de r]zboi, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
s] execute transportul public jude[ean de persoane prin curse regulate în condi[ii de regularitate, siguran[] \i confort \i s] coreleze capacitatea de
transport cu fluxurile de c]l]tori existente.
În decursul anului 2016 s-a r]spuns cu celeritate la toate adresele \i peti[iile repartizate Compartimentului de transport public local.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de DIREC{IA JURIDIC} |I ADMINISTRA{IE LOCAL}
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RESURSE FINANCIARE
În calitate de ordonator principal de credite am urm]rit prin intermediul Direc[iei economice, îndeplinirea corespunz]toare a atribu[iilor pe
linie financiar-contabil prev]zute de Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice locale, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare \i Legea contabilit][ii nr. 82/1992, republicat], cu
modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În baza Legii nr. 339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, am coordonat ac[iunea de elaborare a Proiectului de buget
pe anul 2016 pentru aparatul propriu al Consiliului Jude[ean \i a bugetelor ordonatorilor secundari \i ter[iari de credite din subordinea Consiliului
jude[ean, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 4 din 22 ianuarie 2016, în sum] de 156.306,97 mii lei la partea de venituri \i
176.827,31 mii lei la partea de cheltuieli. Prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 3 din 22 ianuarie 2016 s-a aprobat utilizarea sumei de
20.520,34 mii lei, din excedentul bugetar al anilor preceden[i, pentru finan[area sec[iunii de dezvoltare, pe anul 2016.
Bugetul Consiliului Judetean S]laj pe anul 2016 s-a elaborat \i aprobat, la partea de venituri pe capitole \i subcapitole, iar cheltuielile pe p]r[i,
capitole, subcapitole, titluri, articole, precum \i alineate \i paragrafe, dup] caz. Bugetul astfel structurat, s-a aprobat pe cele dou] sec[iuni: buget de
func[ionare, în sum] de 130.158,00 mii lei, partea de baz], obligatorie, care cuprinde veniturile necesare finan[]rii cheltuielilor curente pentru realizarea
competen[elor stabilite prin lege, precum \i cheltuielile curente respective, \i buget de dezvoltare în sum] de 46.669,31 mii lei, care cuprinde veniturile
\i cheltuielile de capital aferente implement]rii politicilor de dezvoltare la nivel na[ional, regional, jude[ean, zonal sau local, dup] caz.
Repartizarea pe trimestre a veniturilor \i cheltuielilor cuprinse în bugetul aprobat pentru anul 2016, s-a realizat în func[ie de termenele legale
de încasare a veniturilor \i de perioada în care este necesar] efectuarea cheltuielilor, pe fiecare ordonator de credite în parte \i în cadrul acestora
pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate \i paragrafe.
Sursele de finan[are ale bugetului jude[ului pe anul 2016 au asigurat pentru to[i ordonatorii de credite din subordinea Consiliului jude[ean,
drepturile salariale pe anul 2016, cheltuielile de func[ionare, dot]ri, repara[ii capitale la cl]dirile care au necesitat acest lucru, realizarea obiectivelor
de investi[ii programate \i a proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile.
Pentru asigurarea func[ionalit][ii unit][ilor din subordinea Consiliului jude[ean, lunar am asigurat din bugetul propriu fonduri pentru acestea, prin
deschideri de credite bugetare \i aliment]ri de cont, conform planific]rii trimestriale corelat] cu gradul de realizare a veniturilor \i execu[ia efectiv].
Lunar, s-a urm]rit execu[ia bugetar] pe fiecare ordonator de credite, în vederea preg]tirii bazei de date privind fundamentarea necesarului de fonduri
în vederea repartiz]rii influen[elor care au fost aprobate la rectificarea bugetar] pe acest an.
Conform prevedrilor art. 49, alin.(12) din legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare,
în cursul anului trecut, respectiv în lunile aprilie, iulie \i octombrie, pentru trimestrul expirat \i în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, am
prezentat în \edin[] de Consiliu jude[ean, spre analiz] \i aprobare, execu[ia bugetelor întocmite pe cele dou] sec[iuni, cu scopul de a
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetar] local], astfel încât la sfâr\itul anului, s] nu se
înregistreze pl][i restante.
În cursul anului 2016, bugetul de venituri \i cheltuieli a fost rectificat succesiv, astfel s] se asigure conformitatea cu modific]rile legislative
survenite în cursul anului.
Prin activitatea de stabilire, constatare, urm]rire \i încasare a impozitelor \i taxelor ce constituie surse de venituri precum \i prin identificarea de
noi surse de venituri \i încasarea acestora, s- a realizat o cre\tere de 103,31 % fa[] de anul 2015, respectiv fiind încasat] suma 4.658,86 mii lei, astfel:
- 707,85 mii lei - tax] asupra mijloacelor de transport de[inute de persoane juridice \i fizice;
- 20,80 mii lei - c/v licen[e transport;
- 109,99 mii lei - taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor \i autoriza[iilor de construire;
- 684,39 mii lei - venituri din închirieri \i concesiuni;
- 248,70 mii lei - venituri din dividende;
- 964,90 mii lei - venituri din prest]ri servicii- contribu[ia de între[inere a persoanelor în centre de asisten[];
- 152,65 mii lei - contribu[ia prim]riilor la cofinan[area cheltuielilor de func[ionare a centrelor de zi pentru copii;
- 587,35 mii lei - tarife de utilizare a zonei drumurilor aflate în proprietatea jude[ului S]laj, contravaloare monitoare oficiale ale jude[ului
expediate beneficiarilor acestora;
- 165,80 mii lei - venituri din valorificarea unor bunuri ale institu[iilor publice din subordinea Consiliului jude[ean;
- 367,39 mii lei - venituri din vânzarea unor bunuri apar[inand domeniului privat al statului sau al unit][ilor administrativ-teritoriale;
- 63,04 mii lei - venituri din amenzi \i penalit][i;
- 60,62 mii lei - dona[ii \i sponsoriz]ri;
- 525,37 mii lei - sume provenite din finan[area anilor preceden[i;
Am aprobat angajamentele legale \i bugetare, deschiderea \i repartizarea de credite bugetare, ordonan[area cheltuielilor în limita creditelor
bugetare aprobate \i a veniturilor bugetare posibil de încasat, efectuarea de încas]ri în numerar, urm]rirea zilnic] a execu[iei bugetare, efectuarea
lunar] de analize privind încadrarea în limita creditelor aprobate \i efectuarea de vir]ri de credite bugetare în cadrul aceluia\i capitol pentru
bugetul propriu \i al ordonatorilor secundari \i ter[iari din subordinea jude[ului.
Am coordonat activitatea privind organizarea \i [inerea la zi a contabilit][ii, respectiv s-au înregistrat în eviden[a contabil], sintetic] \i analitic],
toate opera[iunile economico-financiare, în vederea întocmirii balan[ei sintetice \i analitice pentru verificarea exactit][ii înregistr]rilor contabile \i
controlul concordan[ei dintre contabilitatea sintetic] \i cea analitic], principalul instrument pe baza c]ruia se întocmesc situa[iile financiare.
Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, trimestrial, s-au
primit \i verificat d]rile de seama depuse de ordonatorii secundari \i ter[iari de credite finan[ati din bugetul Consiliului Jude[ean, s-au întocmit
situa[iile financiare centralizatoare cu toate anexele la acestea, în vederea depunerii acestora în termen, la Administra[ia Jude[ean] a Finan[elor
Publice S]laj. Prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr. 34 din 29 martie 2016 a fost aprobat Contul de încheiere a exerci[iului bugetar
aferent bugetului propriu al jude[ului \i al institu[iilor \i serviciilor publice subordonate Consiliului jude[ean \i a situa[iilor financiare anuale,
cu anexele la acestea, pe anul 2015.
Pentru programele finan[ate prin POR \i POS 2007- 2014 s-a asigurat eviden[a contabil] distinct], respectiv întocmirea documenta[iei
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privind angajarea, lichidarea, ordonan[area \i plata lucr]rilor, separat pe fiecare proiect \i pe surse de finana[are \i întocmirea balan[ei de
verificare sintetic] \i analitic] pe fiecare program în parte.
Pl][ile efectuate în cursului anului 2016 privind derularea Proiectelor din fonduri europene nerambursabile, în sum] de 6.161,96 mii lei, au
fost urm]toarele:
1) 4.615,28 mii lei - Sistemul de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj;
2) 1.495,42 mii lei - Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Jude[ul S]laj,
3) 8,06 mii lei - Circuitul castrelor romane din jude[ul S]laj;
4) 43,20 mii lei - @@INNOV-CARE@@ în cadrul programului @@Ocupare \i inovare social] EASI 2014-2020, componenta PROGRESS@@,
finan[at de Comisia European].
Contul de execu[ie al Consiliului jude[ean la 31 decembrie 2016, partea de VENITURI se prezint] dup] cum urmeaz]:
Nr.

crt.

Încas]ri 31 decembrie

Categorii de venituri

2016

Ponderea

(mii lei)

(%)

176.531,36

100,00%

4.658,86

2,64%

2 8.207 ,3 3

15,98%

6 7.048 ,0 1

37,98%

5 0.366 ,7 8

28,53%

unit][ilor de asisten[] medico-sociale, s ]n]tate \i camere agricole

1.656,07

0 ,9 4%

6

Subven[ii p rimite de la bugetul de stat pentru derulare proiecte FEN

4.574,82

2 ,5 9%

7

Sume primite de la UE în contul pl][ilor efectuat e \i p refin an[]ri

9.191,54

5 ,2 1%

8

Finantare Program National de Dezvoltare Lo cala OUG 28

165,28

0 ,0 9%

1 0.662 ,6 7

6 ,0 4%

TOTAL, din care :
1

Venituri proprii
Cote \i sum e defalcate din impozitul pe venit p entru echilibrare (cota

2

11,25% \i 27%)
Sume d efalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate,

3
4

5

drum uri judetene \i echili brarea bugetul ui
Subven[ii primite de la bugetu l de stat pentru finan[area drepturilor
persoanelor cu handicap

Subven[ii de la bugetul de stat c]tre b ug etele locale pentru finan[area

Sume din excedentul bugetului local utilizate pent ru finan[area
cheltuielilor sec[iunii de dezvoltare**)
9

Contul de execu[ie al Consiliului jude[ean la 31 decembrie 2016, partea de CHELTUIELI se prezint] dup] cum urmeaz]:
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Nr.

crt.

Pl][i 31 decembrie

Capitole de cheltuieli

2016

TOTAL, din care :

Ponderea

(mii lei)

(%)

166.686,04

100%

9.427,30

6%

1

Autorit][ti executive

2

Direc[ia de Eviden[a a Persoanelor, C.M.J. , I.S.U.

1.795,17

1%

3

Înv][]mânt

12.913,21

8%

4

S]n]tate

13.402,97

8%

5

Cultur], recreere \i religie

20.916,87

12%

6

Asisten[] social]

83.242,41

50%

7

Alte servicii: redeventa, camera agricola, cotiza[ii \i contribu[ii

1.569,92

1%

8

Drumuri \i poduri jude[ene

18.596,60

11%

9

Protec[ia mediului

4.821,59

3%

Plăţi la 31decembrie 2016
1%

11%

3%

6%

1%

8%

8%

12%
50%

Autoritati ex ecutive
Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, C.M.J . , I.S.U.
Învăţământ
Sănătate
Cultură, recreere şi religie
Asistenţă socială
Alte servicii: redeventa, camera agricola, cotizaţii şi contribuţii
Drumuri şi po duri judeţene
Protectia mediului

La capitolul @@Înv][]mânt@@, potrivit, art. 110, alin.(3) din Legea nr.1/2011 privind educa[ia na[ional], în cursul anului bugetar 2016, am
asigurat finan[area în condi[ii normale a Centrului \colar pentru Educ[ie Incluziv] |imleu Silvaniei \i a Centrului Jude[ean de Resurse \i
Asisten[] Educa[ional] S]laj.
De asemenea, tot la capitolul @@Înv][]mânt@@, potrivit prevederilor O.U.G.nr. 96/2002, privind acordarea de produse lactate \i de panifica[ie
pentru elevii din înv][]mântul primar \i gimnazial de stat \i privat, precum \i pentru copiii pre\colari din gr]dini[ele de stat \i private cu program
normal de 4 ore, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Consiliul jude[ean a contractat distribuirea de produse lactate \i de panifica[ie pentru
un num]r de 25.260 copii pre\colari din gr]dini[ele de stat \i private cu program normal de 4 ore \i elevi din înv][]mântul primar \i gimnazial
de stat \i privat din jude[, aferent] anului \colar 2016/2017.
În baza prevederilor Ordinului nr. 697/2007 al Ministerului Agriculturii \i Dezvolt]rii Rurale, Consiliul jude[ean, ca autoritate contractant]
în cadrul Programului @@Lapte - Corn@@, s-a depus la Agen[ia de Pl][i \i Interven[ie pentru Agricultur] - Sucursala S]laj, Cererea cu toat]
documenta[ia ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în institu[iile \colare din jude[, aferent] anului \colar 2015/2016.
Potrivit prevederilor Hot]rârii Guvernului nr. 979/2015 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei \i frecven[ei distribu[iei, a limitei
valorii zilnice/elev \i a fondurilor necesare pentru distribu[ia fructelor \i a m]surilor adiacente distribu[iei de fructe, a bugetului aferent acestora,
precum \i a modalit][ii de implementare efectiv] \i de gestionare la nivelul administra[iei publice, în cadrul programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete în \coli, Consiliul jude[ean a contractat distribuirea de mere pentru un num]r de 30.716 elevi din înv][]mântul
primar \i gimnazial de stat \i privat din jude[, aferent] anului \colar 2015/2016.
Pentru anul \colar 2016/2017, potrivit prevederilor Hot]rârii Guvernului nr. 979/2015, privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a
perioadei \i frecven[ei distribu[iei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribu[ia fructelor proaspete, a m]surilor adiacente
distribu[iei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum \i a modalit][ii de implementare efectiv] \i de gestionare la nivelul
administra[iei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în \coli în anul \colar 2015 - 2016, Hot]rârii
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Guvernului nr. 558/2016 \i Ordonan[ei de Urgen[] nr. 66/2016 s-a contractat distribuirea de mere pentru un num]r de 25.260 copii \i elevi.
Conform prevederilor Ordonan[ei de Urgen[] a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în \coli, Consiliul jude[ean, ca autoritate contractant], a depus la Agen[ia de Pl][i \i Interven[ie pentru Agricultur] - Sucursala S]laj,
cererea cu toat] documenta[ia privind solicitarea ajutorului financiar comunitar pentru furnizarea de mere elevilor din înv][]mântul primar \i
gimnazial de stat \i privat din jude[, aferent] anului \colar 2015/2016.
În baza prevederilor Hot]rârii Guvernului nr. 423/2016, privind repartizarea pe jude[e a sumelor aprobate prin lege pentru finan[area
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerin[e educa[ionale speciale integra[i în înv][]mântul de mas], s-a alocat în anul 2016 suma de 983,40
mii lei, prim]riilor din jude[.
Conform Hot]rârii Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan[ei Guvernului
nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit][ile de cult apar[inând cultelor religioase recunoscute din România, sau asigurat fondurile necesare pentru plata contribu[iilor aferente celor 530 posturi personal neclerical din jude[, în sum] de 9.096,11 mii lei.
Lunar, prin ordine de plat] s-au virat unit][ilor de cult, sumele necesare pentru plata contribu[iilor aferente personalului neclerical \i s-au verificat
documentele justificative privind utilizarea acestora, conform legisla[iei în vigoare.
Am propus spre aprobarea Consiliului jude[ean continuarea Programului de cofinan[are a activit][ilor de asisten[] social] prestate de unit][ile de
cult din jude[, beneficiind un num]r de 19 unit][i de cult, o funda[ie, doua asocia[ii \i Societatea Handicapa[ilor Zal]u, în sum] de 486,73 mi lei.
Am propus spre aprobare Consiliului jude[ean a @@Programului de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din jude[ul S]laj
apar[inând cultelor religioase recunoscute@@, beneficiind un num]r de 263 unit][i de cult, pentru completarea fondurilor proprii necesare
între[inerii \i func[ion]rii \i construirea \i executarea de repara[ii capitale la l]ca\urile de cult, în sum] total] de 817,96 mii lei.
Pentru finan[area activit][ilor sportive de interes na[ional a fost alocat] suma de 2.184,28 mii lei urm]toarelor cluburi sportive:
a) 2.123,74 mii lei - Clubul Sportiv @@Handbal Club Zal]u@@;
b) 35,90 mii lei - Clubul Sportiv @@ACS Volei Club Zal]u 2015@@;
c) 24,64 mii lei - Clubul Sportiv @@Fotbal Club@@ Zal]u.
În cursul anului 2016, s-a alocat Spitalului Jude[ean de Urgen[] S]laj, suma de 1.157,049 mii lei, reprezentînd contribu[ia Consiliului
jude[ean la cofinan[area unor lucr]ri de investi[ii \i a repara[iilor capitale \i dot]rilor cu aparatur] medical], conform art.190^5 \i 190^6 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul s]n]t][ii.
Totodat], în cursul anului 2016, s-a finan[at din bugetul Consiliului jude[ean obiectivul de investi[ii @@Extindere \i reabilitare Ambulatoriu
integrat de specialitate din cadrul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@, în sum] de 6.615,28 mii lei, care a fost finalizat în cursul acestui an.
În urma solicit]rilor depuse la Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Turismului, jude[ului nostru i-a fost decontat] suma de 165,27 mii lei,
reprezentând aprobarea Programului Na[ional de Dezvoltare Local] pentru obiectivul de investi[ii ,,Pod peste valea Crasnei pe DJ 110 B la Der\ida@@.
Am propus spre aprobarea Consiliului jude[ean cofinan[area urm]toarele institu[ii \i ac[iuni de interes jude[ean, respectiv:
- 42,53 mii lei - finan[area concursurilor \i olimpiadelor \colare, inclusiv premierea elevilor cu rezultate deosebite;
- 4,36 mii lei - Consiliul Jude[ean al Elevilor S]laj
- 100,00 mii lei - Comunele Ip, Treznea, Buciumi \i Hereclean;
În urma închiderii conturilor de venituri \i cheltuieli aferente anului 2016, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finan[elor Publice nr.
2890/ 21.12.2016, a rezultat urm]toarea situa[ie:
- sec[iunea de func[ionare a înregistrat un excedent în sum] de 8.618,66 mii lei, care a fost transferat în contul de excedent al bugetului local;
- sec[iunea de dezvoltare a înregistrat un deficit în sum] de 9.436,01 mii lei.
În urma stabilirii execu[iei bugetului local, a rezultat un deficit al anului 2016 în sum] de 817,35 mii lei care diminueaz] disponibilul din
contul de excedent al anului 2015 în sum] de 44.678,11 mii lei, rezultând un excedent total final în sum] de 43.860,76 mii lei.
Excedentul bugetar sus men[ionat va fi utilizat în anul 2017 ca surs] de finan[are a cheltuielilor sec[iunii de dezvoltare, conform prevederilor
Legii nr.273/2006, privind finan[ele publice locale, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
În ultima perioad] a anului 2016 s-a organizat \i desf]\urat inventarierea patrimoniului public \i privat al Consiliului Jude[ean S]laj,
Centrului Militar Jude[ean S]laj \i al Inspectoratului pentru Situa[ii de Urgen[] @@Porolissum@@ S]laj.
În baza prevederilor art.33 alin.(3), lit.b) din Legea nr. 273/2006 privind finan[ele publice locale, am propus spre aprobarea Consiliului
jude[ean, criteriile de repartizare pe unit][i administrativ-teritoriale a cotei de 20 % din impozitul pe venit \i a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad]ugat] pentru sustinerea programelor de dezvoltare local] \i a proiectelor de infrastructur] care necesit] cofinan[are local], pe anul
2016, în sum] de 7.358,80 mii lei.
Prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015, Jude[ului S]laj i-a fost repartizat] suma de 8.536,00 mii lei, pentru finan[area
cheltuielilor privind drumurile jude[ene \i comunale, din care suma de 3.107,50 mii lei a fost repartizat] pe unit][i administrativ-teritoriale, dup]
consultarea primarilor, conform reglement]rilor legale.
S-a continuat procesul privind informatizarea activit][ii administra[iei publice jude[ene \i locale, având ca obiective: reducerea cheltuielilor
publice, cre\terea gradului de transparen[] \i accesul la informa[ii, furnizarea de informa[ii \i servicii de calitate, înt]rirea capacit][ii administratorilor
de a-\i îndeplini atribu[iile, reducerea timpului de acces la informa[iile publice, cre\terea nivelului de calificare a personalului;
Site-ul consiliului judetean a fost optimizat \i s-a continuat publicarea informatiilor de interes public .
De asemenea, s-au integrat în re[eaua proprie de calculatoare un num]r de 14 sisteme de calcul noi, 3 laptopuri, 2 scannere A4 de de înalt]
performan[], 9 imprimante laser monocrom A4, o imprimant] laser color A4.
S-au achizitionat, instalat \i configurat 118 licen[e Eset Endpoint Security, 2 licen[e Eset Nod32 Antivirus Business for Linux, 35 licen[e
Eset Mail Security for Linux/BSD/Solaris, 10 licen[e Microsoft Office Standard 2016.
S-a asigurat suport tehnic la proiectul cofinan[at prin Fondul European de Dezvoltare Regional] @@Gestiunea în sistem informatic a
registrului agricol \i a altor servicii publice destinate cet][enilor în cadrul unor unit][i administrativ-teritoriale din jude[ul S]laj@@, subven[ii de la
bugetul de stat, conform OUG nr. 28/2013.
SERVICIUL ADMINISTRATIV
Pentru desf]\urarea în condi[ii optime a activit][ii aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean s-a întocmit Programul anual al achizi[iilor
publice pe baza notelor de fundamentare \i evaluare a necesarului de materiale \i servicii \i s-au organizat procedurile de achizi[ie public]
necesare pentru contractele de funizare \i prest]ri servicii cu respectarea prevederilor legale. Au fost elaborate referate \i caiete de sarcini în baza
carora s-au încheiat contracte sau acte adi[ionale, dupa caz, cu furnizorii de materiale, produse \i prest]ri servicii, au fost asigurate materiale
consumabile, de între[inere \i cur][enie, piese de schimb \i combustibili necesari pentru autoturismele din dotare.
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Au fost asigurate materialele necesare desf]\ur]rii activit][ilor curente din institu[ie, conform referatelor de necesitate, s-a realizat recep[ionarea
acestora, darea lor în consum \i eviden[a lor pe fi\ele din magazie.
De asemenea, au fost efectuate lucr]rile de repara[ii curente în cadrul imobilelor ce apar[in Consiliului Jude[ean S]laj, lucr]ri de între[inere
\i repara[ii a instala[iei electrice, instala[iei de aer condi[ionat, centralei telefonice, lucr]ri de igienizare \i cur][enie, asigurarea supravegherii
permanente a centralei termice de c]tre personal autorizat, precum \i lucr]ri de între[inere \i repara[ii a mijloacelor de transport \i a celorlalte
bunuri din dotarea Consiliului Jude[ean S]laj. S-a intervenit operativ în toate cazurile de defec[iuni la instala[iile sanitare \i electrice.
S-a asigurat igenizarea \i cur][enia zilnic], preluarea, predarea spa[iilor \i a tehnicii din institu[ie, personalul desemnat \i responsabil
cu între[inerea \i cur][enia a efectuat zilnic colectarea \i selec[ia de\eurilor, precum \i eliberarea recipientelor de de\eurile acumulate în
ziua anterior].
S-au mentionat într-un registru, conform modelului aprobat prin lege, cantit][ile de de\euri care se predau lunar societ][ii comerciale care
are prev]zut prin contract preluarea de de\euri.
S-a facut raportarea lunar] a cantit][ilor de de\euri colectate selectiv conform Legii nr.132/2010 - privind colectarea selectiv] a de\eurilor
în institu[iile publice.
S-a asigurat organizarea \i desf]\urarea activit][ii de exploatare, reparare \i efectuarea reviziilor tehnice a mijloacelor de transport din dotare
astfel încât acestea s] func[ioneze la nivelul exigen[elor.
S-a urm]rit \i verificat încadrarea în consumurile specifice pentru fiecare mijloc de transport în parte, zilnic fiind verificate foile de parcurs,
respectiv traseele \i num]rul de km.
S-au întocmit fi\ele activit][ii zilnice pentru autovehiculele din parcul auto al institu[iei pentru fiecare lun], stadiul de între[inere a mijloacelor de
transport, s-au eliberat BCF-uri pentru carburan[i, s-au încheiat poli[ele privind asigur]rile RCA \i CASCO.
S-au efectuat procedurile de casare \i scoatere din eviden[a contabil] a bunurilor propuse la casare cu ocazia inventarierii.
S-a asigurat, din punct de vedere tehnic \i logistic, desf]\urarea în bune condi[ii a sedin[elor de consiliu jude[ean, precum \i a diferitelor
manifest]ri culturale \i \tiin[ifice, activit][i ce s-au desf]surat în sala de \edin[e @@Porolissum@@ \i în sala de conferin[e de la etajul I.
În ceea ce prive\te desf]\urarea activit][ii de protec[ie a muncii, de prevenire \i stingere a incendiilor \i ap]rare civil], elaborare a Planurilor
de Paz] pentru imobilele ce apar[in Consiliului jude[ean, au fost întocmite Fi\ele individuale de protec[ie a muncii \i de instructaj în domeniul
situa[iilor de urgen[] pentru angaja[ii Consiliului jude[ean, precum \i instruirea \i testarea acestora \i au fost elaborate Planurile de paz] pentru
imobilele ce apar[in Consiliului jude[ean.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de DIREC{IA ECONOMIC}
ACHIZI{II PUBLICE
Activitatea Serviciului de Achizi[ii Publice, Parteneriat Public Privat \i Urm]rirea Contractelor se desf]\oar] în domeniul organiz]rii \i
desf]\ur]rii procedurilor de achizi[ii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii \i de lucr]ri. Procesul de achizi[ie public]
reprezint] o succesiune de etape, dup] parcurgerea c]rora se ob[ine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare
a atribuirii unui contract de achizi[ie public].
Astfel în cadrul Serviciului se întocme\te documenta[ia necesar] demar]rii \i desf]\ur]rii procedurilor de achizi[ii publice, respectiv se
întocme\te dosarul achizi[iei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord -cadru încheiat.
Activitatea de achizi[ii publice s-a desf]\urat pe baza Programului anual de achizi[ii publice, aprobat de c]tre pre\edintele Consiliului Jude[ean
S]laj \i avizat de compartimentul financiar contabil, modificat \i completat ulterior în func[ie de apari[ia unor noi necesit][i \i surse de finan[are.
În acest sens, în baza programului anual al achizi[iilor publice din anul 2016 au fost organizate procedurile de achizi[ie, dup] cum urmeaz]:
- 24 proceduri de licita[ii deschise;
- 16 proceduri de negociere f]r] publicarea prealabil] a anun[ de participare;
- 27 proceduri de cerere de oferte;
- 2 proceduri de concesionare;
- 169 achizi[ii directe, care au avut ca finalitate încheierea contractelor de furnizare / servicii / lucr]ri.
Ca urmare a derul]rii procedurilor de achizi[ie public] \i a achizi[iilor directe s-au încheiat:
- 155 contracte de furnizare cu o valoare de 5349058,57 lei f]r] TVA;
- 47 contracte de servicii cu o valoare de 1232160,52 lei f]r] TVA;
- 13 contacte de lucr]ri cu o valoare de 36043302,75 lei f]r] TVA.
Demararea procedurilor au fost precedate de întocmirea notelor justificative privind valoarea estimat] a contractelor de achizi[ie public],
notelor justificative privind selectarea procedurii propus] pentru a fi aplicat], notelor justificative privind cerin[ele minime de calificare \i notelor
justificative privind alegerea criteriilor de atribuire, în conformitate cu HG nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizi[ie public] din Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizi[ie public], a contractelor de concesiune de lucr]ri publice \i a contractelor de concesiune de servicii, modificat] \i completat].
Dup] intrarea în vigoare, în anul 2016, a Legii nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizi[iile publice \i H.G. 395/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi[ie public]/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizi[iile publice, demararea procedurilor au fost precedate de întocmirea strategiei de contractare, care potrivit
legisla[iei este un document al fiec]rei achizi[ii cu o valoare estimat] egal] sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege,
ini[iat] de autoritatea contractant] \i este obiect de evaluare a ANAP, în condi[iile stabilite la art. 23, odat] cu documenta[ia de atribuire, referitor
la aspectele prev]zute la alin. (3) lit. b) \i f).
În vederea organiz]rii \i desf]\ur]rii procedurilor de achizi[ii:
- s-a realizat punerea în coresponden[] cu sistemul de grupare \i codificare utilizat în Vocabularul comun al achizi[iilor publice (CPV), a
produselor, serviciilor \i lucr]rilor ce fac obiectul contractelor de achizi[ie public];
- au fost elaborate documenta[iile de atribuire care cuprind caietele de sarcini, formulare, clauzele contractuale, fi\a de date;
- au fost elaborate Notele justificative, respectiv Strategia de contractare în conformitate cu prevederile legale dup] care au fost publicate în
SEAP spre a fi validate de c]tre ANAP, dac] este cazul;
- au fost elaborate Declara[iile potrivit art 33^1alin (4) din OUG nr. 34/2006, respectiv Declara[iile potrivit art.58 din Legea nr. 98/2016
privind achizi[iile publice, dup] care au fost publicate în SEAP spre a fi validate de c]tre ANAP;
- s-au completat fi\ele de date on-line pe site-ul SEAP \i apoi, înso[ite de Documenta[ia de atribuire, s-au transmis spre a fi validate de c]tre ANAP;
- au fost operate modific]ri în toate documentele parte a Documenta[iei de atribuire dup] respingerea acesteia de c]tre ANAP;
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- s-au întocmit caietele de sarcini în colaborare cu toate celelalte compartimente interesate de achizi[ie;
- au fost întocmite clauzele contractuale parte a Documenta[iei de Atribuire;
- s-a asigurat îndeplinirea obliga[iilor referitoare la publicitate - redactarea \i înaintarea anun[urilor de participare spre publicare în SEAP sau
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dup] caz în\tiin[area UCVAP sau alte institu[ii abilitate pentru urm]rirea achizi[iilor publice care au ca
surse de finan[are fonduri europene, asupra procedurii care urmeaz] a fi derulat];
- s-a asigurat gestionarea procedurilor de achizitie public] prin licita[ie electronic] în SEAP;
- s-a asigurat participarea în comisiile de evaluare;
- s-au efectuat achizi[iile publice on-line \i off-line;
- s-a asigurat aplicarea \i finalizarea procedurilor de atribuire asigurând transparen[a \i integritatea procesului de achizi[ie public], utilizarea
eficient] a fondurilor publice \i garantarea tratamentului egal \i nediscriminarea agen[ilor economici interesa[i s] participe la licita[iile publice
derulate de Consiliului Jude[ean S]laj;
- s-au întocmit procesele verbale de deschidere \i evaluare, precum \i raportul procedurilor de achizi[ie public] desf]\urate;
- s-au elaborat solicit]rile de clarific]ri c]tre operatorii economici care au depus oferte;
- s-au întocmit \i transmis CNSC-ului punctele de vedere la contesta[iile depuse la procedurile de achizi[ie public] desf]\urate;
- s-a urm]rit \i s-a asigurat respectarea prevederilor legale, la desf]\urarea procedurilor de achizi[ie public] privind p]strarea confiden[ialit][ii
documentelor de licita[ie \i a securit][ii acestora;
- s-a întocmit \i transmis c]tre Autoritatea Na[ional] pentru Reglementarea \i Monitorizarea Achizi[iilor Publice a raportului anual privind
contractele de atribuire, în format electronic, pân] la data de 31 martie;
- s-au întocmit contractele de achizi[ie potrivit fiec]rei proceduri urmate \i s-a urm]rit avizarea, semnarea \i comunicarea acestora;
- s-au respectat prevederile legale cu privire la atribuirea, încheierea \i executarea contractelor de achizi[ii publice;
- s-au dus la îndeplinire m]surile impuse Autorit][ii contractante de c]tre Consiliul Na[ional de Solu[ionare a Contesta[iilor;
- au fost constituite, verificate \i p]strate dosarele achizi[iilor publice;
- au fost întocmite documentele necesare urm]ririi contractelor de achizi[ie public];
- s-au elaborat, întocmit \i publicat toate documentele necesare derul]rii procedurilor de parteneriat public-privat;
De asemenea, s-a asigurat consultan[] cu privire la modul de aplicare a legisla[iei privind achizi[iile publice, a îndrumat autorit][ile publice
locale în ceea ce prive\te publicarea anun[urilor \i invita[iilor de participare în Sistemul Electronic de Achizi[ii Publice, a ajutat la elaborarea
documenta[iilor de atribuire \i a participat în comisiile de evaluare la cererea autorit][ilor publice locale.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de SERVICIUL ACHIZI{II PUBLICE, PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT |I URM}RIREA
CONTRACTELOR
COMPARTIMENTUL DRUMURI JUDE{ENE
A participat la întocmirea documenta[iilor \i a caietelor de sarcini pentru licita[ii, la urm]rirea execut]rii lucr]rilor, recep[ia la terminarea
lucr]rilor \i recep[ia final] a lucr]rilor de drumuri \i poduri finan[ate de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj.
De asemenea, s-a urm]rit derularea Programului Na[ional de Dezvoltare Local] pentru Jude[ul S]laj, în conformitate cu OUG nr. 28/2013
În anul 2016, prin dirigin[ii de \antier s-a urm]rit execu[ia \i recep[ia urm]toarelor lucr]ri:
I .LUCR}RI DE ÎNTRE{INERE ÎMBR}C}MIN{I ASFALTICE (plomb]ri)
Nr
crt
1

Amplasament lucrare

Pozi[ii kilometrice

Km de drum

DJ 108N: Lim. jud Cluj –Petrindu-Cuz]plac

2+800-13+050

11,33

reparat

17+817-18+900
2

DJ 196 : Lim. Satu Mare –Cehu Silvaniei-Benesat

28+000-28+900

7,970

36+080-43+150
TOTAL

19,300 km

II:LUCR}RI DE ÎNTRE{INERE A PLATFORMEI DRUMURILOR JUDE{ENE
Obiectiv propus 2016 TOTAL = 1.250,00 mii lei
Realizat 2016 TOTAL = 1.250,00 mii lei
Lucrarea: cosiri de vegeta[ie \i defri\]ri pe re[eaua de drumuri jude[ene
III. LUCR}RI DE REFACERI PODE{E
Nr

Denumire drum

Pozi[ii kilometrice

crt.

Valoare inclusiv TVA
Mii lei

1

Repara[ii pode[ pe DJ191D, lim jud Cluj

km 29+900

102,83

2

Repara[ii pode[e pe DJ108S: Rus-\imi\na-Zalha

km 4+446, 4+568,5+228,10+264,10+344

264,74
22,98

3

Repara[ii pode[ pe DJ191D –Valc]u de Jos

km 9+900

4

Construire pode[ tubular Ф800 pe DJ109R -Romita

Km 7+780

18,42
408,97

TOTAL

IV: SERVICIUL DE COMBATEREA LUNECU|ULUI |I ÎNZ}PEZIRII PE DRUMURILE JUDE{ENE
- A fost asigurat prin sume alocate de la bugetul Jude[ului S]laj c]tre comunele care sunt str]b]tute de drumuri jude[ene,
lucr]rile efectuate de c]tre autorit][ile locale fiind verificate prin intermediul speciali\tilor din cadrul Direc[iei tehnice;
V: LUCR}RI DE COVOARE BITUMINOASE ÎNTR-UN SINGUR STRAT
- Obiectiv propus 2016 TOTAL = 3.700,32 mii lei
- Realizat 2016 TOTAL = 3.700,32 mii lei
- Lucrarea
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Nr

Denumire drum

Pozi[ii kilometrice

Lungime sector covor

crt.

Valoare inclusiv TVA
Mii lei

1

DJ 109: Dragu-Hida,

42+840-46+730

3,89 km

1142.30

2

DJ108B: Surduc-Gîrbou

0+000-0+440

0,44 km

129.50

3

DJ 109P: Cam]r

22+173--24+450

2,277 km

338.30

4

DJ191E: Crasna-Sîg

0+000-11+280

11,28km

1.892,49

5

Drum de acces la Monumentul Mihai Viteazul

0+000-0+848

0,848 km

197.73

18.735 km

3.700,32

TOTAL

VI: LUCR}RI DE PRIM} INTERVEN{IE
- Obiectiv propus 2016 TOTAL = 727,54mii lei
- Realizat 2016 TOTAL = 727,54 mii lei
VII. LUCR}RI DE INVESTI{II ÎN CONTINUARE
Nr

Denumire drum

Pozi[ii kilometrice

Lungime sector

crt.

Valoare inclusiv
TVA
Mii lei

1
2
3

Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ

km:10+800-19+200

8,40

5595.20

Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 109E:

km 17+000-28+320

11,32

5246.40

191D:Valcau-Fize\-Sîg

lim. Cluj-Fodora-Chizeni-Rus

Pod peste valea Crasnei pe DJ 110 B la Der\ida

165.30

TOTAL

42,52

VIII: LUCR}RI DE INVESTI{II NOI

19701,18

Nr

Denumire drum

Pozi[ii kilometrice

Lungime

Valoare inclusiv TVA /

1

Drum de acces @@Ansamblu Beldy@@

km 0+000-0+437

0,437

400.00

crt.

sector

TOTAL

Mii lei

400,00

SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC |I PRIVAT |I INVES{ITII
În cadrul activit][ii de investitii \i administrare a patrimoniului public \i privat al jude[ului, pe parcursul anului 2016, au fost încheiate un
num]r de 3 contracte de închiriere, 5 contracte de comodat, un contract de concesiune, 2 contracte de vânzare, 10 acte adi[ionale la contracte \i
8 protocoale sau procese verbale de predare-primire.
Pentru recuperarea cheltuielilor aferente utilit][ilor (ap], canal, energie termic] \i electric]) s-au întocmit conven[ii cu titularii contractelor de
închiriere, concesionare \i comodat.
În cursul anului 2016, s-au organizat 3 licita[ii privind închirierea unor spa[ii, finalizate cu adjudecare \i o licita[ie privind concesionarea unui
teren în suprafa[] de 2.000 mp, din imobilul situat în Cehu Silvaniei, str. Gh. Doja, nr. 97.
Totodat], a fost finalizat] licita[ia privind vânzarea unui imobil \i a terenului aferent în suprafa[] de 1984 mp, situat în ora\ul |imleuSilvaniei, str. Tudor Vladimirescu, nr. 43, CF 300 Ned, a ora\ului |imleu-Silvaniei nr.cad.651, la pre[ul actualizat (ian 2016) de 204.247,00 lei.
În luna noiembrie \i decembrie 2016, s-a realizat inventarierea tuturor activelor aflate în patrimoniul jude[ului.
În domeniul administr]rii drumurilor jude[ene \i a podurilor aferente s-a actualizat starea de viabilitate \i valoarea de inventar a acestora dup]
recep[ia la terminarea lucr]rilor de reabilit]ri, moderniz]ri, repara[ii, între[inerea \i siguran[a circula[iei.
Tot în anul 2016, s-au verificat \i analizat documenta[ii tehnice, eliberându-se un num]r de 22 acorduri (3 pentru consiliile locale \i 31
pentru persoane fizice \i juridice) \i 34 autoriza[ii privind utilizarea zonelor de protec[ie a drumurilor jude[ene (10 pentru consiliile locale \i 8
pentru persoane fizice \i juridice ), încasându-se suma de 7.782,00 lei.
Totodat], s-au reactualizat contractele, prin acte adi[ionale, pentru un num]r de 4 societ][i comerciale care au amplasate re[ele de utilit][i în
zonele de siguran[] a drumurilor jude[ene, la valoarea total] de 424.540,32 lei.
În cursul anului 2016, prin hot]râri ale Consiliului jude[ean, s-au dat în administrarea Consiililor Locale Cehu Silvaniei, Gîrbou \i N]pradea,
tronsoane de drumuri jude[ene în lungime de 14,70 km, în vederea efectu]rii unor lucr]ri de modernizare prin acces]ri de fonduri europene.
Prin Hot]rârea nr. 139/2015 a Consiliului Jude[ean S]laj s-a aprobat valorificarea prin licita[ie public] a masei lemnoase din aliniamentul unor
tronsoane de drumuri jude[ene în cursul anului 2016. Dup] organizarea licita[iei publice contractul a fost atribuit la valoarea de 74.074,00 lei.
Prin speciali\ti atesta[i ISCIR, din cadrul serviciului, s-a desf]\urat activitatea de întocmire a contractelor de service, autorizarea cazanelor \i
fochi\tilor, precum \i verificarea func[ion]rii cazanelor la cl]dirile din Zal]u, aflate în patrimoniul jude[ului.
Activitatea de investi[ii desf]\urat] de c]tre personalul din cadrul serviciului a constat în: asigurarea documenta[iilor tehnice pentru lucr]rile
de reabilitare \i repara[ii ale patrimoniului jude[ului, verific]ri ale documenta[iilor aferente diferitelor programe de finan[are, precum \i verificarea
execu[iilor unor lucr]ri (dirigin[i de \antier) pentru obiectivele cuprinse în programul propriu de investi[ii pe anul 2016, pentru lucr]ri la
institu[iile publice subordonate Consiliului jude[ean \i pentru consiliile locale din jude[ la solicitarea acestora.
Astfel, în anul 2016, s-au întocmit \i verificat documenta[ii tehnice, s-au urm]rit \i verificat executarea lucr]rilor pentru urm]toarele obiective :
- lucr]ri de renovare împrejmuire \i sistematizare vertical] la centrul de instruire Boghi\;
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- lucr]ri de renovare împrejmuire cl]dire , str . Kossuth, nr 71, Zal]u
- modernizare \i refunc[ionalizare cl]dire, str. Salcâmilor nr.1
- hangar elicopter SMURD \i spa[ii aferente
- lucr]ri de interven[ii pentru adaptarea \i accesibilizarea spa[iilor în scopul îndeplinirii standardelor pentru acreditare la C.S.M |imleu Silvaniei
- lucr]ri de interven[ii pentru adaptarea \i accesibilizarea spa[iilor în scopul îndeplinirii standardelor pentru acreditare la C.S.M Jibou
- lucr]ri de repara[ii generale \i renovare la casa de tip familial nr. 1 - Cehu Silvaniei
- lucr]ri de repara[ii generale \i renovare la casa de tip familial nr. 2 - Cehu Silvaniei
- amenajare spa[ii Centrul \colar pentru educ[ie incluziv] - Structura Speran[a Zal]u
- modernizare \i refunc[ionalizare cl]dire, str. Salcâmilor nr.1- parter
- înlocuire tâmpl]rie pvc, ferestre la parterul cl]dirii din strada Salc`milor nr.1 Zal]u
Totodat], s-au urm]rit lucr]rile la obiectivele de investi[ii, finan[ate din fonduri U.E., dup] cum urmeaz]:
* Sistem de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj;
* Circuitul castrelor romane în jude[ul S]laj;
* Circuitul bisericilor de lemn din jude[ul S]laj.
Pentru toate lucr]rile finan[ate din diferite programe de Consiliul jude[ean s-a participat în comisiile de recep[ie la terminarea lucr]rilor \i la
recep[iile finale. La solicitarea institu[iilor publice subordonate Consiliului jude[ean \i Consiliilor locale au fost coopta[i în comisiile de recep[ie
speciali\tii din cadrul serviciului.
Tot prin personalul din cadrul serviciului s-a coordonat realizarea lucr]rilor la obiectivele de investi[ii ,,Realizare/extindere/reabilitare/
modernizare a sistemelor de alimentare cu ap] \i sta[ii de tratare a apei@@ \i ,,Reabilitare/extindere/reabilitare/moderenizare a sistemelor de
canalizare \i sta[ii de epurare a apelor uzate@@, cuprinse în Subprogramul ,,Modernizarea satului românesc@@ aferent Programului na[ional de
dezvoltare local], aprobat prin Ordonan[a de urgen[] a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013.
În colaborare cu Serviciul Achizi[ii Publice, din cadrul Consiliului jude[ean, s-au întocmit documenta[ii de atribuire, caiete de sarcini pentru lucr]rile,
serviciile \i achizi[iile de produse cuprinse în Programul de achizi[ii pentru anul 2016 \i s-a participat în comisiile de evaluare pentru aceste achizi[ii.
Totodat], la solicitarea institu[iilor subordonate Consiliului jude[ean \i a Consiliilor locale s-a participat în comisiile de evaluare a unor
achizi[ii publice din programul de investi[ii al acestora.
BIROUL PROIECTARE
Activitatea de proiectare desf]\urat] de c]tre personalul din cadrul biroului s-a axat în principal pe elaboarrea documenta[iilor tehnice pentru
lucr]rile de repara[ii \i între[inere a re[elei de drumuri jude[ene, verific]ri ale documenta[iilor aferente diferitelor programe de finan[are, precum
\i verificarea execu[iilor unor lucr]ri pentru obiectivele cuprinse în programul propriu de investi[ii pe anul 2016, pentru lucr]ri la institu[iile
publice subordonate Consiliului jude[ean \i pentru consiliile locale din jude[ la solicitarea acestora.
Astfel, în anul 2016, s-au întocmit urm]toarele documenta[ii tehnice:
- Repara[ii pode[ pe drum jude[ean DJ 191 D: Nu\fal]u (DN 1H)-Boghi\-Valc]u de Jos-Fize\-Sîg-Tusa-lim. Jud. Cluj km: 9+900
- Repara[ii pode[e pe DJ 108 S: DN 1 C - Rus-\imi\na-Zalha-Vîrte\ca-Bezded-Cernuc (DJ 108 B); km: 4+446; 4+568; 5+228; 10+264; 10+344.
- Repara[ii sector de drum pe DJ 108 S: DN 1 C - Rus-\imi\na-Zalha-Vîrte\ca-Bezded-Cernuc (DJ 108 B); km: 5+810-6+065.
- Repara[ii pode[ pe DJ 109 E: lim. Jud. Cluj-Dobrocina-Chizeni-Buza\-Cormeni\-Lozna-Cli[-DN 1 H; km: 56+820
- Repara[ii pode[ pe DJ 191 D: Nu\fal]u (DN 1 H)-Valc]u de Jos-Fize\-Sîg-Tusa-lim. Jud. Cluj; km: 29+990.
- Covor bituminos pe drum jude[ean DJ 108 E: Some\ Odorhei-N]pradea-Cheud; km: 0+000-11+600.
- Covor bituminos pe drum jude[ean DJ 191 E: Crasna-Sîg; km: 0+000-11+280.
- Repara[ii pode[ pe DJ 109 P: Halm]\d-Cosniciu de Jos-Ip-Z]uan B]i-Cam]r-lim. Jud. Satu Mare; km: 23+710.
- Lucr]ri de interven[ie pe drumul jude[ean pe DJ 110 B; km: 9+400-9+416
- Covor bituminos pe drum jude[ean DJ 108 B: Surduc-Gîrbou; km: 0+000-0+440.
- Covor bituminos pe drum de acces la Monument @@Mihai Viteazul@@
- Repara[ii pode[ pe DJ 108 R: DN 1F-Treznea-Bogdana-Agrij (DJ 108 A); km: 7+850
- Covor bituminos pe drum jude[ean DJ 109 P: Cam]r; km: 22+173-24+450
- Covor bituminos pe drumul jude[ean DJ 109: Dragu-Hida; Km: 42+840-46+730
- Amenajare zona de risc la Pod Der\ida; Km: 25+000.
De asemenea au fost desf]\urate \i urm]toarele activit][i:
- Participarea în comisii de licita[ie \i evalu]ri de documente pentru lucr]rile de între[inere, repara[ii \i investi[ii drumuri- poduri din programul propriu.
- Elaborare documenta[ii pentru achizi[ii servicii de expertiza tehnic] \i proiectare ( caiete de sarcini, documenta[ii de indentificare a obiectivului)
- Elaborare documenta[ii pentru ob[inerea de avize \i acorduri prev]zute în certificatele de urbanism.
- Supravegherea \i verificarea tehnic] a instala[iilor sub presiune.
- Participarea în comisii de licita[ii pentru achizi[ii la diverse prim]rii din jude[.
- Conducerea, luarea în eviden[a \i urm]rirea coresponden[ei biroului prin programul de registratur].
*Atribu[ii duse la îndeplinire de DIREC{IA TEHNIC}
ATRIBU{II ÎN DOMENIUL URBANISMULUI |I ADMINISTR}RII TERITORIULUI
Structura Arhitectului \ef reprezint] structura de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Jude[ean S]laj, care asigur] îndeplinirea
sarcinilor care îi revin cu privire la dezvoltarea economic] \i ra[ional] a teritoriului jude[ului prin coordonarea activit][ii de urbanism la toate
unit][ile administrativ-teritoriale.
Activitatea Structurii Arhitectului \ef din cadrul Consiliului Jude[ean S]laj în cursul anului 2016 s-a desf]\urat conform regulamentului de
func[ionare \i a prevederilor legale în domeniu, dup] cum urmeaz]:
COMPARTIMENTUL AUTORIZA{II DE CONSTRUIRE |I DISCIPLINA ÎN CONSTRUC{II asigur] aplicarea \i respectarea
prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut]rii lucr]rilor de construc[ii, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare, Ordinul nr.839/
2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut]rii lucr]rilor de construc[ii.
Conform reglement]rilor în domeniu, pre\edintele Consiliului jude[ean are competen[a de a emite urm]toarle documente:
Certificat de urbanism - act de informare prin care autorit][ile fac cunoscute solicitantului informa[iile privind regimul juridic, economic \i tehnic al
terenurilor \i construc[iilor existente la data solicit]rii, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice \i ale regulamentelor aferente acestora ori ale
planurilor de amenajare a teritoriului, dup] caz, avizate \i aprobate potrivit legii;
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Avize ale structurii de specialitate din cadrul Consiliului jude[ean asupra propunerilor de @@certificat de urbanism@@ \i @@autoriza[ie de
construire@@, - acte eliberate în urma analizei documenta[iilor depuse pentru certificatele de urbanism \i autoriza[iile de construire din competen[a
de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate.
Autoriza[ii de Construire - emise cu avizul prealabil al primarilor, pentru lucr]rile care se execut]:
a) pe terenuri care dep]\esc limita unei unit][i administrativ-teritoriale;
b) în extravilanul comunelor ale c]ror prim]rii nu au organizate structuri de specialitate ori în intravilanul \i extravilanul unit][ilor administrativteritoriale ale c]ror prim]rii nu au niciun angajat - func[ionar public cu atribu[ii în domeniul urbanismului, amenaj]rii teritoriului \i autoriz]rii
execut]rii lucr]rilor de construc[ii, în structurile de specialitate organizate conform legii;
Regularizarea taxelor pentru Autoriza[ii de Construire la terminarea lucr]rilor, obliga[ie corelativ] a emitentului \i beneficiarilor
autoriza[iilor de construire.
SITUA{IA ACTELOR EMISE ÎN ANUL 2016
Nr. de

Taxe încasate

70

3.879,35

315

5.125,00

82

24.841,58

Autoriza[ii de Construire

88

88.164,97

Regulariz]ri autoriza[ii

30

2.762,52

Prelungire Autoriza[ii de Construire

15

1.166,00

Prelungire Certificate de Urbanism

5

91,19

Proces verbal de contraven[ie

-

Tipuri de acte emise
Certificate de urbanism
Aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului

jude[ean asupra proiectului (propunerii) de @@Certificat de

acte emise

(lei)

Urbanism@@
Aviz al structurii de specialitate din cadrul Consiliului

jude[ean asupra proiectului (propunerii) de @@Autoriza[ie
de Construire@@

Total

605

126.030,61

Toate actele au fost eliberate în termenele stabilite de legisla[ia în vigoare.
Referitor la controlul în teritoriu, privind disciplina urbanistic], acesta se realizeaz] în baza unui program de control, cu scop de îndrumarea
în activitatea de urbanism \i amenajarea teritoriului \i verificarea respect]rii legisla[iei în domeniu. În acest sens au fost efectuate 8 deplas]ri în
teren în vederea verific]rii activit][ii de urbanism \i amenajare a teritoriului \i a disciplinei în construc[ii.
S-au efectuat controale \i în baza sesiz]rilor f]cute institu[iei de c]tre persoane fizice sau juridice.
A fost înregistrat] \i solu[ionat] în termen legal o sesizare/reclama[ie.
COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI |I URBANISM asigur] aplicarea \i respectarea prevederilor Legii
nr.350/2001 - legea amenaj]rii teritoriului \i urbanismului, a Legii nr.422/2001 privind monumentele istorice, cu modific]rile \i complet]rile
ulterioare \i H.G. 525/1996 - privind regulamentul general de urbanism.
Structura Arhitectului \ef din cadrul Consiliului jude[ean sprijin] consiliile locale în demersul acestora de elaborare/actualizare a planurilor
urbanistice generale. Acord], la cerere, asisten[] tehnic] de specialitatea consiliilor locale în scopul asigur]rii transpunerii coerente \i uniforme,
la nivelul localit][ilor, a prevederilor documentata[iilor de amenajarea teritoriului \i urbanism aprobate.Urm]re\te respectarea prevederilor
regulamentului local de urbanism al planului urbanistic general al comunei, precum \i actualizarea acestora la expirarea termenului de valabilitate.
Structura Arhitectului \ef asigur] func[ionarea comisiei tehnice de amenajarea teritoriului \i urbanism, verific] documenta[iile de urbanism
(PUG, PUZ, PUD) depuse în vederea emiterii avizelor de oportunitate \i a avizelor arhitectului \ef.
Situa[ia Planurilor Urbanistice Generale se prezint] astfel:
Din totalul de 61 de UAT, 27 au Planuri Urbanistice Generale nou aprobate. Din restul de 34 UAT ale c]ror Planuri Urbanistice Generale sunt
expirate, 32 au adoptat hot]râri de prelungire a valabilit][ii acestora pân] la aprobarea unui nou Plan urbanistic ganeral, dar nu mai mult de
30.12.2018. 31 dintre acestea sunt în faz] de elaborare/avizare, iar 3 nu au fost contractate.
În cele 6 \edin[e ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului \i Urbanism desf]\urate pe parcursul anului 2016, au fost analizate \i
avizate 11 documenta[ii: 7 documenta[ii (faza PUZ) - pentru ob[inerea avizului de oportunitate \i 4 documenta[ii (faza PUZ) pentru ob[inerea
avizului arhitectului \ef.
Total taxe CTATU încasate - 775,00 lei (pentru documenta[ii PUZ).
În anul 2016, Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice a alocat, prin contractul nr.61486 din 04.07.2016, suma de
454.089,98 lei pentru finan[area actualiz]rii PUG-urilor la comunele B]ni\or, Benesat, Cuz]plac, Fildu de Jos, Horoatu Crasnei, Ileanda, Letca,
M]eri\te, Rus, Valc]u de Jos, Zalha \i Zimbor. S-au întocmit deconturile justificative pentru aceste lucr]ri, iar plata sumei alocate s-a f]cut în
dou] etape: etapa I - 339.824,08 lei \i etapa II - 114.265,90 lei.
La solicitarea Inspectoratului Regional în Construc[ii Nord-Vest Cluj, s-a întocmit \i s-a transmis situa[ia, la nivelul unit][ilor administrativ
teritoriale din jude[, privind existen[a structurilor de specialitate pentru îndeplinirea atribu[iilor aflate în responsabilitatea arhitectului \ef.
S-au transmis la Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice, informa[ii privind elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice
generale pentru toate unit][ile administrativ-teritoriale din jude[.
În aceea\i perioad], reprezentan[i din cadrul Structurii Arhitect \ef, au participat la:
- Recep[ia lucr]rilor de construc[ii.
-Reprezentantul desemnat din cadrul Structurii Arhitectului \ef, a participat la \edin[ele s]pt]mânale ale Colectivului de Analiz] Tehnic] la
Agen[ia de Protec[ia Mediului Zal]u, pentru eliberarea avizelor, acordurilor \i autorizatiilor de mediu.
-4 persoane din cadrul Structurii arhitectului \ef, au participat, în perioada 6-8 dec 2016, la o instruire practic] privind programul GIS
GeoMedia Professional.
COMPARTIMENTUL MEDIU, CALITATE, UTILIT}{I |I SERVICII PUBLICE, RECEP{II LUCR}RI
În anul 2016, în baza legisla[iei în vigoare, respectiv Legea nr. 104/2011 privind calitatea mediului înconjur]tor \i HG nr. 257/2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de ac[iune pe termen scurt \i a planurilor de men[inere a calit][ii
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aerului s-a constituit comisia tehnic] la nivel jude[ean, pentru planul de men[inere a calit][ii aerului, comisie care a desf]\urat;
- activitate de secretariat;
- monitorizare activitate de iarn];
- recens]mântul general al circula[iei rutiere (trafic rutier);
- dezbatere pe tema rezultatelor procesului de identificare al p]durilor @@P]durile cu valoare ridicat] de conservare@@(PVRC).
COMPATIMENTUL TURISM, TRADI{II LOCALE, PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL, ÎNV}{}MÂNT |I
DEZVOLTARE LOCAL}
În anul 2016, s-au desf]\urat, prin intermediul acestui compartiment, activit][i specifice organizate în Jude[ul S]laj, pentru punerea în valoare
a întregului tezaur de tradi[ii, obiceiuri, me\te\uguri specifice zonei. Principalele evenimente: Continuarea proiectului IMPACT cu elevii de la
CNS Zal]u. Preg]tirea colec[iei de re[ete tradi[ionale din S]laj pentru tipar; Documentare pe teren cu speciali\ti de la MIAZ \i Muzeul Etnografic
al Transilvaniei din Cluj Napoca la Cizer în vederea g]sirii de solu[ii pentru salvarea Casei lui Horia, un obiectiv excep[ional al arhitecturii
populare locale; Vizit] la Muzeul de Art] Ioan Sima pentru documentare cu tema cus]turilor. Am avut acces la depozit, dar \i la expozi[ia
organizat] cu Colec[ia de c]m]\i populare (Cantacuzino-Br]tianu); Documentare cu membrii grupului la Dragu la doamna Tulogdi Eva, bun]
cunosc]toare a cusutului \i [esutului. Identificarea modelelor specifice zonei; Documentare la Iaz (Muzeul Ligia Bodea) \i la Muzeul de Art]
Ioan Sima. Tema, CIUPAGUL din zona Sub Mese\ în vederea reconstituirii celui mai important element al cus]turilor de pe c]m]\ile populare
din S]laj; Documentare la Crasna, Hida \i Sâmpetru Alma\ului. Studierea specificului culinar evreiesc din zon], în special afum]turile din carne
de pas]re \i folosirea acestora în prepararea unor mânc]ruri; Continuarea activit][ii grupului de cus]toare. Înfiin[area platformei pe FACEBOOK
sub numele de ÎN CLIN |I-N MÂNEC}; Conferin[] \i demonstra[ie culinar] la MICHELIN Zal]u. Împlementarea unor re[ete cu specific local
în meniul zilnic al muncitorilor. Eveniment organizat de EUREST, firma european] de servicii de catering; Participare la Concursul t]ietorilor
de porci de la Nu\fal]u, edi[ia a doua; Filmare la Treznea cu KANAL D, Ra[e împoc]lite la p]lincie; Participare la reuniunea de lucru organizat]
de c]tre A.D.I. S]laj Plus în data de 8 februarie, cu scopul de a contribui la demersul de promovare a regiunii Transilvania ca destina[ie turistic],
ini[iat de c]tre Autoritatea Na[ional] pentru Turism; Conferin[] la Fabrica Dacia-Mioveni. Tradi[ii culinare s]l]jene; Invitat la Bucure\ti la
Programul de cooperare elve[iano-român UN VIITOR ECONOMIC PENTRU COMUNIT}{ILE DIN ZONELE CU ÎNALT} VALOARE
NATURAL}; Invitat la conferin[a GUSTUL LOCULUI - PATRIMONIUL ALIMENTAR |I POTEN{IALUL AGRO-ECOLOGIC AL
ROMÂNIEI; Invitat la RADIO Cluj cu ocazia s]rb]toririi a 62 de ani de func[ionare; Cercetare, documentare pe teren, filmare cu cercet]torii de
la Muzeul de Istorie \i Art] Zal]u; IMPACT, lansarea colec[iei de re[ete în Sala Porolissum a Consiliului Jude[ean S]laj. Expozi[ie culinar] cu
reconstituirea re[etelor din album; Invitat pentru a coordona \i prezenta a \asea edi[ie a seminarului Tradi[ii Transilvane, port popular, folclor
alimenta[ie popular] la USAMV Cluj-Napoca; Cercetare pe teren cu speciali\tii de la Muzeul de Istorie \i art] Zal]u; Vizit] la Castrul Roman
Porolissum pentru a ne consulta cu speciali\ii de la Muzeu în vederea organiz]rii POROLISSUM FEST în noul cadru, generos, dup]
amenaj]rile f]cute; \edin[] foto noaptea la Complexul Arheologic Porolissum; Teren, cercetare \i reportaj AGERPRESS la Huta; Invitat pentru
organizarea unui eveniment-reconstituire, VLOJOII; Participare la evenimentul sportiv de promovare turistic] a jude[ului S]laj de tip - ciclism
de \osea, @@S]laj - Velo Tur@@, organizat de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj, în parteneriat cu Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] S]laj Plus
\i cu Asocia[ia Club Sportiv Instinct Team S]laj; Participare la proiectul Col[ul românesc - suvenir de S]laj, propus de Funda[ia pentru Educa[ie
\i Dezvoltare Local] AGAPIS; Participare la Festivalul produselor hand-made din cadrul Proiectului educa[ional Petale-n vânt; Invitat la Târgul
cerami\tilor organizat de Centrul de Cultur] \i Art] Zal]u, demo culinar cu utilizarea ceramicii prezentate în expozi[ii, ceramic] de Borla \i
Ceramic] din zona Szolnok, Ungaria; Transcrieri înregistr]ri audio de pe teren; Organizarea \i catalogarea acestor texte, sistematizarea lor pentru
materialul necesar c]r[ilor pe care le preg]tim pentru a fi tip]rite; Porolissum Fest, organizare, TABERNA, mâncare roman], concurs de g]tit,
12 echipe, 12 re[ete din buc]t]ria Romei antice. Concurs cu premii; Demo culinar, de la Apicius (buc]tarul italian Antonio Passarelli) la leliuca
Trejic] (Mircea Groza); Participare la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, Sec[ia în aer liber Hoia la refacerea unui acoperi\ de
paie. Studiu, cercetare, documentare foto- video împreun] cu doi me\teri din jude[ul S]laj; Participare la cea de-a doua edi[ie a Zilelor Cânepii,
Gâlg]u Alma\ului. Conferin[], demo culinar; Invitat la F]getu, pre\edinte al juriului la Festivalul cire\elor, concurs de palinc] \i sec]ric];
Seminar \i demo culinar organizat de EUREST la Tenaris-Silcotub Zal]u; Conferin[] TRADI{II CULINARE S}L}JENE la Simpozionul
AERUL GR}DINII oraganizat la Gr]dina Botanic] Jibou; Participare \i organizare la Marin, reconstituirea unei nun[i din perioada anilor 40;
Participare la Festivalul Folcloric Interna[ional @@Ecouri Mese\ene, organizat de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj; Mas] tradi[ional]
pentru 250 persoane organizat] la Crasna; Filmare la Castrul Roman, videoclip BOSCHITTO, menit a promova complexul arheologic, inclusiv cu
imagini filmate noaptea; @@ZIUA RECOLTEI@@ la Michelin, mâncare tradi[ional] din S]laj g]tit] pentru 250 de persoane, expozi[ie; Documentare
zona viticol] Carastelec-Cam]r cu multe oportunit][i pentru organizarea unor trasee turistice pentru grupuri; Carastelec, crama VINCA, demonstra[ie
culinar] \i degustare de vinuri \i \ampanie pentru primul grup organizat pentru cunoa\terea zonei \i a cramei; Participare în vederea organiz]rii \i
promov]rii eficiente a evenimentului Festivalul Cepei, (Prim]ria Pericei); Implicare în organizarea concursului de fript clis]; Participare la Zilele
Cet][ii Bathory, eveniment desf]\urat în |imleu-Silvaniei, care a promovat patrimoniul local în cadrul Zilelor Patrimoniului European 2016;
Participare la evenimentul Ma\ini \i pove\ti s]l]jene, organizat de c]tre Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj; Participare la evenimentul
@@Haida[ p] la noi! Deschide[i lada cu zestre s]l]jean]@@ organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, în data de 27 septembrie, de Centrul de
Informare Turistic] a Prim]riei Zal]u; Participare la Zilele comunei Crasna. Documentare, filmare, producerea silvoi[ei; Transcrierea înregistr]rilor
audio realizate pe teren. Sistematizare, organizare; Realizarea unor clipuri video cu trasee turistice prin S]laj. Drumuri noi, drumuri bune prin S]laj;
Documentare teren, Valea Morilor; Documentare pe teren Crasna, Mese\eni, Vâr\ol[, Pericei; Invitat pentru conferin[e la CNS, API, V. GELU;
Participare la evenimentul organizat de c]tre Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] cu ocazia Zilei Na[ionale a României, prin implicarea \i acordarea
de sprijin în activit][ile de promovare a evenimentului \i cu un stand de promovare a tradi[iilor culinare s]l]jene; Organizarea echipei de me\teri
populari \i produc]tori din S]laj pentru participarea cu @@Daruri de acas]@@, la Târgul de Cr]ciun, Anderlecht, Bruxelles, Belgia; Articol publicat în
DELEMA veche, @@Rolul b]rbatului în preg]tirea Cr]ciunului. Valea Alma\ului, S]laj@@;
În cursul anului 2016 am avut multe interven[ii la posturile locale TV, dar \i nenum]rate interviuri la Radio România Actualit][i \i Radio Cluj.
Interviuri publicate în presa local], Adev]rul, Vocea Transilvaniei, Transilvania Jurnal, AGERPRESS.
La toate conferin[ele unde am fost invita[i am prezentat diferite referate, toate despre Jude[ul S]laj, tradi[iile locale, Complexul arheologic
Porolissum, etc.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de STRUCTURA ARHITECTULUI |EF
DIREC{IA MANAGEMENTUL PROIETELOR |I DEZVOLTARE REGIONAL}
Direc[ia Managementul Proiectelor \i Dezvoltare Regional] a ac[ionat în anul 2016 prin Serviciul Managementul Proiectelor, Compartimentul
Dezvoltare Regional] \i Unitatea de Implementare al Proiectului de Management Integrat al De\eurilor, pentru identificarea/elaborarea/promovarea/
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implementarea \i finalizarea proiectelor de interes jude[ean \i regional finan[ate din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Opera[ional
Regional, Programul Opera[ional Sectorial Mediu 2007-2013, Programul Opera[ional Sectorial Cre\terea Competitivit][ii Economice \i Programul
@@Ocupare \i inovare social] @@EASI@@ - 2014 - 2020, componenta PROGRESS@@.
De asemenea, în cadrul Direc[iei s-au întreprins ac[iuni de derulare a programelor proprii ale Consiliului Jude[ean S]laj, precum \i activit][i de preg]tire
\i transmitere a unor proiecte \i a documenta[iilor aferente în vederea acces]rii fondurilor europene în cadrul perioadei de programare 2014-2020.
Astfel, putem exemplifica:
PROIECTE PROMOVATE AFLATE ÎN DIVERSE STADII DE DERULARE
A.PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2016
1. Sistem de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj
Contract de finan[are nr. 100.666 din 19.11.2010;
*Sursa de finan[are: FEDR - POS Mediu 2007 - 2013, Axa prioritar] 2, Domeniul major de interven[ie 1;
*Cod SMIS: 16882;
*Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorial] Jude[ul S]laj;
*Partener: Asocia[ia de Dezvoltare Intercomunitar] @@ECODES S]laj@@ din care fac parte toate cele 61 unit][i administrativ-teritoriale \i
Jude[ul S]laj;
*Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest, jude[ul S]laj;
*Data de finalizare a Contractului de finan[are: 17 mai 2018;
*Valoarea total] a proiectului (conform HCJ S]laj nr.73/26.07.2013): 134.557.415 lei (31.513.751 euro).
*Valoare total] dup] finalizarea proiectului: 98.323.158,52 lei;
- Valoarea eligibil]: 89.380.198,50 lei, din care:
- Asisten[a financiar] nerambursabil] (FEDR \i Bugetul de stat): 87.592.594,53 lei;
- Cofinan[are:
- Contribu[ie Beneficiar (2%): 1.787.603,97 lei;
- Alte cheltuieli eligibile suportate de Beneficiar: 5.487.944,19 lei;
- Valoarea neeligibil]: 8.942.960,02 lei;
- TVA total: 23.184.854,32 lei.
*Obiectiv general: îndeplinirea angajamentelor din Tratatul de Aderare a României la Uniunea European] cu privire la îmbun]t][irea
standardelor de via[] \i de mediu ale popula[iei;
*Obiectiv specific: implementarea unui sistem de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj;
*Rezultatele proiectului:
Centrul de management integrat al de\eurilor (CMID) Dobrin, cu o suprafa[] total] de 195.577 mp \i o capacitate de cca. 1.100.000 mc, având
urm]toarele facilit][i: depozit ecologic, sta[ie de sortare, sta[ie de tratare mecano-biologic], sta[ie de epurare;
-3 sta[ii de transfer:
-Crasna cu o suprafa[] de 6.966 mp \i capacitate de 13.900 t/an;
-Sînmihaiu Alma\ului cu o suprafa[] de 6.024 mp capacitate de 3.400 t/an;
-Surduc cu o suprafa[] de 5.990 mp capacitate de 2.600 t/an;
-4 depozite urbane neconforme închise (Cehu Silvaniei, Jibou, |imleu Silvaniei \i Zal]u - Cri\eni);
-6,1 km de drumuri de acces modernizate/reabilitate (Dobrin - 2,1 km; Crasna - 1,2 km; Sînmihaiu Alma\ului - 1,8 km \i Surduc - 1,0 km);
Stadiul implement]rii proiectului:
Au fost încheiate în total 12 contracte, din care: 5 contracte de prest]ri servicii, 4 contracte de lucr]ri, 1 contract de furnizare bunuri \i 2 contracte
de concesiune - componenta transport-tratare-prelucrare-depozitare de\euri (TTPD) \i componenta colectare - transport de\euri lot I (zona I) (CT);
Au fost finalizate 8 contracte, dup] cum urmeaz]:
- 3 contracte de prest]ri servicii :
- Auditul anual al proiectului;
- Asisten[] tehnic] acordat] de proiectant pe durata implement]rii proiectului;
- Verificarea proiectelor tehnice în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995;
- 4 contracte de lucr]ri:
- Proiectare \i lucr]ri de execu[ie pentru investi[iile cuprinse în proiectul @@Sistem de management integrat al de\eurilor în jude[ul S]laj@@;
- Proiectare \i lucr]ri de execu[ie pentru stabilizarea alunec]rilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin;
- Construc[ia drumurilor de acces spre CMID Dobrin \i spre sta[iile de transfer;
- Lucr]ri suplimentare în cadrul contractului Modernizare drumuri de acces în cadrul Sistemului de management integrat al de\eurilor în
jude[ul S]laj;
- 1 contract de furnizare bunuri:
- Furnizarea de echipamente pentru colectare selectiv] a de\eurilor (pubele \i containere);
În derulare se afl] în prezent 4 contracte, astfel:
- 2 contracte de prest]ri servicii :
- Asisten[] tehnic] pentru sprijin în managementul proiectului \i servicii de con\tientizare public], data de finalizare a contractului fiind
17.08.2018;
- Supervizarea lucr]rilor de construc[ii, data de finalizare a contractului fiind 30.06.2021;
- 2 contracte de concesiune:
- Contractul de concesiune - componenta transport-tratare-prelucrare-depozitare de\euri (TTPD), data de finalizare a contractului fiind iulie 2031;
-Contractul de concesiune - componenta colectare - transport de\euri lot I (zona I) (CT), data de finalizare a contractului fiind aprilie 2031;
* Proceduri în reluare:
- Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de colectare \i transport al de\eurilor - componenta CT - lot II (zona
2, 3, 4) a fost anulat], urmând ca aceasta s] fie reluat] în luna februarie 2017;
* Stadiu fizic lucr]ri:
- Centrul de management integrat al de\eurilor Dobrin:
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- Contractul nr.6995/11.07.2012 - lucr]ri finalizate 100 %
- Contractul de lucr]ri a fost finalizat, CMID Dobrin a fost predat la operator, în data de 14.07.2016 fiind încheiat PV nr.1 de recep[ie la
terminarea lucr]rilor pentru loca[iile din proiect, PV care con[ine \i Anexa nr. 3- Lucr]ri care nu respect] prevederile proiectului - Remedieri.
În data de 21.11.2016 a fost încheiat PV nr. 2 privind constatarea finaliz]rii remedierilor la toate loca[iile din proiect.
Contractul nr.10533/19.09.2013 - lucr]ri finalizate 100 %
Contractul a fost finalizat, în data de 14.07.2016, a fost încheiat PV nr.2 de recep[ie la terminarea lucr]rilor pentru loca[ia CMID Dobrin.
- Sta[ii de transfer:
- Crasna - lucr]ri finalizate 100 %
- Surduc - lucr]ri finalizate 100%
- Sînmihaiu Alma\ului - lucr]ri finalizate 100 %
- Depozite urbane neconforme:
- |imleu Silvaniei - lucr]ri finalizate 100 %
-Cehu Silvaniei - lucr]ri finalizate 100%
-Jibou - lucr]ri finalizate 100%
-Cri\eni - lucr]ri finalizate 100%
- Modernizare drumuri de acces - lucr]ri finalizate 100%
2. Circuitul castrelor romane din jude[ul S]laj
Proiect derulat de jude[ul S]laj în parteneriat cu UAT comuna Buciumi \i UAT comuna Mir\id
*Obiectivele vizate de proiect:
-Castrul roman Porolissum - localitatea Moigrad
-Castrul roman Buciumi - localitatea Buciumi
*Sursa de finan[are: FEDR - POR 2007 - 2013
*Contract de finan[are nr. 3389 semnat în 26.10.2012;
*Valoarea total] a proiectului conform Contract de Finan[are: 35.859.112,12 lei
*Valoarea total] dup] finalizarea proiectului: 34.283.342,08 lei, din care;
-Valoarea total] eligibil]: 27. 091.583,99 lei
-Cheltuieli neeligibile: 616.907,49 lei
-TVA: 6. 574.932,6 lei
*Data începerii proiectului: 27.10.2012
*Data de finalizare a proiectului: 31.10.2016
*Durata de implementare: 48 luni
*Principalele rezultate ale proiectului la ambele castre:
-reabilitarea drumurilor de acces la castre
-amenajarea de parc]ri
-conservarea \i consolidarea celor dou] castre romane
-alei pietonale, iluminat ambiental
-construc[ia \i amenajarea unor grupuri sanitare
-construc[ia \i amenajarea unor centre de informare pentru turi\ti
*Stadiu implementare proiect:
-Perioada de implementare efectiv] a proiectului s-a încheiat în 31.10.2016
-Începând cu data de 01.11.2016 proiectul a intrat în etapa de monitorizare postimplementare pe o perioad] de 5 ani.
3 . Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Jude[ul S]laj
*Proiect derulat de Jude[ul S]laj în parteneriat cu UAT comuna Hida, UAT comuna Româna\i, UAT comuna Fildu de Jos, UAT comuna
Sânmihaiu Alma\ului, UAT comuna Some\ Odorhei, Parohia Ortodoxa Cium]rna, Parohia Ortodox] Poarta S]lajului, Parohia Ortodox]
Sânmihaiu Alma\ului, Parohia Ortodox] Fildu de Sus, Parohia Ortodox] Racâs, Parohia Ortodox] Hida-filia Baica, Parohia Ortodoxa
Domnin-filia Bârsa
*Sursa de finan[are: FEDR - POR 2007 - 2013
*Contract de finan[are nr. 4099 semnat în 20.03.2014;
*Obiectivele vizate de proiect:
-Biserica din Lemn @@Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavril@@, Cium]rna, Comuna Româna\i
-Biserica din Lemn @@Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavril@@, Poarta S]lajului, Comuna Româna\i
-Biserica din Lemn @@Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavril@@, Sînmihaiu Alma\ului, Comuna Sînmihaiu Alma\ului
-Biserica din Lemn @@Pogorârea Sfântului Duh@@, Fildu de Sus, Comuna Fildu de Jos
-Biserica din Lemn @@Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavril@@, Baica, Comuna Hida
-Biserica din Lemn @@Sfin[ii Arhangheli Mihail \i Gavril@@, Racî\, Comuna Hida
-Biserica din Lemn @@Sfântu Gheorghe@@ - sec.XVIII-lea, Bîrsa, Comuna Some\ Odorhei
*Valoarea total] a proiectului conform Contract de Finan[are: 6.014.967,56 lei
* Valoarea total] dup] finalizarea proiectului: 4.915.165,78 lei, din care:
-Valoarea total] eligibil]: 3.809.838,34 lei
-Cheltuieli neeligibile: 201.001,00 lei
-TVA: 904.326,44 lei
*Data începerii proiectului: 20.03.2014
*Data de finalizare a proiectului: 31.10.2016
*Durata de implementare: 31 luni
*Principalele rezultate ale proiectului:
-crearea/modernizarea infrastructurii conexe a celor 7 biserici de lemn men[ionate anterior
-reabilitarea/conservarea drumurilor \i aleilor de acces la obiectivele de patrimoniu din cadrul proiectului
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-amenajarea spa[iilor de parcare, grupurilor sanitare \i a unor puncte de informare pentru poten[ialii turi\ti
-asigurarea accesului pentru persoanele cu mobilitate redus] prin amplasarea unor platforme mobile, acolo unde a fost necesar
- realizarea iluminatului ambiental
*Stadiul proiectului:
Perioada de implementare efectiv] a proiectului s-a încheiat în 31.10.2016
Începând cu data de 01.11.2016, proiectul a intrat în etapa de monitorizare postimplementare pe o perioad] de 5 ani.
4. @@INNOV-CARE@@ - Abordare inovatoare centrat] pe pacient pentru furnizarea de servicii de asisten[] social] în condi[ii complexe
- Proiect transfrontalier derulat de Jude[ul S]laj prin Consiliul Jude[ean S]laj în parteneriat cu Asocia[ia Prader Willi din România prin Centrul
NoRo \i un consor[iu format din urm]toarele state membre europene: Ministerul S]n]t][ii, Serviciilor Sociale \i Egalit][ii, Institutul pentru Servicii
Sociale - Spania (liderul proiectului); Institutul Economic de Cercetare - Slovenia; Organiza[ia European] pentru Boli Rare - EURORDIS - Fran[a;
Jude[ul S]laj prin Consiliul Jude[ean S]laj; Asocia[ia Prader Willi din România prin Centrul NoRo; Centrul Social de Inovare - Austria; Institutul
Karolinska - Suedia; Finovatis - Fran[a.
*Valoarea total] a proiectului: 1.994.414,72 Euro din care:
- asisten[] financiar] nerambursabil]: 1.595.531,72 Euro
*Contribu[ia Consiliului Jude[ean S]laj:
- Jude[ul S]laj prin Consiliul Jude[ean S]laj: 6.280,00 Euro
*Obiectivul proiectului: cre\terea incluziunii sociale a pacien[ilor cu boli rare, a rentabilit][ii \i eficien[ei din punct de vedere al costurilor, pentru
a evita împov]rarea bugetelor \i pentru a contribui la dezvoltarea durabil] a acestora, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Europa 2020.
*Rezultatele proiectului:
*Existen[a unei model de îngrijire calitativ, eficient \i sustenabil pentru furnizarea de servicii de asisten[] social] pentru pacien[ii cu boli rare
\i familiile lor;
*Extinderea modelului la alte domenii, altele decât bolile rare, \i în alte state membre, nu doar în România;
*Crearea de parteneriate pe termen lung între institu[iile publice, entit][ile private \i organiza[iile societ][ii civile.
*Stadiul proiectului:
-în 17 decembrie 2015 a avut loc Conferin[a de lansare a proiectului @@INNOVCare@@ \i a fost organizat workshop-ul cu titlul @@Traseul
pacientului cu boli rare \i cancere rare@@ cu lansarea dezbaterii - managementul de caz în bolile rare \i cancere rare;
-a fost finalizat] Strategia de comunicare aferent] proiectului;
-a fost stabilitit, de comun acord cu to[i partenerii, Logo-ul folosit în comunicarea din cadrul proiectului;
- în data de 4 mai 2016 a fost semnat Contractul de Consor[iu din cadrul proiectului, de c]tre to[i partenerii acestuia;
-în perioada 19 - 21 iulie 2016 a avut loc la Madrid, la sediul liderului de proiect, o întâlnire cu to[i factorii implica[i pentru stabilirea unui
calendar de evenimente care se vor desf]\ura în cadrul proiectului;
-a fost finalizat website-ul INNOVCare: www.innovcare.eu, fiecare partener având o sec[iune dedicat] pe proiect cu sarcinile ce îi revin,
evenimentele organizate, activit][i cheie ale proiectului, etc;
-a fost creat] pe site-ul Consiliului Jude[ean S]laj Sec[iunea Utile Proiecte în implementare, pagina de promovare a proiectului;
-în data de 19 august 2016, Liderul de proiect - Ministerul S]n]t][ii, Serviciilor Sociale \i Egalit][ii, Institutul pentru Servicii Sociale - Spania
a virat prima tran\] din pre-finan[are în valoare de 7.536 Euro, reprezentând 30% din suma maxim] prev]zut] la articolul I.3 din Contractul de
finan[are num]r VS/2015/0249;
-în perioada 8 - 9 septembrie 2016 a fost organizat] la Gothenburg, prima întâlnire a Re[elei Europene a Centrelor de Resurs] pentru Boli
Rare, g]zduit] de Centrul de Resurse pentru boli rare Ågrenska, întâlnire care a cuprins discutii despre crearea re[elei; administrare; membrii;
studii de caz a centrelor de resurse; sesiuni pentru platforma pilot a INNOVCare-ului; workshop-ul @@Îmbun]t][irea c]ii de îngrijire pentru
persoanele care tr]iesc cu boli rare \i condi[ii complexe@@, întâlnire la care au participat to[i partenerii proiectului;
-în data de 30 septembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport tehnic privind Pachetul de lucru 6,
parteneri CJSJ \i Asocia[ia Prader Willi din România;
-în perioada 6 - 7 octombrie 2016 a fost organizat la Viena, work-shop-ul @@Scalarea ofertei de îngrijire inovativ] - direc[ii \i posibilit][i@@, scopul
acestuia fiind explorarea posibilelor necesit][i, direc[ii \i prefurniz]ri atât a scal]rii ofertei de îngrijire inovativ] precum \i adaptarea proiectului pilot
la noile contexte specifice, întâlnire la care au participat to[i partenerii proiectului;
-în data de 30 octombrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului primul Raport financiar privind cheltuielile efectuate în
cadrul proiectului în perioada 01.10.2015 - 01.10.2016 , M1 - M12;
-în data de 20 decembrie 2016, a fost transmis consultantului din cadrul proiectului Raportul financiar privind cheltuielile efectuate în cadrul
proiectului în perioada 01.10.2015 - 31.10.2016, M1-M13.
5. @@Program de acordare a sprijinului financiar unit][ilor de cult din jude[ul S]laj apar[inând cultelor religioase din România, pe anul 2016@@,
aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.143 din 19 septembrie 2016 \i Hot]rârea Consiliului Jude[ean S]laj nr.158 din 28
octombrie 2016.
*Sursa de finan[are: Bugetul Consiliului Jude[ean S]laj
*Buget alocat: 820.000 lei;
*Sum] acordat]: 817.956 lei
*Sume nealocate: 2.044 lei, din care:
- 2.000 lei în cadrul Contractului de finan[are nr.16699/11.11.2016 - contract reziliat datorit] nedeclar]rii l]ca\ului de cult, monument istoric,
în documentele depuse pentru ob[inerea finan[]rii (Cererea de finan[are), constatare realizat] la momentul depunerii documentelor de decont.
- 44 lei în cadrul Contractului de finan[are nr.16289/09.11.2016, sum] nesolicitat] la decont.
*Obiectiv general: Atragerea \i sprijinirea tuturor cultelor, f]r] nici o discriminare, în mod liber \i voluntar, pentru cre\terea aportului
acestora la îmbun]t][irea mediului comunitar prin coeziune, moralitate \i spiritualitate.
*Obiectiv specific: Sprijinirea l]ca\urilor de cult din jude[ul S]laj, a\a cum sunt ele definite în Regulamentul aprobat prin Hot]rârea nr.142/
19.09.2016 pentru modificarea anexei la Hot]rârea CJSj nr.32/30.03.2015, pentru dou] categorii de activit][i eligibile \i anume:
-Completarea fondurilor proprii necesare între[inerii \i func[ion]rii unit][ilor de cult cu venituri insuficiente ;
-Construirea \i executarea de repara[ii capitale.
*Data începerii proiectului: 22.09.2016
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*Data finaliz]rii proiectului: 15.12.2016
*Rezultatele programului:
- 280 unit][i de cult au depus aplica[ii pentru ob[inerea sprijinului financiar, din care:
- 269 unit][i de cult declarate eligibile, cu care s-a încheiat contract de finan[are, din acestea cuantificându-se 268 unit][i de cult care au depus
documente justificative pentru ob[inerea finan[arii, astfel:
- 221 unit][i de cult pentru lucr]ri de între[inere \i func[ionare a l]ca\urilor de cult cu venituri insuficiente privind realizarea urm]toarelor
tipuri de lucr]ri: lucr]ri de între[inere \i repara[ii curente (zugr]veli, izola[ie termic], înlocuire tâmpl]rie, recondi[ionare sau înlocuire pardoseal];
achizi[ionare echipamente electrice \i obiecte de inventar (candelabre, aplice, scaune, b]nci, becuri, întrerup]toare); repara[ii învelitoare; instala[ii
de ventila[ie \i condi[ionare a aerului; repara[ii la instala[iile interioare \i racordurile exterioare;
- 47 unit][i de cult pentru continuare/finalizare lucr]rii de construire \i executare de repara[ii capitale necesare l]ca\urilor de cult;
- 1 unitate de cult din categoria @@lucr]ri de între[inere \i func[ionare a l]ca\urilor de cult cu venituri insuficiente@@, a c]rui Contract de finan[are
nr.16699/11.11.2016 a fost reziliat, datorit] nedeclar]rii l]ca\ului de cult, monument istoric, în documentele depuse pentru ob[inerea finan[]rii
(Cererea de finan[are), constatare realizat] la momentul depunerii documentelor de decont.
6. @@Program de finan[are a activit][ilor de asisten[] social] prestate de unit][ile de cult \i/sau entit][ile care acord] asisten[] social]
persoanelor cu nevoi sociale asistate în jude[ul S]laj@@ pentru anul 2016, aprobat prin Hot]rârea Consiliului Jude[ean nr. 6 din 22 ianuarie 2016
cu modific]rile ulterioare
Sursa de finan[are: - bugetul Consiliului Jude[ean S]laj
*Buget alocat: 1.200.000,00 lei
- 22 contracte de finan[are semnate pentru angajarea a 1, 2 sau 3 lucr]tori sociali angaja[i - pentru solicitan[ii care au facut dovada func[ion]rii
\i sus[inerii \i a altor servicii sociale, din surse proprii, gen: mas], cazare, Centru de zi, servicii medicale/recuperare, etc., prestate pentru alte
categorii sociale \i/sau al[i beneficiari decât cei cuprin\i în program).
*Valoare total] contractat]: 488.372 lei
*Obiective generale: Îmbun]t][irea calit][ii vie[ii \i a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice dependente, afectate de boal],
s]r]cie \i excluziune social], care nu se pot gospod]ri singure \i necesit] îngrijire prin implicarea unit][ilor de cult; persoanelor cu dizabilit][i,
copiilor \i tinerilor cu dizabilit][i afla[i în dificultate, prin implicarea altor entit][i (asocia[ii, funda[ii) care ofer] asisten[] social] acestora
*Obiective specifice:
- Asigurarea unui cadru organizat creat de unit][ile de cult, alte entit][i (asocia[ii, funda[ii), cu sensibilizarea întregii comunit][i, pentru
îngrijirea persoanelor vârstnice aflate în diferite grade de dependen[], persoanelor cu dizabilit][i, copiilor \i tinerilor cu dizabilit][i afla[i în
dificultate;
-Men[inerea unei st]ri de s]n]tate corespunz]toare pentru persoanele vulnerabile, aflate în situa[ii de risc social \i asigurarea accesului la
servicii sociale, prin crearea unui cadru institu[ional \i de servicii adecvat.
- Stimularea \i atragerea unit][ilor de cult apar[inând tuturor cultelor religioase active, precum \i a asocia[iilor/funda[iilor din jude[ pentru a
deveni sus[in]tori \i factori responsabili ai gestion]rii problemelor de asisten[] social] din fiecare comunitate.
- Stimularea \i atragerea entit][ilor responsabile de oferirea de servicii de instruire în formarea de abilit][i de via[] independent] pentru
îmbun]t][irea condi[iilor de via[] \i adaptabilitate social] a copiilor \i tinerilor cu dizabilit][i;
- Rezultate a\teptate:
- îmbun]t][irea calit][ii vie[ii \i a confortului psiho-social în rândul persoanelor vârstnice, dependente, afectate de boal], s]r]cie \i excluziune
social], care nu se pot gospod]ri singure \i necesit] îngrijire; persoanelor cu dizabilit][i, copiilor \i tinerilor cu dizabilit][i afla[i în dificultate, prin
implicarea unit][ilor de cult, \i /sau a entit][ilor care ofer] asisten[] social] \i/sau servicii de specialitate acestora, în jude[ul S]laj;
-în urma activit][ii de monitorizare, în anul 2016, au fost oferite servicii sociale la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în
centre de zi pentru copii \i tineri cu dizabilit][i unui num]r de peste 419 beneficiari din jude[ul S]laj;
-au fost înfiin[ate \i ocupate un num]r de 48 locuri de munc], din care majoritatea în mediul rural;
-au fost sprijinite s] func[ioneze un num]r de 22 de entit][i prestatoare de servicii sociale acreditate ca furnizori de servicii de asisten[]
social], din care dou] entit][i care asigur] servicii de specialitate copiilor \i tinerilor cu dizabilit][i afla[i în dificultate, o entitate care asigur]
servicii specializate 'ntr-un centru de zi pentru copii afla[i în dificultate \i 18 entit][i care asigur] servicii de asisten[] social] vârstnicilor.
7. Proiectarea \i Execu[ia Lucr]rilor pentru obiectivul de investi[ie - Extindere \i reabilitare Ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul
Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u@@
*Sursa de finan[are: Bugetul Consiliului Jude[ean S]laj.
*Valoarea total] a proiectului: 7.560.969,11 lei;
*Data începerii proiectului: 14.09.2015
*Data finaliz]rii proiectului: 18.11.2016
*Durata de execu[ie a lucr]rilor: 14 luni
*Rezultatele proiectului:
-extinderea construc[iei existente în zona cur[ii interioare, prin realizarea unei cl]diri piramidale pe 3 nivele, care comunic] cu cl]direa
existent] prin intermediul unor pasarele;
-reabilitarea integral] a construc[iei existente - termoizolare exterioar], înlocuire tâmpl]rie, refacere finisaje, pardoseli, modernizare b]i existente;
-realizare rampe de acces \i amenajare grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilit][i;
-amplasarea unui lift \i a unei platforme pentru accesul persoanelor cu dizabilit][i;
-redimensionare \i înlocuire instala[ii electrice, sanitare, de înc]lzire \i de ventila[ie;
-dotarea cu mobilier a holurilor \i a zonelor de a\teptare.
8. Dotarea cu echipamente medicale a Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u: Lot 1 Achizi[ionare RMN; Lot 2 Achizi[ionare
videobronhoscop; Lot 3 Achizi[ionare 4 ecografe; Lot 4 Achizi[ionare 20 monitoare + o sta[ie central] de monitorizare; Lot 5 Achizi[ionare
49 infuzomate \i 17 injectomate@@
*Sursa de finan[are: Bugetul Consiliului Jude[ean S]laj
*Valoarea investi[iei: 3.865.101 lei;
*Termen de livrare: 45 de zile
*Stadiul proiectului:
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În 18.12.2015 a fost livrat \i pus în func[iune echipamentul medical aferent lotului 2 (videobronhoscop);
În 07.01.2016 au fost livrate \i puse în func[iune echipamentele medicale aferente lotului 3 (4 ecografe);
În 14.01.2016 au fost livrate echipamentele aferente loturilor 4 (monitoare \i sta[ie central] de monitorizare) \i 5 (infuzomate \i injectomate);
În 19.01.2016 a fost livrat aparatul RMN - lot 1, care ulterior a fost montat \i pus în func[iune.
B. PROIECTE AFLATE ÎN ETAPA DE MONITORIZARE POST IMPLEMENTARE
1.Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîr\ol[
Perioada de monitorizare post-implementare: 08.08.2012 - 08.08.2017
2.Reabilitarea drumului jude[ean DJ 108A: DN1F - Româna\i - Creaca - Jibou - Benesat
Perioada de monitorizare post-implementare: 30.12.2013 - 30.12.2018
3.Reabilitarea corpurilor A \i B ale Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u
Perioada de monitorizare post-implementare: 29.12.2013 - 29.12.2018
4.Restaurarea patrimoniului istoric \i cultural al Consiliului Jude[ean S]laj - cl]dirile Centrului Militar Jude[ean, Muzeul Jude[ean de Istorie
Zal]u \i Galeriile de Art] @@Ioan Sima@@
Perioada de monitorizare post-implementare: 17.03.2013 - 17.03.2018.
5.Modernizarea \i extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înfiin[area de ateliere voca[ionale pentru tinerii ie\i[i din
sistemul reziden[ial
Perioada de monitorizare post-implementare: 25.07.2011 - 25.07.2016.
Proiect finalizat.
6.Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, |imleu Silvaniei \i Zal]u
Perioada de monitorizare post-implementare: 15.09.2011 - 15.09.2016
Proiect finalizat.
7.Îmbun]t][irea dot]rii cu echipamente a bazelor opera[ionale pentru interven[ii în situa[ii de urgen[] din Transilvania de Nord - etapa I
Perioada de monitorizare post-implementare: 30.12.2012 - 30.12.2017
8.Îmbun]t][irea dot]rii cu echipamente a bazelor opera[ionale pentru interven[ii în situa[ii de urgen[] din Transilvania de Nord - etapa II
Perioada de monitorizare post-implementare: 07.05.2014 - 07.05.2019
9.Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol \i a altor servicii publice destinate cet][enilor în cadrul unor unit][i administrativteritoriale din jude[ul S]laj
Perioada de monitorizare post-implementare: 31.11.2015 - 31.11.2020.
10. Îmbun]t][irea dot]rii cu echipamente a bazelor opera[ionale pentru interven[ii în situa[ii de urgen[] din Transilvania de Nord - etapa III
Perioada de monitorizare post-implementare: 27.09.2015 - 27.09.2020.
Pentru toate aceste proiecte au fost întocmite anual Rapoarte privind durabilitatea investi[iei. De asemenea echipele de proiect au participat
la vizitele efectuate de Autorit][ile responsabile cu controlul acestor proiecte, furnizând informa[iile solicitate de c]tre acestea.
C. PROIECTE DEPUSE SPRE FINAN{ARE
1. Restaurarea Ansamblului Castel Beldy
*Sursa de finan[are: POR 2014 - 2020
85% - Uniunea European] (FEDR)
13% - Buget de stat
2% - Cofinan[area aferent] Jude[ului S]laj
*Obiectivele proiectului:
-restaurarea, consolidarea \i protejarea castelului Beldy;
-amenajarea vechiului parc al castelului, inclusiv a aleilor \i acceselor aferente;
-asigurarea dot]rilor interioare necesare;
-crearea unor spa[ii destinate activit][ilor artistice \i culturale deschise publicului vizitator;
-includerea Ansamblului Castelului Beldy (în totalitate) în circuitul turistic;
-promovarea Ansamblului Castelului Beldy;
-promovarea patrimoniului cultural al jude[ului S]laj \i a identit][ii culturale;
-digitizarea obiectivului Ansamblul Castel Beldy
*Valoarea total]: 21.159.598,42 lei (inclusiv TVA) din care:
-Valoare eligibil]: 20.540.296,88 lei (inclusiv TVA)
-Contribu[ia proprie a CJ S]laj: 1.030.107,48 lei (inclusiv TVA)
*Stadiul proiectului
-Data de depunere: 25.08.2016
-În urma evalu]rii conformit][ii administrative \i a eligibilit][ii proiectul a fost declarat conform \i eligibil \i a trecut în etapa de evaluare
tehnico-financiar].
2. Reabilitare \i modernizare drum jude[ean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana: km 7+400 - 19+000
*Sursa de finan[are: POR 2014 - 2020
85% - Uniunea European] (FEDR)
13% - Buget de stat
2% - Cofinan[area aferent] Jude[ului S]laj
*Obiectivele proiectului:
-Obiectivul general: îmbun]t][irea infrastructurii de transport \i cre\terea gradului de accesibilitate a zonelor rurale \i urbane situate în apropierea
re[elei TEN-T, la nivelul jude[ului S]laj prin modernizarea \i reabilitarea DJ 108A tronsonul cuprins între km 7+400 - 19+000 pentru îmbun]t][irea
parametrilor relevan[i - cre\terea vitezei, siguran[ei rutiere, portan[ei etc.
*Valoarea total]: 53.454.842,60 lei (inclusiv TVA) din care:
-Valoare eligibil]: 53.139.452,24 lei (inclusiv TVA)
-Contribu[ia proprie a CJ S]laj: 1.378.179,40 lei (inclusiv TVA)
*Stadiul proiectului
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-Data de depunere: 04.11.2016
-În urma evalu]rii conformit][ii administrative \i a eligibilit][ii proiectul a fost declarat conform \i eligibil \i a trecut în etapa de evaluare
tehnico-financiar].
3. Reabilitare drum judetean DJ 191C: Nu\fal]u - Crasna - Zal]u - Creaca
* Sursa de finan[are: POR 2014 - 2020
85% - Uniunea European] (FEDR)
13% - Buget de stat
2% - Cofinan[area aferent] Jude[ului S]laj
* Obiectivele proiectului:
- Obiectivul general: Cre\terea gradului de accesibilitate a zonelor rurale \i urbane situate în proximitatea re[elei TEN-T prin reabilitarea \i
modernizarea drumului jude[ean DJ 191C: Nu\fal]u - Crasna - Zal]u - Creaca
- Obiectivele specifice
- Îmbun]t][irea condi[iilor de trafic pe DJ 191 C,tronsonul cuprins între intersec[ia cu DJ 191 D din localitatea Nu\fal]u (km 0+000), pân]
la intersectia cu centura municipiului Zal]u (km 28+115,55) \i tronsonul de la ie\irea din municipiul Zal]u, (km 41+324,66), pân] la intersec[ia
cu drumul judetean DJ 108A (km 50+025) din localitatea Creaca, prin cre\terea capacit][ii portante a drumului \i a vitezei de deplasare.
- Cre\terea siguran[ei rutiere pe DJ 191 C, tronsonul cuprins între intersec[ia cu DJ 191 D din localitatea Nu\fal]u (km 0+000), pân] la
intersec[ia cu centura municipiului Zal]u (km 28+115,55) \i tronsonul de la ie\irea din municipiul Zal]u, (km 41+324,66), pân] la intersec[ia
cu drumul jude[ean DJ 108A (km 50+025) din localitatea Creaca, prin reabilitarea podurilor \i a pode[elor, realizarea elementelor de stabilizare
a terenului \i a celor de colectare/dirijare a apelor \i aplicarea elementelor de semnalizare orizontal]/vertical] corespunz]toare.
- Dezvoltarea economic] a zonei de nord-vest a jude[ului S]laj \i îmbun]t][irea condi[iilor de trai pentru cei 88.741 locuitori din comunele
traversate de de DJ 191C pe cele dou] tronsoane de drum propuse spre reabilitare (conform popula[iei dup] domiciliu la 1 ianuarie 2016 - adresa
INS nr. 15371/25.10.2016), prin accesibilizarea zonei pentru poten[ialii investitori \i prestatori de servicii \i prin sc]derea costurilor de deplasare
\i transport.
* Valoarea total]: 121.854.848,00 lei (inclusiv TVA) din care:
-Valoare eligibil]: 121.457.241,00 lei (inclusiv TVA)
-Contribu[ia proprie: 2.826.751,82 lei (inclusiv TVA)
* Stadiul proiectului
- Data de depunere: 16.11.2016
- În urma evalu]rii conformit][ii administrative \i a eligibilit][ii proiectul a fost declarat conform \i eligibil \i a trecut în etapa de evaluare
tehnico-financiar].
4. Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene: DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu-Silvaniei (DJ 196), km 0 +000 - 22+693 \i DJ 196: lim.
Jud. Satu-Mare - Horoatu-Cehului - Benesat, km 28+000 - 28+900 - 36+080 - 43+150
*Sursa de finan[are: POR 2014 - 2020
85% - Uniunea European] (FEDR)
13% - Buget de stat
2% - Cofinan[area aferent] Jude[ului S]laj
*Obiectivele proiectului:
Obiectiv general: Cre\terea gradului de accesibilitate a zonelor rurale \i urbane situate în proximitatea re[elei TEN-T prin reabilitarea \i
modernizarea drumurilor jude[ene DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. jud. Satu-Mare
- Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150
Obiective specifice:
-Îmbun]t][irea condi[iilor de trafic pe DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. jud. SatuMare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150 prin cre\terea capacit][ii portante a drumului \i a vitezei de deplasare.
-Cre\terea siguran[ei rutiere pe DJ 108D: Cri\eni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), KM 0+000 - 22+693 \i DJ 196: lim. jud. Satu-Mare
- Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150 prin reabilitarea podurilor \i pode[elor, realizarea elementelor de stabilizare
a terenului \i a celor de colectare/dirijare a apelor \i aplicarea elementelor de semnalizare orizontal]/vertical] corespunz]toare.
-Dezvoltarea economic] a zonei de nord a jude[ului S]laj \i îmbun]t][irea condi[iilor de trai pentru cei 16.719 locuitori din comunele
traversate de cele dou] sectoare de drum, prin accesibilizarea zonei pentru poten[ialii investitori \i prestatori de servicii \i prin sc]derea costurilor
de deplasare \i transport.
*Valoarea total]: 39.240.296,74 lei (inclusiv TVA) din care:
-Valoare eligibil]: 39.209.276,74 lei (inclusiv TVA)
-Contribu[ia proprie: 815.205,53 lei (inclusiv TVA)
*Stadiul proiectului
-Data de depunere: 16.11.2016
-În urma evalu]rii conformit][ii administrative \i a eligibilit][ii proiectul a fost declarat neconform administrativ \i nu a fost inclus în etapa
de evaluare tehnico-financiar].
-Considerând nejustificat] decizia ADR NV de respingere a Cererii de finan[are, Consiliul Jude[ean, prin Direc[ia Managementul Proiectelor
\i Dezvoltare Regional], a formulat \i a transmis c]tre Autoritatea de Management a Programului Opera[ional Regional contesta[ia împotriva
Scrisorii de respingere a Cererii de finan[are aferent] proiectului, prin care s-a solicitat reevaluarea dosarului aplica[iei de finan[are.
-Pân] în acest moment, Autoritatea de Management a Programului Opera[ional Regional nu a transmis Consiliului Jude[ean decizia sa
privind modul de solu[ionare a contesta[iei.
-În perioada imediat urm]toare, dosarul cererii de finan[are cu titlul @@Reabilitare \i modernizare drumuri jude[ene: DJ 108D: Cri\eni (DN
1H) - Cehu-Silvaniei (DJ 196), km 0 +000 - 22+693 \i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare - Horoatu-Cehului - Benesat, km 28+000 - 28+900 36+080 - 43+150@@ va fi redepus la ADR NV.
II. ALTE ACTIVIT}{I DERULATE ÎN ANUL 2016
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a jude[ului S]laj pe perioada 2015-2020;
Conceperea \i preg]tirea proiectului de promovare jude[ean] S]laj @@Velo Tur@@ - Edi[ia I, prin realizarea Propunerii de Proiect, Regulamentului
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de Organizare Activitate de Ciclism @@S]laj Velo Tur@@, a Planului de Securitate, a schemei traseului \i a tuturor aspectelor tehnice specifice unui
concurs de ciclism de \osea;
Ini[ierea procedurilor de elaborare a Planului de men[inere a calit][ii aerului în jude[ul S]laj;
Furnizarea de informa[ii \i puncte de vedere tuturor organismelor de verificare \i control cu privire la stadiul implement]rii proiectelor \i
derularea achizi[iilor publice;
Elaborarea \i transmiterea trimestrial] a Rapoartelor referitoare la stadiul implement]rii Planului de ac[iune în domeniul mediului, solicitat
de Agen[ia pentru Protec[ia Mediului S]laj;
Preg]tirea \i realizarea auditului de supraveghere pentru men[inerea Sistemului de Management al Calit][ii conform ISO 9001:2008 în cadrul
Consiliului Jude[ean S]laj. Raportul de audit încheiat propune men[inerea SMC f]r] neconformit][i sau observa[ii.
Furnizarea de informa[ii, formularea punctelor de vedere \i elaborarea contesta[iilor pentru Notele de constatare a corec[iilor financiare
propuse pentru proiectele finan[ate din fonduri externe;
Participarea la instruiri, seminarii, reuniuni, cursuri privind implementarea proiectelor finan[ate prin programele cu finan[are extern] \i
identificarea principalelor probleme întâmpinate în accesarea fondurilor structurale;
Participarea la întâlniri de lucru organizate de Organismul Intermediar - ADR Nord-Vest în perspectiva preg]tirii pentru accesarea
fondurilor europene din perioada de programare 2014-2020;
Identificarea priorit][ilor de investi[ii \i a posibilelor surse de finan[are în cadrul POR 2014-2020 sau din alte surse interne/externe;
Rela[ii informa[ionale permanente cu Ministerul Dezvolt]rii Regionale \i Administra[iei Publice, Ministerul Mediului \i Schimb]rilor
Climatice, Ministerul Economiei \i Finan[elor, Agen[ia Regional] de Dezvoltare Nord-Vest, Organismul Intermediar POS Mediu, precum \i cu
alte structuri / institu[ii responsabile de gestionarea fondurilor interne \i externe;
Diseminarea informa[iilor cu privire la disponibilitatea, utilizarea \i gestiunea fondurilor externe \i interne pentru dezvoltare local] \i regional];
Asigurarea, împreun] cu partenerii de proiecte, a derul]rii \i implement]rii proiectelor având ca aplicant / partener Consiliul Jude[ean S]laj.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de DIREC{IA MANAGEMENTUL PROIECTELOR |I DEZVOLTARE REGIONAL}
AUDIT PUBLIC INTERN
Activitatea de audit public intern la Consiliul Jude[ean S]laj \i unit][ile subordonate, este exercitat] de Compartimentul de Audit Public
Intern, organizat la nivelul Consiliului Jude[ean prin Hot]rârea nr. 20/2003, în temeiul art. 109 din Legea administra[iei publice locale nr. 215/
2001, republicat], cu modific]rile \i complet]rile ulterioare.
Misiunile de audit public intern efectuate au fost misiuni de asigurare de tipul @@auditului de regularitate@@ \i s-au desf]\urat în baza Normelor
Metodologice privind exercitarea auditului public intern la Consiliul Jude[ean S]laj \i entit][ile subordonate, nr.10.107 din 03.09.2014 de înregistrare
la Consiliul Jude[ean S]laj \i nr. 43.692/04.09.2014 de avizare UCAAPI (DIREC{IA GENERAL} REGIONAL} A FINAN{ELOR PUBLICE
CLUJ-NAPOCA-SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN) a Planului anual de audit public intern pe anul 2016 având nr. 18.755/29.12.2015 \i
rectificare Plan anual 2016 cu nr.18.301/06.12.2016 \i a ordinelor de serviciu semnate de coordonatorul compartimentului audit public intern pentru cele
7 misiuni realizate în anul 2016.
Compartimentul de Audit Public Intern a func[ionat cu un num]r de 2 posturi, ambele ocupate, ambii auditori fiind subordona[i direct
Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj.
La elaborarea proiectului planului de audit public intern pe anul 2016 s-au avut în vedere entit][ile din subordinea Consiliului Jude[ean,
ac[iunile, activit][ile ce se desf]\oar] în entit][ile subordonate, necesitatea cuprinderii în plan a noilor entit][i \i asigurarea realiz]rii unei ac[iuni
de audit în maxim trei ani.
În cadrul ac[iunilor de audit se urm]resc \i se evalueaz] activit][ile desf]\urate de entit][ile auditate în procesele de management al riscului,
de control \i de guvernan[], precum \i nivelurile de calitate atinse în îndeplinirea responsabilit][ilor.
În baza planului de audit public intern aprobat pe anul 2016, s-au realizat misiuni de audit public intern \i rapoarte ale misiunilor de audit
intern întocmite la urm]toarele entit][i publice:
1.Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u- ordin de serviciu 13.186/18.09.2015;
2.Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u-ordin de serviciu 7691/30.05.2016;
3.Centrul \colar pentru Educa[ie Incluziv] |imleu Silvaniei-ordin de serviciu 11.270/08.08.2016;
4.Consiliul Jude[ean S]laj, Direc[ia Tehnic]-ordin de serviciu 511/15.01.2016;
5.Centrul de Cultur] \i Art] a Jude[ului S]laj-ordin de serviciu 3871/16.03.2016;
6.Direc[ia Jude[ean] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului S]laj-ordin de serviciu 6982/17.05.2016;
7.Biblioteca Jude[ean] @@Ioni[] Scipione B]descu@@ Zal]u-ordin de serviciu 14.814/17.10.2016.
Num]rul de entit][i prev]zute în Planul de audit public intern pe anul 2016 a fost limitat de fondul de timp de munc] al compartimentului,
având în vedere pentru fiecare entitate complexitatea activit][ii \i m]rimea perioadei verificate. La un num]r de 2 entit][i au fost derulate misiuni
ad-hoc, cu o tematic] stabilit], la Muzeul jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u în baza unei note interne Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj \i la
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u în baza unei adrese a Ministerului Afacerilor Interne, prin Institu[ia Prefectului Jude[ului S]laj.
În urma misiunilor de audit efectuate la cele 7 entit][i, au fost întocmite un num]r de 60 fi\e de identificare \i analiz] a problemei ( FIAP ),
iar recomand]rile au fost în numar de 60.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
COMPARTIMENTUL RELA{II INTERNA{IONALE, COOPERARE |I AFACERI EUROPENE
În ceea ce prive\te domeniul rela[iilor interna[ionale, ac[iunilor de cooperare pe plan intern \i interna[ional \i al afacerilor europene, pe
parcursul anului 2016, gradul general de diversificare, dezvoltare \i intensificare al acestora, a constituit una dintre preocup]rile Consiliului
jude[ean, derulându-se diverse ac[iuni specifice în aces sens.
Astfel, în domeniul rela[iilor interna[ionale \i al afacerilor europene au fost conduse ac[iuni de reprezentare, promovare \i informare ale
Consiliului jude[ean pe plan interna[ional, în cadrul organismelor interna[ionale în care acesta este membru:
- Adunarea Regiunilor Europene (Strasbourg, Fran[a) - Jude[ul S]laj s-a al]turat ini[iativei europene privind consolidarea con\tientiz]rii \i
exercit]rii unei influen[e cât mai curând posibil procesului-cheie de modelare a reînnoitei Politici de Coeziune a UE de dup] 2020, semnând al]turi
de alte 336 regiuni europene - reprezenentând 71,5% din totalul popula[iei UE - o Declara[ie politic] pentru continuitatea Politicii de coeziune \i dup]
2020, pozi[ia comun] a semnatarilor fiind aceea a continuit][ii relevan[ei obiectivelor Politicii de coeziune pentru teritoriile europene; demersul a fost
organizat în contextul în care dezbaterile/contest]rile au fost începute la nivelul institu[iilor europene în jurul Politicii de coeziune, reprezentan[i ai
semnatarilor Declara[iei politice pentru continuitatea Politicii de coeziune \i dup] 2020, în cadrul Summit-ului Regiunilor organizat la Bruxelles,
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înmânând formal documentul reprezentan[ilor institu[iilor europene \i prezentând reflec[ii comune \i viitoare (între regiunile semnatare \i reprezentan[ii
institu[iilor europene) pentru definirea noilor pa\i în sus[inerea unei politici de coeziune reînnoite \i puternice pentru toate regiunile europene dup]
2020; a fost asigurat] organizarea \i participarea jude[ului S]laj în cadrul demersului comun european, precum \i în cadrul lucr]rilor Summit-ului
Regiunilor (septembrie 2016, Bruxelles).
- în cadrul rela[iilor bilaterale dezvoltate cu jude[ul Nowy Sacz (Polonia), în termenii Acordului de Cooperare existent între cele dou] jude[e, au
fost organizate dou] vizite de lucru, una a reprezentan[ilor jude[ului Nowy Sacz în jude[ul S]laj având ca rezultat convenirea continu]rii colabor]rii
existente între cele dou] jude[e, precum \i intensificarea acesteia îndeosebi în sectoarele s]n]t][ii \i educa[iei, prin schimb de informa[ii \i bune
practici, dar \i între speciali\ti ai celor dou] sectoare; în acest context a fost organizat] vizita a 3 reprezentan[i ai sectorului medical (medici speciali\ti
ai Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u) în Nowy Sacz pentru un prim contact cu func[ionarea \i organizarea sistemului medical în Polonia, precum
\i identificarea progresiv] a unor bune practici \i adaptarea acestora la nivelul jude[ului S]laj - sector s]n]tate.
-de asemenea, în sfera promov]rii rela[iilor de cooperare bilateral], a fost organizat] \i asigurat] reprezentarea jude[ului S]laj la Nyíregyháza,
la invita[ia reprezentan[ilor Consiliului Jude[ean Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria) în vederea promov]rii rela[iei de prietenie existent] între
cele dou] jude[e, precum \i a identific]rii unor oportunit][i pentru dezvoltarea unei viitoare cooper]ri bilaterale.
-în cadrul rela[iilor cu reprezentan[ele str]ine, ambasadele \i consulatele acreditate în România, a fost asigurat], atât reprezentarea în cadrul
evenimentelor organizate de c]tre acestea, cât \i promovarea, pe parcursul primirii \i organiz]rii unor vizite de curtoazie/de lucru, a unor ac[iuni
de cooperare (Ambasada Fran[ei în România \i Institutul Francez din România - Cluj Napoca) fiind promovat \i semnat \i Acordul de cooperare
(2016-2020) între Institutul Francez din România - Direc[ia Regional] Cluj, Consiliul Jude[ean S]laj, Inspectoratul |colar Jude[ean S]laj \i
Michelin România - Platforma Industrial] Zal]u privind programul @@Franceza în contextul globaliz]rii schimburilor culturale, economice \i
sociale @@\i demarate primele ac[iuni prev]zute în cadrul programului.
-în cadrul rela[iilor cu reprezentan[ele, ambasadele \i consulatele României în str]in]tate au fost promovate ac[iuni de cooperare institu[ional]
cu Ambasada României în Regatul Belgiei în beneficiul promov]rii \i consolid]rii unei imagini pozitive a României \i jude[ului S]laj pe plan
extern, context în care jude[ul S]laj a dat curs invita[iei de participare în cadrul Târgului de Cr]ciun (Anderlecht-Bruxelles, Belgia - decembrie
2016) lansat] de c]tre Ambasada României în Regatul Belgiei \i a promovat continuarea cooper]rii institu[ionale privind noi oportunit][i \i
contribu[ia pe care jude[ul S]laj o poate aduce în sprijinul demersurilor \i proiectelor de promovare a României întreprinse de c]tre Ambasada
României la Bruxelles, dar \i în ceea ce prive\te cooperarea descentralizat] \i facilitarea dezvolt]rii unor parteneriate bilaterale.
A fost asigurat] monitorizarea sistemului de rela[ii interna[ionale, înfr][iri, parteneriate \i contacte externe de la nivelul Consiliului jude[ean, al
institu[iilor proprii, precum \i al autorit][ilor locale în vederea cre\terii capacit][ii de promovare a acestora. De asemenea, a fost asigurat] expertiza de
specialitate pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a Jude[ului S]laj 2015-2020 - strategia sectorial] Rela[ii Interna[ionale \i Cooperare teritorial].
De asemenea, în vederea promov]rii obiectivelor de investi[ii \i implicit a poten[ialului turistic al jude[ului S]laj, a fost organizat] prima edi[ie
a evenimentului Velo Tur - 2016. Cu o participare de peste 150 de cicli\ti proveni[i din 19 jude[e ale []rii, evenimentul a vizat promovarea
infrastructurii rutiere reabilitate prin proiecte realizate de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj - DJ 108D, 108A, 108R \i 191C, promovarea infrastructurii
reabilitate a obiectivelor turistice, de asemenea, în urma unor proiecte realizate de c]tre Consiliul jude[ean - Castrele Romane de la Porolissum \i
Buciumi, precum \i con\tientizarea participan[ilor la trafic cu fenomenul în dezvoltare - ciclism de \osea, al]turi de promovarea unui stil de via[]
s]n]tos prin utilizarea mult mai frecvent] a mijloacelor de deplasare alternative \i ecologice (bicicleta). Evenimentul a fost organizat de c]tre Consiliul
jude[ean în parteneriat cu A.S. Instinct Team \i A.D.I. S]laj Plus, cu sus[inerea financiar] a acestuia de la bugetul jude[ului (33.723 lei).
În acopul promov]rii ac[iunilor Consiliului jude[ean pe plan intern, dar \i interna[ional, o aten[ie sporit] a fost acordat], aplic]rii corecte a
regulilor de protocol \i etichet], cât \i diversific]rii obiectelor de promovare \i protocol în conformitate cu reglement]rile existente în acest sens,
cu manualul de identitate vizual] organiza[ional \i caracterul oficial al diverselor evenimente derulate pe parcursul anului 2016.
Ac[iunile de informare în domeniul afacerilor europene au fost men[inute la un grad de actualitate permanent, prin mijloace electronice Reprezentan[a Comisiei Europene în România, Comitetul Regiunilor, DG Regio - Comisia European]; de asemenea, a fost organizat un punct
de informare privind afacerile/tematica european] în incinta Consiliului jude[ean cu dou] loca[ii (situate în proximitatea celor dou] s]li de \edin[e/
conferin[e - parter \i etaj 1) care ofer] informa[ii generale \i specializate privind Uniunea European] cu trimitere la surse de informare
specializate publicului care intr] în contact cu activitatea Consiliului jude[ean: ale\i locali, jude[eni, participan[i la diverse evenimente organizate
de c]tre Consiliul jude[ean; materialele informative au fost puse la dispozi[ia publicului \i actualizate în permanen[] în cadrul rela[iilor de
cooperare dezvoltate cu Centrul Regional Europe Direct Transilvania de Nord.
În ceea ce prive\te ac[iunile de cooperare pe plan intern ale Consiliului jude[ean a fost asigurat] coordonarea \i finan[area proiectelor Consiliului
Jude[ean al Elevilor S]laj, conform planului de ac[iuni propus pentru anul 2016 \i au fost men[inute contactele specifice sferei de cooperare na[ional]
\i local] cu parteneri socio-economici \i al[i parteneri sociali cu capital str]in \i nu numai, în vederea identific]rii \i dezvolt]rii unor proiecte comune,
ori promov]rii unor astfel de ini[iative - ex. proiectul de cooperare bilateral] Centrul pilot pentru Boli Rare NoRo (S]laj, România) \i Centrul PRIOR
Boli Rare (Angers, Fran[a).
Proiectele de hot]râre specifice domeniului rela[iilor interna[ionale \i al cooper]rii, precum \i documentele aferente coresponden[ei oficiale
cu partenerii interna[ionali \i a celei institu[ionale au fost elaborate \i duse la îndeplinire cu respectarea prevederilor \i termenelor legale, a
normelor \i uzan[elor de protocol institu[ional.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de COMPARTIMENTUL RELA{II INTERNA{IONALE, COOPERARE |I AFACERI EUROPENE
INFORMARE PUBLIC}
Consiliul Jude[ean S]laj a asigurat în anul 2016, prin intermediul purt]torului de cuvânt de la Cabinetul Pre\edintelui, o informare corect] \i
prompt] a cet][enilor prin intermediul mass media, atât în ceea ce prive\te activitate institu[iei, cât \i privind problematici punctuale de actualitate.
Având în vedere tendin[ele actuale privind comunicarea on-line, în 2015 a fost lansat] pagina de Facebook a institu[iei, ce are în prezent(2016)
peste 1.200 de aprecieri, cu un impact maxim de circa 15.000 de persoane care au vizualizat afi\at post]rile publicate.
Prin intermediul paginii de Facebook a institu[iei au fost f]cute publice 30 de comunicate de pres] \i 70 inform]ri de pres], majoritatea
înso[ite de fotografii relevante.
În cursul anului au fost organizate 10 conferin[e de pres].
În perioda men[ionat] s-a r]spuns la un num]r de 87 de solicit]ri ale mass media, pe teme de interes pentru presa local] \i regional].
Comunicarea s-a realizat \i prin intermediul site-ului institu[iei, care are afi\ate pe prima pagin] nout][ile din aria de interes \i competen[] a
Consiliului Jude[ean.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de PURT}TOR DE CUVÂNT-COMPARTIMENT CABINET PRE|EDINTE
ASISTEN{} SOCIAL} |I S}N}TATE
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În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea asisten[ei sociale nr. 292/2011, Legea nr. 272/2004 privind protec[ia
drepturilor copilului, Legea nr. 448/2007 privind protec[ia persoanelor cu handicap, dar \i a strategiei na[ionale \i jude[ene în domeniu, m]surile
de asisten[] social] în domeniul protec[iei familiei \i a copilului, a persoanelor cu dizabilit][i, persoanelor victimelor violen[ei în familie,
persoanelor \i familiilor aflate în situa[ii de risc social, precum \i oric]rei persoane aflate într-o situa[ie de nevoie social], sunt realizate la nivel
jude[ean, prin intermediul DGASPC S]laj.
În cursul anului 2016, în vederea asigur]rii standardelor minime de calitate a spa[iilor în care î\i desf]\oar] activitatea serviciile sociale oferite
benefeciarilor, s-au realizat lucr]ri de investi[ii \i repara[ii capitale din resurse bugetare proprii în sum] total] 782 mii lei, cât \i 65 mii din proiecte
sus[inute de c]tre MMFPSPV, astfel:
La Centrul de Servicii Sociale nr. 2 Zal]u s-au realizat lucr]rile de reabilitare \i modernizare a spa[iului Centrului de Recuperare;
La Centrul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei s-au demarat lucr]rile de repara[ii curente, respectiv s-au licitat \i demarat lucr]rile cu privire
la reabilitarea \i modernizarea celor 2 case de tip familial, din structur], investi[ia fiind sus[inut] printr-un proiect al MMFPSPV \i s-a
achizi[ionat un usc]tor de rufe.
La Centrul de Servicii Sociale |imleu Silvaniei s-au realizat lucr]ri de repara[ii curente, la spa[iile de locuit ale beneficiarilor, s-a înlocuit
mobilierul degradat, s-au reabilitat grupurile sociale \i a fost montat parchet pe holuri.
La Centrul de Servicii Sociale nr. 1 Zal]u s-au reabilitat spa[iile de joac] \i pentru servirea mesei, s-a realizat un nou cabinet medical.
La Centrul de Servicii Sociale Crasna s-au realizat lucr]ri de igenizare a spa[iilor de locuit ale beneficiarilor, cabinete de ergoterapie, cabinet
medical, s-a ref]cut tencuiala exterioar] a imobilului în care func[ioneaz] C.I.A. nr. 1 Crasna.
La Centrul de Servicii Sociale B]d]cin s-au finalizat lucr]rile exterioare \i interioare cu privire la aduc[iunea de ap] de la re[eaua public] de
alimentare, s-au ref]cut complet grupurile sociale de la 5 imobile în care func[ioneaz] casele protejate \i Centrul de Îngrijire \i Asisten[].
La C.I.A. Nu\fal]u în vederea protej]rii pere[ilor interiori s-a montat parchet, pe pere[i \i par[ial în camere, iar amenajarea spa[iului exterior
s-a realizat doar par[ial prin surse proprii.
La Centrul de Servicii Sociale Jibou s-a realizat expertiza tehnic] cu privire la ob[inerea avizului de securitate la incediu, s-au realizat o parte
din lucr]rile impuse prin expertiz], urmând a fi finalizate toate procedurile necesare în vederea ob[inerii autoriza[iei \i s-a achizi[ionat o ma\in]
de sp]lat rufe industrial].
La C.R.R.N. Jibou s-au realizat lucr]ri de între[inere \i modernizare a spa[iilor de locuit pentru beneficiari.
În anul 2016, s-au finalizat, în propor[ie de 80%, lucr]rile impuse prin raportul de evaluare a riscurilor de securitate fizic], pentru cea mai
mare parte a unit][ilor sociale din structura DGASPC S]laj.
În anul 2016, în parteneriat cu Funda[ia SERA România, s-a finalizat construirea \i dotarea Centrului de Recuperare pentru copii cu
dizabilit][i |imleu Silvaniei, serviciu care func[ioneaz] începând cu data de 01.12.2016.
În conformitate cu legisla[ia specific] din domeniul asisten[ei sociale personalul de specialitate al DGASPC este obligat s] participe la minim
42 ore de preg]tire profesional], astfel c] în anul 2016 un num]r de 36 persoane de la Centrul de Servicii Sociale B]d]cin au urmat cursul de
infirmier, un num]r de 30 persoane din serviciile din structur] au urmat cursuri de igien] prin Crucea Ro\ie S]laj, iar un num]r de 30 persoane
au urmat cursuri de perfec[ionare în func[ie de specificul postului, toate aceste cursuri, fiind realizate din fondurile alocate de la bugetul local.
De asemenea, s-a realizat, pentru un num]r de 19 angaja[i, cursul de manager de caz, curs imperios necesar pentru acoperirea deficitului de
personal care îndepline\te rolul de manager de caz.
În vederea realiz]rii activit][ilor de socializare \i integrare socio-profesional] din unit][ile din subordine s-au realizat urm]toarele activit][i:
- la Centrul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei cu sprijinul Asocia[iei Benefacto, Inspectoratului Jude[ean de Jandarmi \i voluntari s-au
realizat tabere \i excursii la Satu Mare, Boghi\, Cluj Napoca, Gr]dina Botanic] Jibou, teatru de p]pu\i, achizi[ionarea materialelor necesare
pentru atelierele de tâmpl]rie, crea[ie croitorie \i art] culinar], sprijinirea beneficiarilor pentru efectuarea temelor la limba englez], dar \i cursuri
de motivare a copiilor pe etape de vârst].
- în cadrul proiectului @@Petale-n vânt@@ organizat de o echip] de cadru didactic de la Grupul \colar @@Alexandru Papiu Ilarian@@ - Zal]u, s-au
ob[inut sponsoriz]ri în sum] de 20.000 lei, iar din aceast] sum] 86 de copii din acest centru au beneficiat de o tab]r].
- la Centrul de Servicii Sociale |imleu Silvaniei s-a realizat un parteneriat educa[ional cu \coala Gimnazial] @@Silvania@@-@@Tineri pentru
tineri@@ \i grupul de animatori exper[i pentru copii \i tineri @@Fotti di speranza@@ Brescia - Italia, Centrul Cultural Italian Oradea care \i în anul 2016
au desf]\urat activit][i de voluntariat cu copii \i tineri din acest centru. Copii \i tineri din acest centru au participat la rândul lor la activit][i de
voluntariat desf]\urate în comunitate, respectiv în cadrul proiectului @@Voluntar pentru ora\ul meu@@ care a avut ca \i scop plantarea de puie[i de
salcâm \i stejar în ora\ul |imleu Silvaniei, dar \i în cadrul @@Mai curat, mai s]n]tos@@ care a cuprins activit][i de strângere de de\euri menajere
de pe malul râului Crasna, organizat cu ocazia zilei mediului.
- copii \i tineri din Centrul de Servicii Sociale Jibou au participat la activit][i organizate în parteneriat cu Asocia[ia @@Inimioare fericite@@ de
la M]n]stirea Bobota, dar \i la o tab]r] organizat] de c]tre Biserica Baptist] Jibou.
În anul 2016, s-a reu\it men[inerea re[elei de voluntari la Centrul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei cu sprijinul Asocia[iei Hepsibah, la
Centrul de Servicii Sociale nr. 1 Zal]u \i Centrul de Servicii Sociale nr. 2, Zal]u, sprijini[i de c]tre Asocia[ia Filantropia Porolissum, dar \i de
c]tre tinerii de la Colegiul Na[ional Silvania sub îndrumarea profesorului de religie.
Tot în acest an a continuat \i programul Direc[iei Jude[ene de Sport \i Tineret, program prin care un num]r de 30 de copii din serviciile de
protec[ie a copilului au participat la o tab]r] gratuit] la mare, iar din fondurile proprii \i din dona[ii, peste 200 de copii au beneficiat de excursii
\i tabere organizate în jude[ul S]laj \i în [ar].
În cursul anului 2016 s-au primit diferite dona[ii constând în mobilier, alimente, îmbr]c]minte, dulciuri, rechizite, juc]rii de la Crucea Ro\ie
România, Asocia[ia Benefacto Bucure\ti, Consiliul Jude[ean al Elevilor, Colegiul Tehnic - @@Papiu Ilarian@@, Gr]dini[a @@Piticii Iste[i@@ - Zal]u,
Inspectoratul Jude[ean de Poli[ie, Inspectoratul Jude[ean de Jandarmi, S.C. Samtex Jibou, Tenaris Silcotub, M]n]stirea Bobota, cât \i persoane
fizice care cu ocazia s]rb]torilor religioase din an ofer] beneficiarilor no\tri cadouri constând în dulciuri \i fructe, dar r]spund \i nevoilor noastre prin
achizi[ionarea de îmbr]c]minte, scutece, jocuri sau alte bunuri care vin în completarea celor existente, îmbun]t][ind astfel via[a beneficiarilor no\tri.
S-au continuat parteneriatele \i proiectele de colaborare cu Funada[ia @@Acas]@@ \i Asocia[ia @@Prader Willi Zal]u@@, institu[ii care furnizeaz]
servicii de recuperare \i mobilizare pentru copiii afla[i în plasament la asisten[ii maternali profesioni\ti, dar \i în serviciile de protec[ie a copilului.
În domeniul protec[iei copilului s-au continuat ac[iunile de punere în aplicare a legisla[iei în domeniu, printr-o colaborare institu[ional] cu
prim]riile din jude[, unit][ile de înv][]mânt din jude[, unit][i de cult, medici \i agen[i de poli[ie cu sprijinul c]rora am reu\it s] identific]m o mare
parte a cazurilor de copii afla[i în dificultate sau în situa[ie de risc în familiile naturale \i pentru care s-a impus instituirea unei m]suri de protec[ie special].
În anul 2016, s-a reu\it men[inerea a 64 copii \i tineri în familiile naturale prin oferirea de servicii de îngrijire de zi \i pentru copiii afla[i în
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situa[ie de risc \i abandon \colar din ora\ele Zal]u \i |imleu Silvaniei, servicii care continu] s] existe în structura DGASPC S]laj cu sprijinul
Consiliului Jude[ean S]laj \i a celor 2 prim]rii unde acestea func[ioneaz].
De asemenea, prin Centrele de recuperare din Zal]u \i |imleu Silvaniei s-au oferit servicii de recuperare \i reabilitare neuromotorie \i
psihologic] pentru un num]r de 150 de copii cu dizabilit][i afla[i în plasament sau în familiile naturale, dar \i pentru 55 de copii cu autism care
s-au adresat serviciului de recuperare pentru copilul autist.
În sistemul de protec[ie reziden[ial beneficiaz] de o m]sur] de protec[ie un num]r de 337 copii, cu vârste cuprinse între 0 - 26 ani, din care
un num]r de 11 de copii au fost reintegra[i socio profesional - cei care \i-au finalizat cursurile \colare, iar o parte au fost reintegra[i în familia
natural] sau adopta[i.
În anul 2016 un num]r de 6 tineri au fost transfera[i din unit][ile de protec[ie a copilului în unit][ile de protec[ie pentru persoane adulte cu
handicap, au fost prelua[i în regim de urgen[] un num]r de 37 copii, din care 18 copii sunt sub vârsta de 3 ani, pentru ace\ti 18 neexistând
alternativa plasamentului la un asistent maternal profesionist.
Pe parcursul anului 2016 s-au ini[iat 4 campanii de pres] pentru identificarea unui num]r de 24 asisten[i maternali, care s] preia în îngrijire
minim 2 copii din care unul de vârsta 0 - 3 ani. Au fost angaja[i doar 3 asisten[i maternali, iar 8 asisten[i maternali \i-au încetat activitatea.
În anul 2016 a sc]zut num]rul de asisten[i maternali angaja[i al DGASPC S]laj la doar 82 angaja[i care au în îngrijire un num]r de 125 copii.
În ceea ce prive\te adop[ia, în anul 2016, s-a reu\it finalizarea a 13 adop[ii, iar 18 copii sunt în etapa de încredin[are în vederea adop[iei, deci
un num]r de 31 de copii au ajuns în noile lor familii p]r]sind astfel sistemul de protec[ie a copilului, acest num]r fiind cel mai mare din ultimii
5 ani, fapt care se datoreaz] simplific]rii legisla[iei în domeniul adop[iei na[ionale.
Pentru promovarea adop[iei în anul 2016 s-au realizat întâlniri periodice cu familiile atestate, s-au publicat în pres] \i televiziune noile cerin[e
impuse de legisla[ia în vigoare, fiind dezb]tute prevederile care stimuleaz] adop[ia na[ional], respectiv zile libere pe perioada evalu]rii, dar \i
acordarea concediului de acomodare, toate aceste noi prevederi având un impact pozitiv în cre\terea num]rului de copii adoptabili.
M]sura plasamentului la rude pân] la gradul IV -lea inclusiv este o m]sur] de protec[ie alternativ], prin care copilul r]mâne în familia extins]
astfel c] în anul 2016 un num]r de 310 copii au beneficiat de m]sur] de protec[ie, dintre ace\tia 238 de copii beneficiaz] de m]sura plasamentului
la rude la gradul IV, 48 de copii se afl] în plasament la alte familii, un num]r de 7 copii cu ambii p]rin[i deceda[i beneficiaz] de tutel], iar un num]r
de 19 copii se afl] în m]sur] de plasament în alte jude[e.
Abandonul direct în maternitate a copiilor este o problem] nesolu[ionat] nici în anul 2016 deoarece au fost abandona[i 18 copii pe parcursul
anului, pentru ace\tia stabilindu-se o m]sur] de protec[ie, deoarece nicio mam], cu toate c] au fost consiliate de c]tre asisten[i sociali din cadrul
Spitalului Jude[ean \i cei ai DGASPC S]laj, nu au decis p]strarea copiilor în familie sau plasamentul acestora în familia extins].
În anul 2016, au fost monitorizate pe o perioad] de 6 luni un num]r de 131 mame minore care au în îngrijire copii, pentru a preîntâmpina abandonul.
Un num]r de 11 de copii care au s]vâr\it fapte penale \i nu r]spund penal au fost evalua[i. Pentru 8 dintre ace\tia s-a stabilit m]sura
supravegherii specializate în familie. De asemenea s-au sesizat 10 cazuri de minori consumatori de etnobotanice \i droguri, dar lipsa unui centru
specializat în jude[ sau m]car în regiunea Nord - Vest a unui centru specializat în protec[ia copilului delicvent sau consumator ne îngreuneaz]
foarte mult activitatea, iar recuperarea acestora este aproape imposibil] de realizat, deoarece \i familiile acestor copii sunt foarte re[inute \i nu
particip] la \edin[ele de consiliere \i sprijin oferite de asisten[ii sociali \i psihologi din DGASPC.
Serviciul de Evaluare Complex] pentru copii a evaluat medical, social \i psihologic un num]r de 1040 copii din jude[, pentru un num]r de 1028 copii
s-a acordat un grad de handicap, iar pentru un num]r de 12 s-a respins încadrarea într-un grad de handicap.
În anul 2016, pentru copiii din municipiul Zal]u nedeplasabili s-a realizat evaluarea psihologic] la domiciliu.
Activitatea Comisiei pentru Protec[ia Copilului s-a concretizat într-un num]r de 2365 cazuri evaluate, din care pentru un num]r de 1325 s-au
emis Hot]râri de plasamente sau încadrare în grad de handicap, iar 1040 cazuri au fost dezb]tute \i prezentate rapoarte de monitorizare.
Compartimentul Violen[] în Familie a evaluat, în anul 2016, un num]r de 77 de copii victime ale violen[ei în familie, 21 dintre acestea au fost
cazuri solu[ionate, 39 cazuri s-au infirmat, iar 23 sunt în curs de solu[ionare.
Echipa Intersectorial] a avut în anul 2016, 5 întâlniri în care s-au analizat obiectivele strategiei în domeniul violen[ei în familie, dar s-au
desf]\urat \i campanii de prevenire @@Schimb] povestea - rupe t]cerea@@, precum \i distribuirea de material de informare cu privire la violen[a în
familie. De asemenea, au avut loc un num]r de 3 ac[iuni de prevenire a violen[ei desf]\urate în \colile gimnaziale din Surduc, Bobota \i Dragu.
În domeniul protec[iei persoanelor adulte cu handicap în jude[ul S]laj func[ioneaz] un num]r de 4 unit][i cu un num]r de 412 beneficiari din care CITO
B]d]cin cu un num]r de 130 beneficiari, Crasna cu un num]r de 125 beneficiari, CRRN Jibou 112 beneficiari \i CIA Boghi\ un num]r de 45 beneficiari,
La Centrul Medico Social Ileanda unde exist] o capacitate de 30 locuri au beneficiat de servicii de îngrijire socio medical temporar], pentru
maxim de 45 de zile, un num]r de 344 persoane cu handicap sau persoane cu boli cornice grave care au nevoie \i de îngrijire medical] \i sprijin social.
În conformitate cu Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap c]rora nu li se pot asigura în familie îngrijirea \i supravegherea, au dreptul
la îngrijire în unit][ile de protec[ie de pe raza administrativ teritorial] unde î\i au domiciliul, iar din cele 82 solicit]ri de institu[ionalizare au fost
acceptate doar 20 de cazuri, deoarece \i în cursul anului 2016 am fost nevoi[i s] transfer]m în institu[iile de îngrijire pentru persoane adulte un
num]r de 6 tineri cu handicap grav care beneficiau de o m]sur] de protec[ie a copilului de\i erau adul[i. Prin Serviciul de Evaluare Complex] a
Persoanei Adulte cu Handicap au fost evaluate în anul 2016 un num]r de 4927, din care 1211 cazuri noi respectiv 3716 persoane pentru care sa impus reevaluarea anual] conform normelor legale în vigoare, iar pentru un num]r de 154 persoane s-a propus respingerea încadr]rii într-un
grad de handicap, deoarece nu se încadrau în criteriile medicale.
În anul 2016, un num]r de 370 persoane au fost evaluate medical \i psihologic la domiciliu, deoarece acestea erau în incapacitate de a se
deplasa în vederea evalu]rii la sediul DGASPC, datorit] imobiliz]rii acestora.
Persoanele cu handicap beneficiaz], conform legisla[iei în vigioare, de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun, astfel au fost acordate un
num]r de 31.147 bilete transport interurban auto, 8108 bilete pentru transport CFR \i un num]r de 1.114 legitima[ii de c]l]torie pentru transportul urban.
Pentru a se elimina suprapunerea de beneficii între persoanele cu handicap \i persoanele pensionare, s-a întocmit o baz] de date informatizat] care
este verificat] lunar prin Casa Jude[ean] de Pensii S]laj, Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor \i Direc[ia de Asisten[] Comunitar] Zal]u.
În cursul anului 2016, au fost evaluate \i transmise consiliilor locale un num]r de 1722 de cereri privind acordarea indemniza[iilor lunare
pentru persoanele adulte cu handicap de gradul I \i care sunt îngrijite de c]tre membrii familiei sau persoane care au statut de pensionari.
Ca \i noutate în domeniul persoanelor adulte cu handicap, în anul 2016, s-a introdus cardul european, pentru activit][i culturale \i sportive.
S-a întocmit documenta[ia pentru un num]r de 10 persoane.
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 \i care este
actualizat permanent. Acest program permite un control intern mult mai eficient cu privire la acordarea drepturilor persoanelor cu handicap,
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respectiv indemniza[iile, buget complementar sau bilete de c]l]torie, fiind un instrument de lucru foarte eficient.
În anul 2016, prin transferuri de la bugetul de stat ne-au fost asigurate fonduri în propor[ie de 90% din nivelul standardelor de cost minime aprobate
prin H.G. nr. 978/2015, iar 10% din standardul de cost a fost acordat din veniturile proprii ale Consiliului Jude[ean S]laj, astfel c] la sfâr\itul anului 2016
având în vedere sumele alocate ne-am încadrat în standardul minim de cost.
În perioada noiembrie - decembrie 2016 a avut loc o evaluare a celor 3 centre reziden[iale de protec[ie a copilului de c]tre o comisie format]
din exper[i ai B]ncii Mondiale, dar \i a celor 180 de copii beneficiari în vederea întocmirii unei strategii de închidere a acestor centre \i transferul
copiilor în Case de Tip Familial conform strategiei na[ionale în domeniu pentru perioada 2014 - 2020.
În acest sesns, DGASPC S]laj are în desf]\urare 4 proiecte de reabilitare a 4 case de tip familial existente, dar \i ini[ierea unui nou parteneriat
cu Funda[ia PRO VITA Iaz în vederea deschiderii unei case de tip familal în aceast] localitate în anul 2017.
În anul 2016 s-au 31 de licen[e de func[ionare definitive pentru serviciile din structura DGASPC S]laj.
* Atribu[ii duse la îndeplinire de DIREC{IA GENERAL} DE ASISTEN{} SOCIAL} |I PROTEC{IA COPILULUI S}LAJ
SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN{} ZAL}U
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, cea mai important] unitate sanitar] din jude[ul S]laj, are o structur] complex] de specialit][i medico
chirurgicale dispuse în 15 sec[ii cu 15 compartimente în cadrul sec[iilor \i 6 compartimente de sine st]t]toare. Dintre acestea, 17 sec[ii \i
compartimente sunt unice la nivel jude[ean.
Are în structur] 753 de paturi pentru spitalizare continu] \i 30 de paturi pentru spitalizare de zi.
În perioada 2011-2013, ca urmare a unui amplu proiect demarat în octombrie 2011 de Consiliul Jude[ean S]laj (prin Programul Opera[ional
Regional 2007-2013, având ca surs] de finan[are Fondul European de Dezvoltare Regional]), spitalul a fost reabilitat \i modernizat.
Celelalte cl]diri, în care func[ioneaz] sec[ia Boli infec[ioase \i sec[ia Pneumoftiziologie, sunt construc[ii vechi, de tip pavilionar, realizate
între anii 1894-1912, catalogate ca monumente istorice. Centrul de S]n]tate Mintal] Adul[i este o construc[ie relativ nou], realizat] prin
consolidarea \i extinderea unei cl]diri existente.
Din punctul de vedere a competen[elor, resurselor materiale \i umane \i a capacit][ii de a asigura asisten[a medical] de urgen[] \i îngrijirile
medicale definitive pacien[ilor afla[i în stare critic], Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u este clasificat în categoria a III-a-nivel de competen[] mediu.
În anul 2016, Autoritatea Na[ional] de Management a Calit][ii în S]n]tate ANMCS (ordinul nr. 291/2 iunie 2016), încadreaz] Spitalul
Jude[ean de Urgen[] Zal]u în categoria ,,Nivel acreditat@@.
Conform prevederilor Regulamentului de organizare \i func[ionare, Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u este în permanen[] preg]tit pentru
a asigura asisten[a medical] de urgen[] oric]rei persoane a c]rui stare de s]n]tate este critic]. Este în aceea\i m]sur] preg]tit s] asigure asisten[a
medical] în caz de r]zboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale \i alte situa[ii de criz], cu totalitatea resurselor de care dispune.
Structura organizatoric]
Structura organizatoric] a spitalului, conform Dispozi[iei Pre\edintelui Consiliului Jude[ean S]laj nr. 152 din 7 iulie 2016 privind aprobarea
structurii organizatorice a Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, se prezint] astfel:
-Sec[ia Medicin] Intern] -70 paturi;
-Sec[ia Cardiologie - 45 paturi;
-Sec[ia Chirurgie General] - 75 paturi;
-Sec[ia Obstetric]-ginecologie - 45 paturi;
-Sec[ia Ortopedie \i traumatologie - 40 paturi;
-Sec[ia A.T.I. -18 paturi;
-Sec[ia Neonatologie - 25 paturi;
-Sec[ia Pediatrie - 40 paturi;
-Compartiment Oftalmologie - 10 paturi;
-Compartiment O.R.L. - 15 paturi;
-Sec[ia Neurologie - 55 paturi;
-Sec[ia Pneumologie - 85 paturi;
-Sec[ia Boli infec[ioase - 70 paturi;
-Sec[ia Psihiatrie - 50 paturi;
-Sec[ia Oncologie medical] - 25 paturi;
-Sec[ia Dermatovenerologie - 25 paturi;
-Compartiment Reumatologie -15 paturi;
-Compartiment Nefrologie - 5 paturi;
-Sta[ia de hemodializ] -2 aparate;
-UPU-SMURD;
-Spitalizare de zi - 30 paturi;
-Bloc operator;
-Sterilizare;
-Farmacie;
-Laborator analize medicale;
-Laborator de radiologie \i imagistic] medical];
-Serviciul anatomie patologic], cu compartimentele;
-Laborator recuperare, medicin] fizic] \i balneologie;
-Centru de s]n]tate mintal];
-Centrul de s]n]tate mintal] pentru copii;
-Serviciul jude[ean de medicin] legal];
-Compartiment de prevenire \i control al infec[iilor nosocomiale;
-Laborator explor]ri func[ionale;
-Cabinet diabet zaharat, nutri[ie \i boli metabolice;
-Cabinet oncologie medical];
-Cabinet medicin] sportiv];
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-Cabinet boli infec[ioase;
-Cabinet planificare familial];
-Cabinet medicina muncii;
-Dispensar TBC.
-Ambulatoriul integrat al spitalului cu urm]toarea structur] de cabinete:
*medicin] intern];
*cardiologie;
*ORL;
*oftalmologie;
*chirurgie general];
*obstetric]-ginecologie;
*neurologie;
*ortopedie \i traumatologie;
*dermatovenerologie;
*endocrinologie;
*urologie;
*chirurgie \i ortopedie infantil];
*psihiatrie;
*recuperare medical], fizic] \i balneologie;
*gastroenterologie;
*psihiatrie pediatric];
*pediatrie;
*hematologie;
*alergologie \i imunologie clinic];
*nefrologie;
*reumatologie;
*pneumologie;
*chirurgie plastic], microchirurgie reconstructiv];
*neurochirurgie;
*neurologie pediatric];
*Centrul jude[ean de diabet zaharat, nutri[ie \i boli metabolice;
*s]li de tratamente, fi\iere (adul[i \i copii) \i aparatul func[ional.
Continuitatea asisten[ei medicale este asigurat] prin intermediul celor 14 linii de gard] organizate la nivelul spitalului (conform dispozi[iei
Consiliului Jude[ean S]laj nr. 138/17.06.2015, privind aprobarea liniilor de gard] stabilite pentru Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u):
Medicin] de urgen[];
Medicin] intern];
Obstetric]-ginecologie;
ATI;
Neonatologie;
Pediatrie;
Neurologie;
Chirurgie general];
Ortopedie-traumatologie, chirurgie pediatric], chirurgie plastic] \i reparatorie \i urologie;
Pneumologie;
Boli infec[ioase;
Radiologie \i imagistic] medical];
Medicin] de laborator.
Pentru sec[ia Psihiatrie, Serviciului de Medicin] Legal], compatimentele ORL \i Oftalmologie, sunt organizate 4 linii de gard] la domiciliu.
RESURSE UMANE
Spitalul are o structur] de personal complex], care la 31 decembrie 2016 are, conform statului de func[ii, 1183 de angaja[i, grupa[i astfel:
159 medici;
37 personal sanitar cu studii superioare;
550 personal sanitar mediu;
277 personal auxiliar;
44 personal TESA;
104 personal între[inere (ingineri, muncitori).
Potrivit structurii de personal existente la nivelul spitalului exist] un deficit de medici, personal medical mediu \i auxiliar.
Specialit][ile medicale în care exist] deficit de medici sunt:
•
cardiologie;
•
neonatologie;
•
anestezie \i terapie intensiv];
•
medicin] de urgen[];
•
radiologie \i imagistic] medical];
•
epidemiologie;
•
diabet zaharat, nutri[ie \i boli metabolice;
•
medicin] sportiv];
•
neurologie pediatric];
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oncologie medical].
Spitalul are angaja[i 29 de medici reziden[i, care se preg]tesc în centrele universitare, în specialit][ile:
radiologie \i imagistic] medical];
psihiatrie;
anestezie \i terapie intensiv];
neurologie;
pneumologie;
chirurgie general];
oncologie medical];
diabet zaharat, nutri[ei \i boli metabolice;
boli infec[ioase;
• medicin] sportiv].
MI|C}RILE DE PERSONAL ÎN ANUL 2016
Una din activit][ile de prim] importan[] pentru managementul resurselor umane din Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u o reprezint]
planificarea resurselor umane \i asigurarea unui num]r suficient de angaja[i, cu o formare corespunz]toare scopului organiza[iei, acela de a
asigura servicii medicale de calitate.
În anul 2016, au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în diferite structuri ale spitalului \i au fost 103 angaj]ri.
În cursul anului 2016 au ie\it din organiza[ie, din cauze diverse: demisie, pensionare, deces etc, 45 de angaja[i.
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Ac[iunile intreprinse pentru atingerea obiectivului au vizat identificarea nevoilor de formare, planificarea form]rilor \i monitorizarea
satisfac[iei angaja[ilor fa[] de locul de munc].
Preg]tirea profesional]. Procesul de formare a personalului medical este unul de lung] durat]. Pe lânga acest aspect, pentru a fi mereu
conecta[i la nout][ile din domeniul medical, angaja[ii necesit] un proces de formare continuu, care pentru medici înseamn] participarea la
congrese, conferin[e \i diverse seminarii medicale, în [ara \i în str]in]tate, participarea la cursurile de educa[ie medical] continu], organizate de
Colegiul Medicilor. Formarea specific] asisten[ilor medicali se face deasemenea prin participarea la congrese, conferin[e seminarii, schimburi de
experien[] \i cursuri de educa[ie medical] continu], organizate de Ordinul Asisten[ilor Medicali Generali\ti, Moa\elor \i Asisten[ilor Medicali.
Prin intermediul re[elei de formatori interni, 60 ca num]r, au fost instrui[i 772 de angaja[i (asisten[i medicali, registratori medicali, infirmieri,
îngrijitori cur][enie) în cursul anului 2016. Au fost implementate 16 protocoale \i proceduri medicale noi, reimplementate 4 \i revizuite 8
proceduri \i protocoale.
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u, în baza protocoalelor încheiate cu diverse institu[ii de înv][]mânt medical, a asigurat stagiul de preg]tire
practic] în spital, în anul 2016, pentru 29 de studen[i ai facult][ilor de medicin], 722 de elevi ai \colilor postliceale sanitare, 34 de asisten[i
medicali (în cadrul stagiului de atestare profesional]) \i 34 de persoane care urmeaz] cursurile de infirmieri.
În cursul anului 2016, în spital au fost încheiate 62 de contracte de voluntariat, din care 47 cu asisten[i medicali.
Procesul de evaluare a performan[elor profesionale ale angaja[ilor spitalului, pentru anul 2015, s-a desf]\urat în intervalul 1-31 ianuarie 2016.
Ca urmare a procesului de evaluare 92,81% din angaja[ii evalua[i au ob[inut calificativul Foarte bine (punctaj situat între 4,51 \i 5). Acest
calificativ înseamn] c] performan[ele lor se situeaz] peste limitele superioare ale standardelor \i performan[elor celorlal[i angaja[i.
Un procent de 6,88% din angaja[i, au ob[inut calificativul Bine, calificativ care presupune o performan[] situat] în limitele superioare ale
standardelor \i performan[elor realizate de ceilal[i angaja[i.
In procesul de evaluare 3 angaja[i au ob[inut calificativul Satisf]ctor. A fost înregistrat] o singur] contesta[ie la evaluare.
IV. ACTIVITATEA MEDICAL}
Modernizarea infrastructurii spitalului \i a ambulatoriului integrat, aparatura modern] \i resursele umane bine preg]tite profesional creaz]
premiza unor îngrijiri medicale de calitate pacien[ilor.
Num]rul pacien[ilor externa[i în anul 2016 este de 24546, iar num]rul pacien[ilor consulta[i în UPU este de 47355.
Principalele patologii tratate:
- patologiile aparatului digestiv, urinar, respirator, ginecologic, ORL;
- afec[iuni oftalmologice;
- afec[iuni \i traumatisme ale aparatului osteoarticular;
- afec[iuni cardiovasculare;
- afec[iuni neurologice \i neurovasculare;
- diabet \i maladii metabolice;
- boli transmisibile
- afec[iuni dermatologice;
- afec[iuni psihice;
- afec[iuni oncologice \i hematologice.
Pentru perioada ianuarie - decembrie 2016 au fost contractate cu CAS S]laj :
- servicii medicale în spitalizare continu] pacien[i acu[i pentru un num]r de 619 paturi (contractate)-22.901 cazuri;
- 45 de paturi (contractate) pentru pacien[i cronici-558 cazuri;
- 18.697 cazuri \i servicii pentru spitalizare de zi.
CALITATEA SERVICIILOR
Conform Ordinului 291/02.06.2016, în urma amplului proces de evaluare (validarea conformit][ii proceselor din unitatea sanitar] cu
cerin[ele standardelor) în scopul acredit]rii, desf]\urat în luna aprilie 2015 de o comisie a CoNAS, Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u a fost
încadrat de ANMCS în categoria ,,Nivel acreditat@@.
În perioada 21.11.2016 - 22.11.2016, organismul de certificare ROYAL CERT a efectuat auditul extern de recertificare pe standardele:
- ISO 9001:2008 (sistem de management al calit][ii);
- ISO 14001:2009 (sistem de management de mediu);
- OHSAS 18001:2007 (sistem de management al s]n]t][ii \i securit][ii ocupa[ionale) \i a emis certificatele pentru cele trei standarde
implementate la nivelul spitalului, cu valabilitate pân] în luna decembrie 2017.
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Îmbun]t][irea practicilor medicale prin implementarea procedurilor de lucru, a protocoalelor terapeutice \i a ghidurilor de practic] este o
preocupare continu] a managementului spitalului, menit] s] conduc] la atingerea obiectivelor.
În cursul anului 2016, în cadrul Serviciului Calitatea Serviciilor au fost realizate:
- 4 protocoale \i proceduri medicale;
- 12 proceduri opera[ionale;
- 15 protocoale \i proceduri revizuite.
În perioada 17.10.2016 - 08.11.2016 s-a derulat Programul de audit nr. 1/ 2016 în cadrul c]ruia au fost programate 45 de audituri, efectuate
de 17 auditori interni. A fost detectat] o singur] neconformitate (administrarea de produse sanguine nu a fost consemnat] în Biletul de externare,
conform legisla[iei în vigoare) pentru care au fost stabilite ac[iuni preventive \i corective.
Politica integrat] calitate, mediu \i s]n]tate \i securitate ocupa[ional] a fost transpus] în obiective ale calit][ii, de s]n]tate \i securitate
ocupa[ional] \i de mediu. Obiectivele calit][ii stabilite de management au inclus:
- Sc]derea ratei mortalit][ii intraspitalice\ti pe total spital \i pe sec[ie/compartiment (datorit] complica[iilor survenite în perioada spitaliz]rii) cu 0,1%;
- Cre\terea indicelui de concordan[] între diagnosticul la internare \i diagnosticul la externare cu 1%;
- Reducerea procentului pacien[ilor transfera[i c]tre alte spitale din totalul pacien[ilor interna[i în sec[ie/compartiment cu 0,1%;
- Sc]derea ratei infec[iilor nosocomiale pe total spital \i pe sec[ie/compartiment cu 30%;
- Sc]derea num]rului de reclama[ii/plângeri ale pacien[ilor cu 1%;
- Cre\terea competen[ei personalului prin actualizarea \i aprofundarea cuno\tin[elor necesare practic]rii profesiei medicale în cele mai bune
condi[ii. Dobândirea de cuno\tin[e avansate, metode \i procedee moderne necesare activit][ii profesionale, conform planului de preg]tire
profesional] 2015-2016;
- Cre\terea gradului de satisfac[ie a pacien[ilor prin reorganizarea sec[iilor Pneumoftiziologie \i Psihiatrie;
- Cre\terea adresabilit][ii pacien[ilor c]tre Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u prin reorganizare \i modernizare;
- Cre\terea gradului de satisfac[ie al pacien[ilor cu nevoi de îngrijiri speciale prin asigurarea suportului psihologic \i social.
PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2016 ÎN SCOPUL CRE|TERII CALIT}{II SERVICIILOR
1.Dezvoltarea infrastructurii în scopul sus[inerii \i dezvolt]rii ofertei de servicii.
a.Finalizarea proiectului: Extinderea, reabilitarea \i dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate

Sursa foto: Magazin Sălăjean

Finalizarea proiectului: Extinderea, reabilitarea \i dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate, a creat condi[ii optime desf]\ur]rii
activit][ii medicale. Au fost modernizate 27 de cabinete, spa[iul ambulatorului a fost extins cu 300 de metri p]tra[i, în special în zona de a\teptare,
zon] cu o arhitectur] deosebit]: o structur] piramidal] de sticl] \i metal pe trei nivele, dotat] cu un sistem inovativ, cu benzi colorate, de ghidarea
pacien[ilor c]tre cabinetele de consulta[ie.
Construc[ia existent], a fost reabilitat] integral prin termoizolare exterioar], a fost schimbat] tâmpl]ria, ref]cute finisaje, pardoseli \i modernizate
b]ile. Au fost realizate rampe \i platforme de acces, grupuri sanitare \i un lift pentru a asigura accesul în ambulatoriu a persoanele cu dizabilit][i.
b. Modernizare a Sec[iei Pneumologie

Sursa foto: Magazin Sălăjean
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Lucr]rile proiectului: RK Corp A sec[ia Pneumologie, demarate în anul 2015 au continuat în anul 2016. Urmare a acestor lucr]ri au fost amenajate
11 saloane, 10 grupuri sanitare, 4 cabinete medicale, 1 cabinet medical, 1 cabinet explor]ri func[ionale, 1 sal] tratamente, 1 camer] de gard].
2. Dotarea cu aparatur] performant] a sec[iilor \i compartimentelor spitalului în scopul cre\terii calit][ii serviciilor medicale, prin asigurarea
resurselor tehnice performante.
a. RMN-Aparatul de imagistic] prin rezonan[] magnetic]

Sursa foto: Magazin Sălăjean

V. INVESTI{II
Investi[ia major] a anului 2016 este finalizarea proiectului: Extinderea, reabilitarea \i dotarea Ambulatorului integrat, din fonduri ale
Consiliului Jude[ean S]laj.
Obiectivele strategice ale spitalului vizeaz] cre\terea capacit][ii de r]spuns la necesit][ile comunit][ii, prin dezvoltarea \i îmbun]t][irea
infrastructurii, organizarea sau reorganizarea unor servicii, diversificarea ofertei de servicii.
PRINCIPALELE INVESTI{II REALIZATE IN ANUL 2016:
-Finalizarea proiectului: Extinderea, reabilitarea \i dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate;
-Execu[ie lucr]ri RK Corp A, sec[ia Pneumologie, valoare: 720 000lei;
-Sistem detec[ie incendii la spa[iile administrative, valoare: 8 900 lei;
-Proiectare, execu[ie \i punere în func[iune, sistem de avertizare \i alarmare în caz de incendiu \i control acces la extindere Corp A, valoare: 11 300 lei;
-Sistem de climatizare spa[ii sp]l]torie, valoare: 31 000 lei;
-Platform] beton armat, alimentare cu energie electric] \i montaj echipamente de stocare oxigen medicinal, valoare: 22 550 lei;
-Execu[ie sistem video supraveghere ambulatoriu, valoare: 21 000 lei;
-Execu[ie instala[ii interioare Rack curen[i slabi ambulatoriu, valoare: 27 100 lei;
-Proiectare, execu[ie, P.I.F. instala[ie ventila[ie subsol corp A, pentru atelier de între[inere+vestiare atelier, valoare: 59 000 lei.
APARATUR} MEDICAL} |I ECHIPAMENTE
În cursul anului 2016 au fost achizi[ionate aparatur] medical] \i echipamente, în valoare de 6 942 171,04 lei.
ACHIZI{II
În cursul anului 2016, Serviciul Aprovizionare- Achizi[ii Publice a efectuat, pân] la data de 26.05.2016, achizii[i conform procedurilor
reglementate de legisla[ia în vigoare, astfel:
Au fost publicate \i s-au desf]\urat în SEAP urm]toarele proceduri:
Online

Nr
crt

Contract/Procedur]

Nr.

contracte

Offline

Valoare

contracte

f]r] TVA

Nr.

contracte

Valoare

contracte

f]r] TVA

Total
Nr.

Contracte

Valoare

contracte f]r]
TVA

CONTRACTE DE FURNIZARE
PRODUSE
1

Licita[ie deschis]

2

1.276.095,20

2

Cerere de ofert]

7

1.269.082,35

3

Negociere f]r] publicare prealabil] de anun[

2

1.276.095,20

1

211.600,00

8

1.480.682,35

1

12.240,00

1

12.240,00

de publicitate
CONTRACTE DE SERVICII
4

0,00
2

Negociere f]r] publicare prealabil] de anun[

562.906,62

2

562.906,62

de publicitate
5

CUMP}R}RI DIRECTE

5420

6.761.065,34

5420

ACORD CADRU DE FURNIZARE

6.761.065,34
0,00

6

Licita[ie deschis]

40

9.305.898,40

12

2.739.197,90

52

12.045.096,30

7

Cerere de ofert]

89

5.135.772,75

1

215.950,00

90

5.351.722,75

Total

5.558

23.747.914,04

17

3.741.894,52

5.575

27.489.808,56
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Au fost încheiate un num]r total de 1496 contracte, în valoare total], f]r] TVA, de 17.934.849,89 lei \i un num]r total de 7110 comenzi, în
valoare total], f]r] TVA, de 21.234.057,01 lei.
VI. BUGET
Activitatea financiar] a Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u se desf]\oar] pe baza bugetului de venituri \i cheltuieli, aprobat de Consiliul
Jude[ean S]laj, în conformitate cu dispozi[iile legale în vigoare. Veniturile sunt asigurat prin:
* contracte cu Casa Jude[ean] de Asigur]ri de S]n]tate S]laj pentru servicii medicale;
* venituri din contractele încheiate cu direc[iile de s]n]tate public] din sumele alocate de la bugetul de stat;
* venituri din contractele încheiate cu direc[iile de s]n]tate public] din sumele alocate din venituri proprii ale Ministerului S]n]t][ii (accize);
* venituri din contractele 'ncheiate cu institu[iile de medicin] legal];
* subven[ii din bugetul local pentru finan[area spitalelor;
* venituri proprii prin încas]ri directe.
BUGETUL DE VENITURI |I CHELTUIELI_2016
VENITURI

CHELTUIELI

Contracte cu CAS S]laj sevicii medicale

66.969.000

Venituri din contractele încheiate cu direc[iile de s]n]tate

8.461.000

public] din sumele alocate de la bugetul de stat

Cheltuieli de personal
Cheltuieli pentru bunuri \i servicii (din care
cheltuieli cu medicamente \i materiale

58.068.000
27.047.000

sanitare: 12.000.000)

Venituri din contractele încheiate cu direc[iile de s]n]tate

2.049.000

public] din sumele alocate din venituri proprii ale Ministerului

Cheltuieli de capital

4.353.000

S]n]t][ii (accize)

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina

1.352.000

Subven[ii din bugetul local pentru finan[area spitalelor

1.900.000

legala

Sume din bugetul de stat c]tre bugetele locale pentru

993.000

finan[area repara[iilor capitale în s]n]tate

Subven[ii din bugetul Fondului Na[ional Unic de Asigur]ri de

2.580.000

Venituri proprii prin încas]ri directe

1.685.000

S]n]tate pentru acoperirea cre\terilor salariale
TOTAL VENITURI

85.989.000

TOTAL CHELTUIELI

89.468.000

Bugetul de func[ionare al spitalului pe anul 2016 a fost realizat în procent de 100,48 %, iar bugetul sec[iunii de dezvoltare a fost realizat în
procent de 65,44 %.
Din totalul sumelor încasate pe sec[iunea de func[ionare:
-82,13 % reprezint] venituri din contractele cu CAS S]laj;
-9,78 % reprezint] venituri din contractele cu DSP S]laj din sume alocate de la bugetul de stat;
-2.14 % reprezint] venituri din contractele cu DSP S]laj din sume alocate din venituri proprii ale MS;
-1,39 % reprezint] venituri din contracte cu Institutul de Medicina Legal];
-3,14 % reprezint] subven[ii din bugetul Fondului Na[ional Unic de Asigur]ri de S]n]tate pentru acoperirea cre\terilor salariale;
-1,42 % reprezint] venituri proprii.
Din totalul sumelor încasate pe sec[iunea de dezvoltare:
-40,62 % reprezint] subven[ii din bugetul local pentru finan[area cheltuielilor de capital în domeniul s]n]t][ii;
-19,52 % reprezint] sume din bugetul de stat c]tre bugetele locale pentru finan[area repara[iilor capitale în s]n]tate;
-10,53 % reprezint] sume din bugetul de stat c]tre bugetele locale pentru finan[area aparaturii medicale în s]n]tate;
-29,33 % reprezint] venituri proprii.
Din total cheltuieli:
-67,80 % reprezint] cheltuieli de personal;
-28,87 % reprezint] cheltuieli cu bunuri \i servicii, din care:
-9,14 % reprezint] cheltuieli cu medicamente;
-3,48 % reprezint] cheltuieli cu materiale sanitare;
-4,49 % reprezint] cheltuieli cu reactivi;
-1,19 % reprezint] cheltuieli cu hrana.
-3,33% reprezin] cheltuieli de capital.
Obliga[iile de plata ale spitalului c]tre furnizorii de bunuri \i servicii sunt în sum] de 3.836.852 lei, în termen de scaden[], din care 453.300
lei reprezint] contravaloarea medicamentelor achizi[ionate pe programe na[ionale de s]n]tate, nedecontate de c]tre CAS S]laj.
VII. ACTIVITATEA JURIDIC}
Activitatea din cadrul compartimentului contencios \i rela[ii publice în anul 2016:
Cercet]ri disciplinare: 4, din care 3 soldate cu sanc[iuni disciplinare.
LITIGII:
A) Litigii de munca:
26 de dosare având ca obiect contestarea condi[iilor deosebite de munc].
B) recuperare cheltuieli de spitalizare:
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-24 de ac[iuni civile promovate pentru recuperarea cheltuielilor medicale rezultate din fapte penale care intr] sub inciden[a articolului 313 al
legii 95/2006;
-12 soma[ii de plat] întocmite în dosarele penale \i civile în care exist] o hot]râre judec]toreasc] definitiv] \i irevocabil];
-52 de dosare în care a fost demarat] procedura de executare silit] a obliga[iilor de plat] privind cheltuielile de spitalizare;
-48 de dosare civile în care a fost început] procedura de recuperare pe cale civil] a debitelor rezultate din fapte care intr] sub inciden[a
articolului 313 al Legii nr. 95/2006, cu modific]rile \i complet]rile ulterioare;
-realizarea constituirilor de parte civil] în 62 procese penale aflate pe rol la diferite instan[e de judecat] \i 114 constituiri de parte civil] la
organele de cercetare penal] (poli[ie, parchetul de pe lâng] diferite instan[e de judecat]);
-s-a recuperat suma de 268175,97 lei, reprezentând cheltuieli medicale care intr] sub inciden[a articolului 320 al Legii nr. 95/2006;
-127 solicit]ri de comunicare a datelor de identificare a persoanelor vinovate de producerea accidentelor sau agresiunilor în urma c]rora au
rezultat debitele care intr] sub inciden[a articolului 320 al Legii nr. 95/2006 de la Inspectoratul Jude[ean de Poli[ie.
C) în domeniul achiz[iilor publice:
- a fost formulat] 1 contesta[ie (SC REVOLVE PHARMA SRL) privind procedurile de achizi[ie public] promovate de spital.
VIII. EVENIMENTE
1. CORUL VOX SAN

Sursa foto: Magazin Sălăjean

2. CONFERINTA DE STERILIZARE

3. @@Practicianul Anului 2016@@
Infection Prevention Society (Societatea de Prevenire a Infec[iilor din Marea Britanie) a desemnat-o pe Ramona Marinca\, directorul de
îngrijiri medicale al Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u @@Practicianul Anului 2016@@, ca o recunoa\tere a activit][ii desf]\urate în domeniul
prevenirii \i controlul infec[iilor.
Prof. dr. Didier Pittet, director în cadrul Organiza[iei Mondiale a S]n]t][ii, a dat celor 500 de participan[i la Conferin[a Infection Prevention
Society, ca exemplu de bune practici, Campania de con\tientizare a importan[ei igienei mâinilor din Spitalului Jude[ean Zal]u, \tafeta uman] la
care au participat 268 de angaja[i ai spitalului.
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4. Un leu pentru zâmbetul copilului meu

Vox San, corul Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u, sub bagheta dirijorului Florin Zaha a sus[inut în data de 17 noiembrie 2016 primul
s]u concert caritabil, în cadrul proiectului @@Un leu pentru zâmbetul copilului meu@@, pentru a ajuta copiii interna[i în sec[ia Pediatrie s] treac]
mai u\or peste zilele de spitalizare.
Banii strân\i în cadrul acestui proiect vor fi folosi[i pentru achizi[ionarea unui aparat de vizualizare a venelor pentru sec[ia Pediatrie.
IX. SPONSORIZ}RI
Spitalul Jude[ean de Urgen[] Zal]u a beneficiat \i în anul 2016 de suport din partea unor companii multina[ionale \i asocia[ii nonprofit,
pentru dotarea cu echipamente \i aparatur] medical] \i sus[inera diferitelor programe de formare profesional] a angaja[ilor.
Principalii sponsori:
-Tenaris Silcotub;
-Michelin Romania SA;
-Medical Support in Romania MSR;
-Humaniter Forening Braedstrup;
-Asocia[ia pentru Reabilitarea \i Modernizarea Spitalului Jude[ean de Urgen[] Zal]u A.R.M.S.
-Asocia[ia Sprijin Independent pentru Spitalul Zal]u.
*Atribu[ii duse la îndeplinire de SPITALUL JUDE{EAN DE URGEN}{ ZAL}U
EVIDEN{A PERSOANELOR
Activitatea Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj, s-a desf]\urat pe parcursul anului 2016, în conformitate cu prevederile
legisla[iei în vigoare..
I. Activit][i pe linie de eviden[] a persoanelor
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În jude[ul S]laj func[ioneaz] un num]r de 8 servicii locale de eviden[] a persoanelor a c]ror activitate este coordonat] metodologic de c]tre
Compartimentul eviden[a persoanelor, din cadrul Direc[iei Jude[ene de Eviden[] a Persoanelor S]laj.
Radiogramele primite de la Direc[ia pentru Eviden[a Persoanelor \i Administrarea Bazelor de Date Bucure\ti au fost transmise serviciilor
publice locale, în scris - prin F.T.P., fax sau po\ta special] - \i au fost prelucrate cu ocazia convoc]rilor pentru preg]tirea profesional] de
specialitate, insistându-se asupra modului de îndeplinire a sarcinilor, dar \i a necesit][ii solu[ion]rii acestora la termenele stabilite.
Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate 16 controale tematice la toate serviciile publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor,
respectiv la Zal]u, |imleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Hida, Ileanda, |]rm]\ag \i Crasna care au scos în eviden[] faptul c], majoritatea
lucr]torilor cunosc \i aplic] întocmai legisla[ia specific] \i desf]\oar] activit][i care s] duc] la îmbun]t][irea indicatorilor de activitate.
Au fost organizate un num]r de 4 convoc]ri profesionale cu \efii/coordonatorii tuturor serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a
persoanelor, la care au participat reprezentan[i ai Compartimentului Jude[ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden[a Persoanelor
S]laj, precum \i ai Serviciului Jude[ean Anticorup[ie S]laj.
Au fost întocmite \i transmise la D.E.P.A.B.D. situa[iile statistice lunare \i trimestriale conform Instruc[iunilor nr. 3462829/12.07.2012
privind punerea în legalitate a cet][enilor de etnie rom], punerea în legalitate cu acte de stare civil] \i cu acte de identitate a persoanelor asistate
în unit][ile sanitare \i de protec[ie social], modul cum este reflectat] activitatea serviciilor publice comunitare de eviden[] a persoanelor în
mass-media local].
Referitor la punerea în aplicare a prevederilor Dispozi[iei comune D.E.P.A.B.D. - I.G.P.R. nr. 366746/148598/01.07.2016 privind activit][ile
de reducere a num]rului cet][enilor care nu de[in acte de identitate valabile, compartimentul de eviden[] a persoanelor a monitorizat activitatea
serviciilor publice locale de eviden[] a persoanelor în domeniul de referin[] \i a verificat modul în care s-au preluat informa[iile în baza de date
ori dac] s-au extins verific]rile corespunz]toare. Activit][ile desf]\urate \i rezultatul acestora s-a analizat lunar, în comun, cu ofi[erul de poli[ie
desemnat din cadrul Serviciului de Ordine Public] al I.P.J. S]laj.
Solu[ionarea cererilor de verificare în Registrul Na[ional de Eviden[] a Persoanelor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordonan[ei de
Urgen[] a Guvernului nr.97/2005, aprobat] cu modific]ri de Legea nr.290/2005 \i a Legii nr.677/2001 pentru protec[ia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal \i libera circula[ie a acestor date.
Au fost efectuate un num]r de 1.094 verific]ri conform Legii nr.677/2001, pentru judec]torii, tribunale, executori judec]tore\ti, Direc[ia
General] de Asisten[] Social] \i Protec[ia Copilului, Casa de Asigur]ri de S]n]tate, agen[i economici, unit][i de poli[ie, etc.
În aceast] perioad] 2 persoane au solicitat eliberarea certificatului de atestare a domiciliului \i cet][eniei române, în vederea valorific]rii unor
drepturi în str]in]tate.
În vederea elimin]rii neconcordan[elor dintre baza de date a pa\apoartelor \i cea a eviden[ei persoanelor, au fost înaintate Serviciilor Publice
Comunitare Locale de Eviden[] a Persoanelor un num]r de 260 xerocopii ale certificatelor de na\tere trimise de c]tre Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea \i Eviden[a Pa\apoartelor Simple S]laj, pentru persoanele care nu figureaz] în baza de date, pentru a fi culese ori pentru
corectarea unor erori din baza de date.
A fost verificat lunar, modul în care lucr]torii S.P.C.L.E.P. au actualizat baza de date cu informa[iile de migrare ale persoanelor care au
dobândit statutul de cet][ean român cu domiciliul în str]in]tate.
Un num]r de 79 documente recuperate de consulatele \i ambasadele României din str]in]tate, au fost verificate \i înaintate serviciilor publice
comunitare pe raza c]rora persoanele î\i aveau domiciliul, pentru efectuarea verific]rilor \i luarea m]surilor dispuse de legisla[ia în vigoare.
S-a acordat permanent asisten[] de specialitate serviciilor publice comunitare locale de eviden[] a persoanelor din jude[, la cererea acestora.
De asemenea, s-a transmis \i urm]rit operarea în baza de date a 136 de comunic]ri pentru persoanele care \i-au stabilit domiciliul în
str]in]tate, trimise de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea \i Eviden[a Pa\apoartelor Simple S]laj.
Pe baza comunic]rilor primite de la D.E.P.A.B.D. \i transmise de c]tre direc[ia noastr] serviciilor publice locale competente, s-au cules în
baza de date 4 men[iuni de deces în str]in]tate a unor cet][eni români.
În cursul perioadei de referin[] s-au efectuat verific]ri specifice pentru un num]r de 24 cereri ale unor persoane care au solicitat schimbarea
numelui/prenumelui pe cale administrativ], referatele de verificare cuprinzând propuneri de admitere ori respingere a cererilor, fiind înaintate
conducerii Consiliului Jude[ean S]laj pentru emiterea dispozi[iei.
În aceast] perioad] nu am fost solicita[i de c]tre structurile I.G.P.R. \i Oficiului Român pentru Imigr]ri s] particip]m la ac[iuni comune
pentru identificarea persoanelor care au dobândit cet][enia român] \i \i-au stabilit domiciliul în România.
Au fost preluate, centralizate \i transmise c]tre D.E.P.A.B.D., zilnic, situa[iile privind activit][ile desf]\urate de c]tre serviciile locale,
precum \i situa[iile statistice ori analizele activit][ilor desf]\urate, conform instruc[iunilor primite.
În cursul anului 2016, la nivelul jude[ului S]laj, au fost eliberate un num]r de 23.259 c]r[i de identitate, 705 c]r[i de identitate provizorii \i
s-au înscris în actele de identitate un num]r de 3.469 men[iuni privind stabilirea re\edin[ei.
Situa[ia pe total jude[ în cele 8 Servicii Publice Comunitare Locale de Eviden[] a Persoanelor se prezint] astfel:
Nr.

S.P.C.L.E.P.

crt.

C.I.

C.I.P.

Re\edin[e

2016

2016

2016

1

S.P.C.L.E.P. Zal]u

10052

286

1318

2

S.P.C.L.E.P. Cehu Silvaniei

1012

16

156

3

S.P.C.L.E.P. Jibou

2915

94

360

4

S.P.C.L.E.P. |imleu Silvaniei

4618

185

430

5

S.P.C.L.E.P. Crasna

1390

9

275

6

S.P.C.L.E.P. Hida

1083

38

378

7

S.P.C.L.E.P. Ileanda

978

52

461

8

S.P.C.L.E.P. |]rm]\ag

1211

25

91

Total general

23259

705

3469
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II.Activit][i pe linie de stare civil]
În exercitarea atribu[iilor de stare civil], pe parcursul anului 2016, s-au desf]\urat urm]toarele activit][i:
- 2 instruiri de preg]tire profesional] a personalului cu atribu[ii de stare civil] din cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Eviden[]
a Persoanelor, precum \i a ofi[erilor de stare civil] din cadrul prim]riilor de pe raza jude[ului, desf]\urate în municipiul Zal]u la data de 13
decembrie 2016 \i în ora\ul Jibou în data de 15 decembrie 2016;
- întocmirea necesarului de registre, certificate de stare civil] \i extrase multilingve efectuând în acest sens o aprovizionare de la D.E.P.A.B.D.,
intrând în stoc 6000 certificate de na\tere, 2000 certificate de c]s]torie, 3000 certificate de deces, precum \i 500 extrase multilingve de na\tere,
20 buc][i registre na\tere, 30 buc][i registre c]s]torie \i cerneal] neagr] special] 2 litri, materialele fiind apoi distribuite în cele 61 de unit][i
administrativ-teritoriale;
- instruirea unui num]r de 7 persoane, în 7 unit][i administrativ-teritoriale, c]rora li s-a delegat exercitarea atribu[iilor de ofi[er de stare civil],
în vederea cunoa\terii \i st]pânirii de c]tre acestea a legisla[iei din domeniul st]rii civile \i prezen[a unui reprezentant la predarea-preluarea
gestiunii de stare civil];
- distribuirea listelor cu coduri numerice personale precalculate, aferente anului 2017;
- verificarea tuturor unit][ilor administrativ-teritoriale privind realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de
eliberare \i gestiunea certificatelor/ extraselor multilingve de stare civil], înscrierea men[iunilor \i efectuarea comunic]rilor prev]zute de
metodologie, atribuirea, gestionarea \i înscrierea codurilor numerice personale;
- transmiterea lunar la D.E.P.A.B.D. a situa[iei indicatorilor specifici, semestrial situa[ia c]s]toriilor mixte \i de asemenea, semestrial sinteza
activit][ii pe linie de stare civil];
- acordarea a 469 de avize în vederea transcrierii în România a actelor de stare civil] ale cet][enilor români procurate din str]in]tate;
- acordarea unui num]r de 95 de avize pentru rectificarea unor erori materiale din cuprinsul actelor de stare civil], constatate din oficiu sau
solicitate de c]tre persoanele interesate;
- s-au operat în exemplarul II al registrelor de stare civil] men[iuni privind modific]rile intervenite în statutul civil al persoanelor fizice, în
urma celor 8.585 comunic]ri de men[iuni transmise de c]tre ofi[erii de stare civil] din jude[;
- s-au operat în exemplarul II al registrelor de stare civil], din oficiu sau ca urmare a comunic]rilor primite un num]r de aproximativ 9.500
de coduri numerice personale;
- s-au operat un num]r de 6 renun[]ri la cet][enia român], comunicând \i urm]rind ca acestea s] fie operate \i în exemplarul I de c]tre
prim]riile competente \i un num]r de 2 redobândiri a cet][eniei române;
- s-au comunicat în vederea eliber]rii de c]tre prim]riile competente a num]rului certificatului de divor[ ca urmare a desfacerii c]s]toriei pe
cale administrativ], pentru 38 de solicit]ri, num]rul certificatului de divor[ fiind ob[inut prin intermediul sistemului informatic unic na[ional;
- s-au eliberat 156 extrase pentru uz oficial de pe actele de na\tere, de c]s]torie \i de deces din p]strare;
- s-a asigurat consultan[] de specialitate ofi[erilor de stare civil] din jude[ \i persoanelor fizice interesate pe întreaga perioad] a anului, cu
respectarea cerin[elor legale;
La nivelul Jude[ului S]laj, pe parcursul anului 2016 au fost întocmite un num]r de 2.268 acte de na\tere, 1.389 acte de c]s]torie \i 2.751 acte
de deces, în con[inutul acestora fiind cuprins] \i situa[ia na\terilor, c]s]toriilor \i deceselor cet][enilor români, care au avut loc în str]in]tate, iar
statistica întocmirii lor în jude[ul S]laj se prezint], astfel:
Nr.
crt.
1

Unitatea administrativ teritorial]
Municipiul Zal]u

Na\teri 2016

C]s]torii 2016

Decese 2016

1966

508

816

2

Ora\ul Cehu Silvaniei

7

48

82

3

Ora\ul Jibou

29

107

125

4

Ora\ul |imleu Silvaniei

144

91

184

5

Total comune

122

635

1544

Total general

2268

1389

2751
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Pentru stabilirea unui mod de lucru unitar, atât pe linie de stare civil], cât \i pe linie de eviden[] a persoanelor, au fost
comunicate tuturor prim]riilor \i S.P.C.L.E.P. îndrum]rile transmise de c]tre D.E.P.A.B.D. \i modific]rile intervenite ca
urmare a schimb]rii legisla[iei, iar cu ocazia activit][ilor de coordonare \i control a fost verificat modul de aplicare \i
respectare a acestora.
* Atribu[ii duse la îndeplinire de Direc[ia Jude[ean] de Eviden[] a Persoanelor S]laj
CAMERA AGRICOL} A JUDE{ULUI S}LAJ
În anul 2016, Camera Agricol] a Jude[ului S]laj a îndeplinit atribu[iile specifice, conform legisla[iei în vigoare \i a desf]\urat
urm]toarele activit][i:
- cursuri de formare profesional]
- cursuri de instruire a produc]torilor agricoli
- înfiin[area de loturi demonstrative
- realizarea de demonstra[ii practice
- întocmirea de documenta[ii privind accesarea fondurilor europene
- participare la târguri, expozi[ii, seminarii, întâlniri \i dezbateri.
Cursurile de instruire a produc]torilor agricoli, în num]r de 410 persoane, s-au axat pe teme legate de: Coduri de bune
practice agricole, inform]ri privind noile proiecte PNDR 2014-2020, instruirea speciali\tilor din consultan[a privind ecocondi[ionalitatea - GAEC, adaptarea agriculturii la modific]rile climatice, promovarea formelor de ajutor financiar acordate
produc]torilor agricoli, atât de la bugetul de stat, cât \i de la Uniunea European], precum \i acordarea de consultan[] la
depunerea cererilor de subven[ie pentru agricultura ecologic].
S-au organizat dou] cursuri de Lucr]tor calificat în cre\terea animalelor cu un num]r de 49 de cursan[i \i un curs de
Managementul exploata[iei agricole cu un num]r de 43 de cursan[i. Tot în cursul acestui an am organizat cursuri de Agricultur]
ecologic] \i Agromediu la care au participat 1049 de personae.
S-au înfiin[at un num]r de 14 loturi demonstrative din care 2 pe specific zootehnic \i 14 pe culturi vegetale. Ele au avut
ca teme: cre\terea bovinelor, ovinelor \i a caprinelor, culturi de cereale, culturi furajere, pomi fructiferi, arbu\ti fructiferi,
planta[ii de nuc \i afine cu un num]r de 740 capete animale \i o suprafa[] total] de 27 ha. Aceste loturi au constituit baza unor
analize \i rezultate ob[inute, astfel putându-se face studii comparative \i îmbun]t][irea tehnologiilor de cultur].
În cursul anului, am realizat un num]r de 39 demonstra[ii practice pentru fermieri în urm]toarele domenii de activitate:
Metode de t]iere în repaos vegetativ la pomi, Furajarea diferin[iat] la ovine pentru f]t]ri, Preg]tirea patului germinativ la
r]saduri, Necesitatea administr]rii faziale a îngr]\]mintelor la culturile de toamn], Furajarea diferen[iat] a bovinelor,
Condi[ionarea vinului \i fabricarea distilatelor, Lucr]ri de între[inere în vii \i livezi, \coala mieilor-între[inere \i furajare,
Cur][at \i îns]mân[at p]\uni, Tratamente la ovine \i bovine, Igienizarea ad]posturilor, P]strarea \i valorificarea fructelor
extratimpurii, Executarea tratamentelor fitosanitare la pomi \i vie, Prepararea solu[iilor \i executarea erbicid]rilor, Executarea
tunsului la ovine, Recoltarea furajelor în perioada optim], Executarea tratamentelor fito la legume, pomi \i vie, Reglajele
combinelor \i reducerea pierderilor la recoltare, Recoltarea \i transportul furajelor în perioada optim], Tehnica altoirii în ochi
dormind, Tehnica însiloz]rii porumbului, Perioada optim] de recoltat la porumb, Condi[ii de p]strarea legumelor \i fructelor,
Verificarea stupinei, Determinarea acidit][ii solului, Urm]rirea execut]rii montei la ovine, Executarea lucr]rilor în pomicultur],
Administrarea îngr]\]mintelor, Furajarea suplimentar] la bovine \i ovine, Plantat afine, Demonstra[ie practic] privind altoirea
trandafirilor în ,,ochi dormind@@, Însilozat porumb, înfiin[area a dou] loturi demonstrative de ov]z de toamn], Schimb de
experien[] la ferma de arbu\ti fructiferi la Cozla, Alimenta[ia diferen[iat] a bovinelor \i ovinelor în perioada de stabula[ie,
Valorificarea fructelor prin distilare.
În ceea ce prive\te fondurile europene, speciali\tii Camerei Agricole au acordat sprijin la întocmirea dosarelor cererilor de
plat] pentru proiectele întocmite în ultimii 5 ani aferente m]surilor 141(sprijinirea fermelor de semisubzisten[]) \i 112
(instalarea tinerilor fermieri). În anul 2016, s-au întocmit un num]r de 3 proiecte în cadrul pogramului PNDR 2014-2020.
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Camera Agricol] a Jude[ului S]laj a participat la expozi[ii, târguri, seminarii, simpozioane \i întâlniri cu produc]tori
agricoli din jude[ pe urm]toarele tematici: Hibrizi \i sisteme de între[inere a legumelor, Tehnologii moderate în cultivarea
cerealelor, Fiziologia plantelor \i hibrizi de porumb, Economia agrar] \i programe de dezvoltare rural], Utilizarea substan[elor
chimice în agricultur], Rentabilitatea livezilor de nuci, Imputurile necesare campaniei de primavar], Activit][i de între[inere
a p]\unilor, Plantat arpagic \i usturoi, Nutri[ia animalelor ,Amenajamentele pastorale, Cultura cânepei, Amendarea solurilor
\i Loturi demonstrative de porumb . În timpul anului 2016, speciali\tii camerei au acordat un num]r de peste 3860 de
consulta[ii gratuite în domeniul vegetal, zootehnic, accesare de fonduri europene, mecanizare \i eficientizarea fermei.
De asemenea, Camera Agricol] a organizat s]pt]mânal întâlniri privind instruirea fermierilor în ceea ce prive\te normele
de eco-condi[ionalitate, schimb]ri climatice, coduri de bune practice agricole, programul de ac[iune privind nitra[ii în
colaborare cu structurile teritoriale APIA.
În cursul anului 2016, Camera Agricola a jude[ului S]laj a ob[inut din venituri proprii 157.000 lei din cursuri de calificare
\i instruire, din proiecte pe subm]sura 6.1, respectiv 6.3.
* Atribu[ii duse la îndeplinire de Camera Agricol] a Jude[ului S]laj
PATRIMONIUL ISTORIC, ARTISTIC |I CULTURAL
I. Activitatea de cercetare \tiin[ific] desf]\urat] în cadrul Muzeului Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u
Cercetarea \tiin[ific] în domeniul arheologiei:
* Neo-eneoliticul în Depresiunea |imleului : în cadrul temei au fost prelucrate, în urma desenului, materialele ceramice
provenite din complexele de la Por[ @@Cor]u@@, precum \i materiale speciale de tip alt]ra\e.
* Contribu[ii arheologice la cunoa\terea epocii bronzului \i primei epoci a fierului în NV României: La aceast] tem] au
fost efectuate cercet]ri arheologice sistematice în a\ezarea fortificat] din prima epoc] a fierului de la Jac Dealul C]mnin,
precum \i cercet]ri de teren, respectiv documentare bibliografic].
* Contribu[ii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercet]ri în Depresiunea Silvaniei@@: pentru anul 2016
tema a fost subordonat] proiectului de cercetare arheologic] sistematic] Cet][ile necunoscute ale S]lajului, Jac @@Dealul
C]mnin@@ punct Chilii. O parte a rezultatelor cercet]rilor au fost prezentate lumii \tiin[ifice sub forma unor comunic]ri.
* Sacru \i profan la dacii din nord-vestul României. Ceramica pictat]: La tema de cercetare a fost prelucrat întreg
materialul ceramic, fotografiat, desenat \i descris, urmând redactarea textului în vederea realiz]rii catalogului de colec[ie.
* Moned] \i circula[ie monetar] în evul mediu s]lajean: determinarea materialului numismatic descoperit la Buciumi
(2014, 2015) cu ocazia lucr]rilor de supraveghere din cadrul proiectului Circuitul castrelor romane din jude[ul S]laj \i
redactarea catalogului descoperirilor numismatice de la Buciumi \i Porolissum, 2014-2015 (40 de monede).
* Materialul tegular epigrafic din colec[iile MJIA Zal]u: În anul 2016, a fost studiat materialul tegular din colec[iile
MJIA Zal]u. Acest demers a început în anul 2014 \i const] în fotografierea, desenarea unor schi[e primare, m]surarea \i
încadrarea tipologic] a peste 1500 de tegule \i c]r]mizi romane, având redate \tampile militare ale unit][ilor de armat]
sta[ionate în castrele din jude[ul S]laj cât \i a celor private \i a graffiti-urilor. Rezultatul const] în finalizarea unui manuscris
de 535 de pagini cu 135 de tipologii \i graffiti.
* Arheologia \i istoria Evului Mediu de pe teritoriul actual al jude[ului S]laj: În anul 2016, au debutat primele evaluari
de teren a sitului de la Cheud @@Cetate@@ cercet]ri cuprinse în cadrul proiectului Cet][ile necunoscute ale S]lajului. Totodat]
au fost continuate analizele \tiin[ifice asupra unor monumente de arhitectur] medieval];
* Substan[e moderne folosite în restaurare \i conservare. Impactul lor asupra pieselor de patrimoniu.Avantaje \i riscuri@@.
* Probleme de patologie a ceramicii arheologice - cauzele degrad]rii, formele de deteriorare precum \i înl]turarea \i
prevenirea pe cât posibil a acestora în vederea restaur]rii-conserv]rii pieselor de patrimoniu
* Programul Repertoriul arheologic al jude[ului S]laj:
- au fost efectuate 82 de zile de teren, 6 speciali\ti implica[i, 50 situri noi identificate, 27 situri verificate \i amplasate pe planuri;
* Programul de cercetare arheologic] preventiv]
- \antier arheologic Cehu Silvaniei @@Biserica Reformat]@@
- \antier arheologic Badon @@Nove@@
- \antier arheologic Zal]u Michelin
- \antier arheologic |imleu Silvaniei @@Bari[iu@@
- \antier arheologic Porolissum - Moigrad @@M]gura Moigradului@@
Cercetarea arheologic] preventiv]-evaluari/diagnostic de teren
- Cheud, punctul @@Cetate@@
- Cehu Silvaniei @@Biserica Reformat]@@
- Mese\eni, punctul @@Osoiu M]c]ului@@
- Lompirt punctul @@Kovicses@@
- Zal]u, punctul @@ T]neiul lui Winkler@@
Cercetarea \tiin[ific] în domeniul istoriei:
* Tema Personalit][i s]l]jene:
- a fost definitivat \i publicat volumul Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1038), respectiv
volumul Corneliu Coposu sub lupa securit][ii;
- pentru sub-tema @@Victor Deleu - personalitate marcant] a S]lajului@@ au fot efectuate 3 zile de studiu arhivistic, 45 de
dosare studiate, a continuat documentarea asupra dou] teme referitoare la via[a \i activitatea personalit][ilor s]l]jene, respectiv
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jude[ul S]laj în secolul XX, cercetarea de arhiv] \i bibliografic] materializându-se prin elaborarea a dou] volume de specialitate;
* Tema S]lajul între modern \i contemporan (secolele XIX-XX): 15 zile de documentare bibliografic], 20 surse consultate;
15 zile de cercetare la Serviciul Jude[ean al Arhivelor Na[ionale S]laj - 105 dosare \i 10 Registre matricole consultate; 5
dosare din Fondul de manuscrise apar[inând Colec[iei Francisc Hossu Longin consultate;
Cercetarea \tiin[ific] în domeniul etnografiei \i socio-antropologiei:
* Proiect prioritar: Trecut \i prezent în arhitectur], habitat \i locuire rural] în jude[ul S]laj
- Sub-teme cercetate: structura gospod]riei, tehnicile de construc[ie utilizate, tipurile de construc[ie, materialele
folosite, încadrarea cronologic] a utiliz]rii acestora, elementele arhitecturale specifice (la nivelul fa[adelor, acoperi\,
ancadramente u\i/ferestre, rolul \i func[ionalitatea lor, rituri \i obiceiuri legate de construc[ie (interviuri \i fotografii referitoare
la teme). Studiu de materiale de arhiv] (Arhivele Statului S]laj): corpusul de Monografii sanitare ale localit][ilor din lunca
Some\ului, Cartea de Aur a jude[ului S]laj, corpusul de Revizii \colare. Au fost investigate 19 localit][i de pe valea Some\ului,
82 de zile de teren, 4 speciali\ti implica[i.
* Tema Migra[ia transna[ional] în zonele rurale din jude[ul S]laj: 121 zile documentare bibliografic], consultarea unui
num]r de 109 surse \tiin[ifice, 15 interviuri audio realizate în teren cu 25 de subiec[i (informatori).
* Tema Satul s]l]jean în presa comunist]: în cadrul temei a efectuat 14 zile de studiu arhivistic, consultând 222 articole
din presa s]l]jean] a anilor @50.
* Tema Portul popular din S]laj: în cadrul temei au fost efectuate 3 zile de documentare bibliografic] \i consultate 9
surse \tiin[ifice. De asemenea, s-au efectuat 9 zile cercetare de teren (18 informatori chestiona[i). S-a efectuat documentare \i
cercetate de teren privind portul tradi[ional s]l]jean, motive \i tehnici decorative.
* Tema Obiceiuri \i tradi[ii de Cr]ciun: Au fost efectuate 10 zile documentare bibliografic], consultându-se 34 surse
\tiin[ifice. De asemenea, s-au efectuat 7 zile cercetare de teren (13 informatori chestiona[i). Rezultatul cercet]rii la aceast]
tem] s-a concretizat în redactarea unui volum.
* Tema Scenarii succes în magia terapeutic] tradi[ional] \i preluarea lor în modernitate: au fost efectuate 17 zile de
cercetare de teren, rezultatele fiind publicate în studii de specialitate \i comunicate la manifest]ri \tiin[ifice.
Cercetarea \tiin[ific] a fenomenului artistic:
* Tema Arta socialist] din perioada 1945 - 1989: realizarea selec[iei de piese care intr] în catalogul de colec[ie - 200
piese; arhivarea fondului fotografic realizat; prelucrare imagine ale pieselor selectate pentru album
* Tema Ioan Sima - picturi ale maestrului în colec[ia Muzeului de Art] din Cluj-Napoca: realizare documentare de
arhiv] fotografic] din piese de Ioan Sima la muzeul din Cluj; acumulare de date: stocarea a 48 de fotografii despre picturile
lui Ioan Sima din Muzeul de Art] Cluj
* Tema Art] s]l]jean], arti\ti s]l]jeni: documentare la expozi[iile de art] din S]laj, materializat] în realizarea unui fond
fotografic despre piesele din expozi[ie: expozi[ie de Ex libris la Biblioteca Jude[ean] (ianuarie); expozi[ia Horvath Levente
CCAJS (ianuarie); expozi[ia taberei din Petrindu la CCAJS (martie); expozi[ia Dr. Sipos Jozsef la CCAJS (Aprilie); expozi[ia
Dealul melcilor din materialul taberei de la Stana (septembrie); expozi[ia Andra Predescu din cadrul Muza Fest (octombrie);
expozi[ia Keresztes Jozsef Robert din cadrul Muza Fest (noiembrie); expozi[ia Arta în gr]din] din cadrul Muza Fest (octombrie);
expozi[ia Balajti Carol la casa EMKE din Zal]u (noiembrie).
* Participare la Tab]ra de crea[ie artistic] de la Jebucu, finalizat] cu realizarea unui fond fotografic despre piesele
realizate în tab]r] (iulie)
* Tema Ceramica de Deja: cercetarea în teren a pieselor ceramice aflate în colec[ii locale provenite de la olarii din Deja;
documentarea caracteristicilor de ornamentic] în vederea identific]rii mai exacte a unor piese aflate în colec[ia muzeului;
documentare de teren în jude[ la satele Deja, Mineu, Doba \i Cri\eni; realizarea unui fond fotografic de 631 poze despre 154
de piese ceramice \i completarea a 9 chestionare despre olari din Deja, realizare a 3 video-interviuri;
* Tema Ceramica de Zal]u în colec[ii muzeale \i private - documentare pentru un proiect editorial \i realizarea unui
fond documentar fotografic despre piese de ceramic] s]l]jean] din colec[ii muzeale \i private provenite din centrul ceramic
Zal]u; documentare de teren în zona Eriului (Otomani, S]lacea, Marghita, S]cuieni, Valea lui Mihai, Carei, T]\nad, Galo\petreu,
Petre\ti) finalizat] cu realizarea unui fond documentar fotografic despre piese ceramice din colec[ii private \i muzeale;
documentare la Muzeul Jude[ean din Satu Mare, finalizat] cu un fond documentar fotografic despre piese ceramice provenite
de la Deja \i Zal]u; documentare în colec[ia privat] a muzeului etnogtafic @@Kallos Zoltan@@ din R]scruci, jud. Cluj, finalizat]
cu un fond documentar fotografic (78 fotografii) despre ceramica din S]laj: Deja, Zal]u; continuarea document]rii colec[iei
de ceramic] de Zal]u a familiei Ardai aflat] în posesia doamnei Erzsebet Ardai, so[ia ultimului olar z]l]uan, Gyula Ardai,
finalizat] cu un videointerviu \i un fond fotografic (70 poze) despre piese ceramice z]l]uane aflate în colec[ie
Activitatea de comunicare \i valorificare \tiin[ific] a rezultatelor cercet]rii \i patrimoniului muzeal
- Adunarea materialelor \i preg]tirea pentru tip]rire a numerelor XXXVI/2016 \i XXXVII/2017 a revistei Acta Musei
Porolissensis, revist] cotat] CNCS-B, la care au colaborat speciali\ti de prestigiu din [ar];
- Organizarea Sesiunii \tiin[ifice aniversare Muzeul la 65 de ani - ve\nic tân]r, cu participarea a 120 de speciali\ti în
domeniile aferente cercet]rii \i activit][ii muzeale din toat] [ara;
- Au fost redactate 50 de articole \i studii privind rezultatele cercet]rilor \tiin[ifice, 8 rapoarte de cercetare arheologic],
acestea fiind publicate sau în curs de publicare în reviste de specialitate;
- Au fost elaborate 4 studii de fundamentare pentru definirea, instituirea \i delimitarea zonelor protejate care cuprind
patrimoniul arheologic \i 2 documenta[ii pentru ob[inerea autoriza[iei de cercetare arheologic];
Volume publicate sau în curs de publicare:
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-Ioan Piso, Dan Deac, Inscriptiones Daciae Romanae.IV.3. Suppementum I. Inscriptiones laterum musei Zilahensis (Cluj-Napoca).
- Marin Pop, Corneliu Coposu sub lupa Securit][ii;
-Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938), autor Corneliu Coposu, edi[ie alc]tuit], îngrijit] \i studiu introductiv
Marin Pop.
- Olimpia Mure\an, Acas] de Cr]ciun. Din tradi[iile satului s]l]jean - S]rb]torile de iarn], Editura Porolissum, Zal]u, 2016
- Marin Pop, Daniel-Victor S]b]ceag, Documente privind Zona Codru \i Sub Codru din S]lajul istoric, în colaborare cu
Daniel S]b]ceag, preg]tit pentru tipar.
- Eugen Crihan, Migra[ia transna[ional] în zonele rurale din jude[ul S]laj (140 pagini),preg]tit] pentru tipar.
- E. Crihan, Satul s]l]jean în presa comunist], preg]tit] pentru tipar (90 pagini).
- Noi despre noi. Elemente reprezentative ale patrimoniului cultural s]l]jean, Editura Mega, Cluj Napoca, 2016, volum colectiv.
Cataloage, bro\uri, pliante:
- Bejinariu, Pove\tile muzeului, Editura Mega, Cluj Napoca, 2016, ghid de prezentare a expozi[iei de baz] pentru copii
- E.Pripon (coordonator), Din tainele restaur]rii, Editura Porolissum, Zal]u, 2016
- E. Pripon, Moneda roman] din castrul de la Buciumi, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016
-Eros \i sexualitate în Dacia Roman], Editura Mega, Cluj Napoca, 2016 (coordonator H. Pop, 16 autori)
- Muzeul la 65 de ani- ve\nic tân]r, Editura Mega, Cluj Napoca, 2016, bro\ur] aniversar] consacrat] ilustr]rii activit][ii muzeului
- Colec[ia de bronzuri romane din patrimoniul MJIAZ, în curs de publicare
Speciali\tii muzeului au participat la 17 sesiuni de comunic]ri \tiin[ifice cu caracter interna[ional, la 38 manifest]ri
\tiin[ifice na[ionale \i 7 manifest]ri \tiin[ifice de interes local
Programul expozi[ional:
Expozi[ii realizate la sediu:
- De leac. De frumuse[e (în colaborare cu muzeele din Satu Mare, Baia Mare \i Bistri[a)
- Eros \i sexulalitate în Dacia Roman] ( realizat] în colaborare cu muzeele din Bistri[a, Cluj, Turda, Alba Iulia, Craiova,
Drobeta Turnu Severin, Caransebe\, Timi\oara)
- P]s]ri \i flori de pe valea Barc]ului
- Vocea pacien[ilor.Uni[i vom fi auzi[i (în parteneriat cu Centrul de boli rare NoRo Zal]u)
- |coala de alt]dat]. De la t]bli[] la tablet]. De la cerceta\ la pionier
- Istoria în miniatur] (parteneriat cu Muzeul Na[ional al Unirii Alba Iulia, Asocia[ia Modelism Alba)
- C]ma\a tradi[ional] femeiasc] din S]laj
- Evolu[ia omului (colaborare cu Eduard Constantin Olaru, artist plastic)
- Ultimii dinozauri din Transilvania (colaborare cu Universitatea Babe\-Bolyai Cluj Napoca)
- Salonul Interjude[ean de Restaurare Din tainele restaur]rii (parteneriat cu Muzeul Jude[ean Satu Mare, Muzeul de
Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca)
- Satul transilv]nean în desenele cercet]torului etnograf Kos Karoly (colaborare cu Funda[ia Kos Karoly Budapesta)
- Pe urmele lui Marte. R]zboinici \i artizani de prestigiu în lumea antic] ( expozi[ie ini[iat] de Muzeul de Arheologie
Maramure\)
- M]\tile tradi[ionale maramure\ene (colaborare cu Muzeul maramure\ean Sighetul Marma[iei)
Expozi[ii realizate în alte loca[ii:
- Oala de sarmale a bunicii ( colaborare cu muzeele din Satu Mare, Muzeul Satului Bucure\ti, Muzeul Astra Sibiu,
Muzeul Satului B]n][ean Timi\oara)
- Costume populare specifice zonelor etnografice române\ti (ini[iat] de Muzeul Jude[ean Vaslui)
- Femeia în arta socialist] (itinerat] la Prim]ria Turda)
I. Proiecte de cercetare \i programe culturale (altele decât cele cuprinse în programul minimal)
- în anul 2015 muzeul a derulat un proiect de cercetare \tiin[ific] în parteneriat cu Institutul de Arheologie \i Istoria Artei
Cluj (Proiect de cercetare arheologic] sistematic] Porolissum) a c]rui finan[are a fost asigurat] de Consiliul Jude[ean S]laj
- De 1 decembrie hai s] petrecem împreun] la muzeu - program cultural consacrat unui mod diferit de celebrare a Zilei Na[ionale
II. Activitatea de eviden[], clasare, restaurare \i conservare a patrimoniului muzeal
- a fost finalizat procesul de verificare a inventarelor bunurilor culturale \i de confruntare cu registrele de eviden[]
aferente colec[iilor, fiind întocmite rapoarte cu privire la situa[iile constatate;
- au fost întocmite listele de gestiune aferente colec[iilor de bunuri culturale;
- a fost întocmit] documenta[ia de evaluare a bunurilor culturale din expozi[ia de baz] în vederea asigur]rii lor,
conform prevederilor legale;
- au fost întocmite un num]r de 160 dosare de clasare pentru piese din colec[iile de arheologie, numismatic] \i
etnografie, au fost realizate 73 de fi\e analitice de eviden[] pentru piesele de arheologie \i etnografie;
- au fost restaurate 236 de piese din argint, bronz \i fier, provenite din cercet]rile arheologice, 7 piese din colec[iile de etnografie;
- restaurare materiale ceramice provenite de la Bozna, Buciumi-Gr]di\te, |imleu Silvaniei, Observator, campania de
cercetate 2010, inventar ceramic (urna funerar], strachin] \i bol), Michelin, Dealul Lupului, restaurare inscrip[ie - Buciumi,
restaurare inscrip[ie Porolissum, restaurare altar Porolissum, restaurare material ceramic Zal]u, Dealul Lupului/Michelin,
- au fost întocmite 143 fi\e de conservare pentru patrimoniul arheologic \i etnografic \i s-a procedat la conservarea
materialului ceramic \i osteologic provenit din cercet]rile arheologice de la Porolissum, Buciumi, |imleu Silvaniei @@Drum
M]gura@@; Zal]u @@Michelin@@, Jac- C]mnin;
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- au fost introduse în inventare un num]r de 1750 de pozi[ii reprezentând artefacte rezultate din cercet]ri, respectiv achizi[ii;
III. Activit][i de promovare \i valorificare a patrimoniului cultural adresate comunit][ii locale
- în contextul eforturilor de educare a comunit][ii locale în spiritul respectului \i valoriz]rii patrimoniului cultural
muzeul a derulat 22 proiecte educa[ionale realizate în parteneriat cu \colile din jude[ \i al[i operatori culturali;
- pentru promovarea expozi[iilor temporare au fost realizate 34 de activit][i educa[ionale legate de tematica aferent]
expozi[iilor;
- Programe culturale derulate:
* Noaptea european] a muzeelor
* Porolissum Fest
* Zilele europene ale patrimoniului
* Noaptea cercet]torilor europeni (derulat timp de o s]pt]mân])
- au fost publicate 36 de materiale în reviste de cultur] locale (Caiete Silvane, Hepehupa) \i în mass-media local];
- în anul 2016 s-au înregistrat un num]r de 75 apari[ii în presa local] (comunicate de pres]);
Num]r total de vizitatori: 25.873, din care:
- 19.259 - vizitatori pl]titori de bilete
6.614 - vizitatori cu intrare gratuit] (participan[i programe culturale, la vernisaje, conferin[e, proiecte educa[ionale, etc)
Subven[ie: 2.515.394 lei
Excedent: 437.434 lei
Venituri realizate: 214.993 lei, din care:
- 157.231 lei din contracte de cercetare arheologic] preventiv]
- 55.351 lei din vânz]ri de bilete, publica[ii \i materiale promo[ionale
- 1.310 lei din chirii \i taxe
* Atribu[ii duse la îndeplinire de Muzeul Jude[ean de Istorie \i Art] Zal]u
CENTRUL DE CULTUR} |I ART} AL JUDE{ULUI S}LAJ
Sinteza activit][ii Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj în anul 2016
I. Am organizat, co-organizat \i sus[inut financiar 12 festivaluri \i festivaluri-concurs folclorice: Festivalul dedicat
pre\colarilor \i \colarilor la Cehu Silvaniei; Festivalul Minorit][ilor din S]laj, la Zal]u; Festivalul-concurs @@Mândru Cântec
S]l]jean@@, la Zal]u; Festivalul-concurs @@Tradi[ii@@, la |imleu Silvaniei; Festivalul Cântecului \i Dansului Codrenesc, la
Cehu Silvaniei; Festivalul @@Dor de cântec \i de joc@@, la B]ni\or; Festivalul Românilor de Pretutindeni @@La Fântâna Dorului@@,
la |imleu Silvaniei; Festivalul @@Some\, cântecele tale@@, la Jibou; Festivalul interna[ional @@Ecouri Mese\ene@@, la Jibou \i la
Zal]u; Ziua Maghiar] S]l]jean], la Zal]u; Zilele Tovishat, la Cehu Silvaniei; Festivalul @@Sunt fecior de s]l]jean@@ la Pericei.
II. Am organizat, co-organizat \i sus[inut 6 festivaluri \i spectacole, concerte corale: Festivalul interna[ional @@Ecouri
transilvane@@; @@Lumina lui Hristos lumineaz] tuturor@@, Zal]u; @@Venite Adoremus@@, Zal]u; dou] festivaluri/spectacole de
colinde la Cehu Silvaniei; festivalul de colinde @@Slobozi-ne, gazd] în cas]@@, sprijinind \i participarea Reuniunii corale
@@Camera Academica Porolissensis@@ la 3 festivaluri corale în Transilvania.
III. Am organizat, co-organizat \i sus[inut 4 festivaluri în domeniul literaturii \i artelor vizuale: Zilele revistei @@Caiete
Silvane@@, la Zal]u; Festivalul interna[ional @@Prim]vara poeziei@@, la Zal]u \i la Cehu Silvaniei; Simpozionul interna[ional de
arte vizuale @@Arta în gr]din]@@, Gr]dina Botanic] Jibou; Festivalul Artelor @@Muza Fest@@, la Zal]u \i la Cluj-Napoca. În 2016,
în seria de conferin[e \i lecturi publice organizate de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj (cu sprijinul Episcopiei
S]lajului, scriitorului Flavius Luc]cel \i al celorlal[i parteneri \i colaboratori ai institu[iei) am organizat \i sprijinit 12
conferin[e \i lecturi publice: Nicolae Hâncu, Radu Nedescu, Andrei Codrescu, Ruxandra Cesereanu, Dan Lungu, Nicolae
Miu, Halmosi Sandor, Vlad Moldovan, Dumitru Abrudan, \tefan Iloaie, Daniel David, Vasile Timi\, la care se adaug] lecturile
publice sus[inute de scriitorii prezen[i la Zilele revistei @@Caiete Silvane@@ \i la Festivalul @@Prim]vara Poeziei@@, în unit][i de
înv][]mânt s]l]jene.
De asemenea, am organizat \i am sus[inut peste 30 de lans]ri de carte, în jude[ \i în [ar], din care amintim: Silvia Bodea
S]l]jan, Ioan V. Moldovan, Ileana Gra[iana Pop, Florin Horvath, Paul Beldi Ladislau, Szabó Róbert Csaba, Romeo Eugen
Lupu, Ion Noja, Cornel Jurju, Camelia Burghele, Valentin Mese\an (in memoriam), Traian Vedina\. În fapt, toate c]r[ile
ap]rute la editura noastr] au fost lansate în spa[iul public. De asemenea, am g]zduit numeroase lans]ri de carte \i lecturi
publice la sediul institu[iei noastre \i în unit][i de înv][]mânt din jude[ (la Zilele revistei @@Caiete Silvane@@, Festivalul
@@Prim]vara Poeziei@@ \.a.) sus[inute de oameni de cultur] din S]laj \i din [ar]. Am fost, de asemenea, prezen[i cu lans]ri de
carte la Festivalul interna[ional @@Transilvania@@ de la Cluj-Napoca.
IV. Am organizat, co-organizat \i sus[inut financiar 3 tabere de me\te\uguri, folclor \i arte: tab]ra @@Zsibai@@ de la Cehu
Silvaniei, tab]ra @@Icoana din sufletul meu@@ de la Iaz \i tab]ra de arte plastice de la Jebucu.
V. Am organizat \i sus[inut mai multe proiecte de promovare a produselor tradi[ionale: Festivalul Vinului la Borla; Târg
de m]r[i\oare tradi[ionale la Zal]u; Festivalul Cire\elor la F]getu, comuna Plopi\; Târgul Colec[ionarilor la Zal]u; standuri
ale produc]torilor \i me\terilor populari din S]laj la Festivalul @@Ecouri Mese\ene@@ \i la Anderlecht, Bruxelles, cu ocazia
@@Târgului de Cr]ciun@@; Festivalul Cânepii la B]lan.
VI. Tot în 2016, Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj a organizat \i sus[inut Festivalul-concurs na[ional de teatru
@@Padif@@ de la Cehu Silvaniei; Festivalul-Concurs de Teatru pentru elevi de la Zal]u, precum \i proiectul teatral @@Cultura în
\ur]@@ la N]pradea, Hida, Marca, Valc]u de Jos \i Plesca (comuna Cizer).
VII. Anul trecut, revista de cultur] @@Caiete Silvane@@ a ap]rut normal, lunar, în 12 numere, la un tiraj mediu de 500 de
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exemplare \i circa 350 de abonamente lunar, fiind editate \i mai multe suplimente ale revistei: @@Eroii s]l]jeni \i faptele lor@@;
Angela Maxim, Poemele Revolu[iei; In memoriam Kincs Gyula.
VIII. În 2016, la Editura @@Caiete Silvane@@ a CCAJS au ap]rut 33 de c]r[i: Cristian Borz, Monografia satului B]d]cin \i a
familiei Maniu (edi[ia a II-a, revizuit] \i ad]ugit]), 2016; Valentin Mese\an, Poeme, Colec[ia @@Scriitori s]l]jeni@@; Gheorghe
Moga, File de dic[ionar - expresii \i reflec[ii, Colec[ia @@Scriitori s]l]jeni@@; Cristina-Monica Moldoveanu, cântece pe sub u\],
Colec[ia @@Poesis@@; Mihaela Oprea, Imaginarul evanghelic apocrif al jertfei hristice în romanul secolului XX, Colec[ia @@Eseu@@;
Mihaela Bude, Ideea imperial] în literatura central-european], Colec[ia @@Eseu@@; Monica I. Costea, Poezica, Colec[ia @@Roman@@;
Corneliu Coposu, Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938), Colec[ia @@Restituiri@@; Prim]vara Poeziei - XVI - A
K?ltészet Tavasza, Colec[ia @@Poesis@@; Ion Noja, Fluturi de lamp] (în colaborare cu Editura \coala Ardelean], Cluj-Napoca),
Colec[ia @@Poesis@@; Petru Gali\, Jubileu la M]gura Priei. M]suri\ - 50, Colec[ia @@Monografii@@; Paul Beldi Ladislau, Se-ntorc
mo\ierii… Colec[ia @@Scriitori s]l]jeni@@; Cipian Ghiurco, Camerata Academica Porolissensis - 45 de ani, Colec[ia @@Memoria@@;
Silvia Bodea S]l]jan, Tudor \i Tania în lumea pove\tilor, Colec[ia @@Scriitori s]l]jeni@@; Maria V. Croitoru, C]rticica cu pove\ti
/ Mesés könyvecske (traducere în limba maghiar] de Simone Gyöfi), Colec[ia @@Scriitori s]l]jeni@@; Ileana Gra[iana Pop, Cium]rna
- satul meu cu vorbe dulci (cântece, poezii, doine, balade, obiceiuri), Colec[ia @@Ethnos@@; Doina Ira-T]utan, Spitalul de nebuni,
Colec[ia @@Roman@@; Camelia Burghele, Ligia Alexandra Bodea, Mirel Matyas, Case vechi \i rosturi b]trâne\ti, Colec[ia @@Arte
Vizuale@@; Dorin Cosma, La préposition français en exercices, Colec[ia @@Didactica@@; Dionisie Stoica, Ioan P. Laz]r, Schi[a
monografic] a S]lajului, 2016, Colec[ia @@Restituiri@@; Ioan Ardeleanu Senior, Oameni din S]laj. Momente din luptele na[ionale
ale românilor s]l]jeni, Colec[ia @@Restituiri@@; Andrei Codrescu, Arta uit]rii/ The art of forgetting (în colaborare cu Editura \coala
Ardelean], Cluj-Napoca); Traian Vedina\, Cununeaua soarelui. Mireasa grâului. Mitologie []r]neasc] \i filosofie emblematic]
(în colaborare cu Editura Tradi[ii Clujene, Cluj-Napoca); Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru, Ceal]ii lumi. Basme, pove\ti,
snoave, legende, bancuri; Traian Dârjan, Satul risipit de vreme (folclor literar din Valea Ciurenilor); Simpozionul de Arte
Vizuale @@Arta în gr]din]@@, edi[ia a VI-a, 2016 (în colaborare cu Editura Limes, Cluj-Napoca); Radu \erban, Catalog expozi[ie
@@Glissando@@ (în colaborare cu Ed. Limes, Cluj-Napoca); Traian Ience, Monografia \colilor din comuna Creaca, Colec[ia
@@Monografii@@; Camelia Burghele, Satele s]l]jene \i pove\tile lor, Vol. 5 - Manipularea destinului. În numele magiei terapeutice:
vechi credin[e din S]laj; Camelia Burghele, Satele s]l]jene \i pove\tile lor, Vol. 6 - De la s]n]tate \i boal] \i înapoi. Descântec,
rug]ciune \i leac în satul s]l]jean; Camelia Burghele, Satele s]l]jene \i pove\tile lor, Vol. 7 - Satul timpului, timpul satului.
Modele s]l]jene de construire a identit][ii locale; Camelia Burghele, Satele s]l]jene \i pove\tile lor, Vol. 8 - Pove\ti \i povestitori.
Ferestre deschise c]tre memoria satului s]l]jean; Descoperim S]lajul, Vol. 7.
Cu sprijinul institu[iei: Aurel Lo\on[i, Monografia comunei Buciumi, jude[ul S]laj (Editura Ecou Transilvan, ClujNapoca); Papp Lajos, Egyháztörténeti képes krónika (Editura Asante Zal]u); Daniel Mure\an, Calendar istoric al S]lajului/
2017; Anuarul Asocia[iei @@Fiii satului B]ni\or@@; pliant Doh; revista @@Reflexii silvane@@.
Editura a fost prezent] cu lans]ri de carte în jude[, în jude[ele limitrofe \i la Festivalul interna[ional de carte @@Transilvania@@
de la Cluj-Napoca.
IX. În Bugetul de Venituri \i Cheltuieli pentru anul 2016 al Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj a fost alocat]
suma de 40.000 de lei pentru finan[area nerambursabil] a unor proiecte culturale. Au depus dosare 4 entit][i non-profit. În
urma evalu]rii proiectelor, comisia de evaluare \i selec[ie a stabilit acordarea de finan[]ri nerambursabile din bugetul Centrului
de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj în anul 2016, dup] cum urmeaz] proiectelor: Casa Dansului, Asocia[ia @@Tancoska@@
(7.000 lei); Studen[i în spa[iul cultural al S]lajului, Universitatea de Vest @@Vasile Goldi\@@ filiala Zal]u (8.000 lei); editarea
anuarului @@Colec[ii \i colec[ionari din S]laj@@ V, Asocia[ia Colec[ionarilor din S]laj (2.800 lei); Col[ul Românesc - Suvenir
de S]laj (16.000 lei). Toate proiectele au fost realizate.
X. Pe parcursul anului 2016, sec[ia Ansamblul Folcloric @@Mese\ul@@ a participat la un num]r de 47 manifest]ri folclorice
din care: 16 particip]ri la festivaluri - 14 pe plan na[ional \i 2 interna[ional (Macedonia, Grecia) \i 3 particip]ri la festivaluri
organizate de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj - ,,Mândru Cântec S]l]jean@@, @@Dor de cântec \i de joc@@ \i ,,Ecouri
Mese\ene@@ - edi[ia a 41-a. De asemenea, a avut 12 particip]ri la zilele comunelor sau ora\elor din jude[ul S]laj \i din afara lui
\i 19 particip]ri la diverse manifest]ri na[ionale \i interna[ionale (Ungaria, Szeged,; Bruxelles, Belgia). Unele dintre aceste
manifest]ri au fost transmise pe posturi de televiziune na[ionale \i locale - TVR Cluj, Hora TV, S]l]jeanul TV, Look TV,
TVR3. La spectacolele Ansamblului @@Mese\ul@@ din 2016 estim]m c] au participat în anul 2016 peste 22.000 de spectactori
XII. La sec[ia \coala Popular] de Arte \i Meserii activitatea în anul \colar 2015-2016 a fost foarte bun], nesesizându-se probleme
deosebite. Au înv][at 158 de cursan[i (fa[] de 152 în anul \colar precedent), îndruma[i de 13 profesori (la fel ca anul trecut).
XII. Un alt aspect important, \i în 2016, este cel legat de activit][ile desf]\urate la sediul Centrului de Cultur] \i Art] al
Jude[ului S]laj. Majoritatea ac[iunilor CCAJS din Zal]u au avut loc la sediul institu[iei, un sediu foarte bun pentru o
institu[ie de cultur], gra[ie proiectului realizat de CJ S]laj \i finan[at din fonduri europene. Pe lâng] manifest]rile mari \i
foarte mari ale Centrului (târgul de m]r[i\oare, Zilele revistei @@Caiete Silvane@@, Festivalul @@Prim]vara poeziei@@, Festivalul
@@Mândru Cântec S]l]jean@@, Festivalul Artelor @@Muza Fest@@ \.a.), la sediu au avut loc expozi[ii de art] plastic], diverse
manifest]ri culturale organizate în parteneriat cu institu[ii jude[ene \i din [ar].
XIV. Subliniem \i în acest cadru implicarea deosebit] a sec[iei de conservare \i promovare a culturii tradi[ionale (\ef de
sec[ie, prof. Cristian Moldovan) în organizarea aproape a tuturor manifest]rilor Centrului de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj
(men[ionate \i în prezentul raport de activitate).
XV. În anul 2016 num]rul de posturi aprobate conform organigramei \i statului de func[ii au fost 82 posturi din care: 79
posturi ocupate \i 3 posturi vacante
*Atribu[ii duse la îndeplinire de Centrul de Cultur] \i Art] al Jude[ului S]laj
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BIBLIOTECA JUDE{EAN} S}LAJ
Principalele orient]ri din anul 2016:
* Orientarea activit][ii institu[iei spre activit][i dedicate fiec]rui segment de public (având în vedere finalizarea lucr]rilor
de reorganizare \i modernizare)
* Promovarea, prin toate mijloacele posibile, a noului spa[iu special destinat activit][ilor \i evenimentelor cultural educative, art], muzic], relaxare, precum \i întâlnirilor diverse, a tuturor grupurilor de vârst], nevoi, interese BiblioDIVERTISMENT
* Finalizarea inventarierii colec[iilor de documente \i a întregului patrimoniu al institu[iei, dup] reamenajare \i
modernizare
* Reorganizarea Trupei de Teatru pe categorii de vârst]: Copii, Tineri, Adul[i, Seniori
* Spa[iu \i program pentru educa[ia continu] a tuturor categoriilor de public
* Sprijinirea procesului de alfabetizare \i înv][are pe tot parcursul vie[ii
* Dezvoltarea continu] a colec[iilor de documente (carte, audio-video, \.a.)
* Completarea permanent] a bazei de date referitoare la evenimente, locuri \i oameni din jude[ul S]laj
* Editarea \i reeditarea lucr]rilor de referin[] pentru jude[ul S]laj
* Dezvoltarea bibliotecilor publice din jude[ \i implicarea acestora în proiecte majore
* Cre\terea gradului de incluziune social]/digital]
* Noi servicii oferite publicului, de cea mai bun] calitate \i în raport cu nevoile testate
* Extinderea programului de activit][i pentru public, în func[ie de solicit]ri
* Promovarea imaginii institu[iei, ca spa[iu deschis \i democratic pentru comunitate
* Promovarea municipiului \i a jude[ului S]laj pe plan national, prin activit][ile Bibliotecii Jude[ene - organizarea
unor evenimente de nivel na[ional
A fost anul reîntoarcerii la o stare de normalitate, dar \i cel al dorin[ei de atragere spre sec[iile \i serviciile bibliotecii
noastre a categoriilor de utilizatori care în anii anteriori \i-au exprimat nemul[umirea, îndrept][it], de a nu avea acces
permanent la colec[ii \i activit][i, sau a celor care nu mai întâlneau aceste facilit][i acolo unde erau obi\nui[i. Am utilizat
toate modalit][ile de promovare, dar, dintre toate, cea mai eficient] a fost vizitarea sec[iilor de c]tre grupuri, de la cei mai mici,
organiza[i pe grupe sau clase \i înso[i[i de educatori, dasc]li, directori educativi, pân] la activit][ile organizate de bibliotecari
în diverse locuri, pe categorii de vârst] \i interese. Am acceptat \i provocat parteneriate, colabor]ri de tot mai diverse tipuri,
încercând s] insufl]m oamenilor ideea de a percepe biblioteca public] altfel, ca pe un loc al diversit][ii, al întâlnirilor de tot
felul, al g]sirii rostului fiec]rei clipe pentru care nu avem o solu[ie de eficientizare \i valorizare.
Am deschis multe \i inedite parteneriate, astfel încât în spa[iile modernizate ale bibliotecii s] vin] oameni, de toate
vârstele, s] discute, s] dezbat], s] comunice pe multiple teme. Evenimentele stradale au avut, de asemenea, un impact
puternic asupra trec]torilor, cele mai de interes dovedindu-se a fi activit][ile organizate în parcul din fa[a Cl]dirii Transilvania,
atât pentru cei mici (teatru de p]pu\i, jocuri \i concursuri pe diverse teme, expozi[ii, prezent]ri…) cât \i cele dedicate tuturor:
tineri, adul[i, vârstnici, atra\i de ideile în care am îmbinat invita[ia spre lectur]/bibliotec]/educa[ie/cunoa\tere cu mi\carea în
aer liber (Concursuri \i jocuri în aer liber, S]n]tate f]r] medicamente, Raftul cu idei la… plimbare! Mi\c]-te ca la… CARTE!).
Ve\tile frumoase despre noua imagine a Bibliotecii Jude[ene S]laj s-au r]spândit nu doar la nivel de municipiu, ci \i în
întreg jude[ul, astfel încât grupuri de curio\i ne-au vizitat, exprimându-\i încântarea \i bucuria la deschiderea por[ii spre…
cunoa\terea lumii întregi \i a g]sirii solu[iilor pres]rate, cu în[elepciune, în paginile mai vechi sau mai noi ale C}R{II.
În fiecare an urm]rim \i activitatea tuturor bibliotecilor din jude[, sprijinind implicarea acestora în proiecte \i activit][i de amploare.
Am încercat s] introducem \i comunit][ile din mediul rural în emisiuni TV, considerând c] \i prin acest mijloc de
promovare vom atrage aten[ia asupra ofertei cultural-educative bogate \i diverse pe care biblioteca \i bibliotecarii devota[i
pot s]-l ofere oamenilor, indiferent de locul în care ace\tia au domiciliul sau se g]sesc pentru o anumit] perioad] (concedii,
vacan[e, vizite…). Vom continua periplul prin jude[, deschizând \i alte por[i spre cunoa\terea frumuse[ilor noastre, atât prin
oameni, cât \i prin bog][ia natural] aparte.
Renov]rile \i moderniz]rile cl]dirilor în care func[ioneaz] bibliotecile s]l]jene au continuat, astfel încât ne-am bucurat
împreun] de noile imagini ale bibliotecilor din ALMA|U |I SURDUC.
S-a reocupat, prin concurs, postul de bibliotecar în comuna Sînmihaiu Alma\ului, urmând ca \i aici biblioteca s] fie
reorganizat] într-un spa[iu mult mai generos \i modern.
Participare \i organizare evenimente na[ionale:
* Conferin[a ANBPR BiblioPublica, cu tema Biblioteca public] între adaptare \i reinventare s-a desf]\urat în perioada
5-6 mai 2016 la Biblioteca Jude[ean] Mure\. Tema edi[iei de prim]var] a avut în vedere problemele cu care se confrunt]
biblioteca public], în general, din perspectiva adapt]rii la schimb]rile legislative, la nout][ile din zona managementului \i
administra[iei, inclusiv a componentei non-biblioteconomice a activit][ii.
* Conferin[a Na[ional] de toamn], organizat] în perioada 5-7 octombrie 2016, la Biblioteca Jude[ean] Gh. Asachi Ia\i,
în colaborare cu Asocia[ia Na[ional] a Bibliotecarilor \i Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), având ca tem]:
Promisiunea viitorului - tehnologie, bibliotec] \i digital.
Scopul acestei Conferin[e a fost asigurarea form]rii profesionale continue a bibliotecarilor \i speciali\tilor din bibliotecile
publice din România \i Republica Moldova. Accentul a fost pus pe colaborare, comunicare, întâlnire, schimb de experien[]
\i de idei, educa[ie, lectur] \i divertisment.
* Conferin[a Na[ional] Atrac[ie prin Inova[ie - Zal]u, 26-28 octombrie 2016, organizat] în cadrul Proiectului ZAL}UL
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este de… IMPACT!
A fost un eveniment bogat, cuprinz]tor, atât prin multitudinea activit][ilor programate \i desf]\urate, cât \i prin diversitatea
categoriilor de participan[i.
Concluziile \i impresiile generale au demonstrat eficien[a \i nevoia unor astfel de evenimente profesionale, conferin[a de
la Zal]u \i modul de promovare a jude[ului S]laj, prin intermediul Bibliotecii Jude[ene fiind apreciat de participan[i ca una
dintre cele mai reu\ite din toate timpurile, remarcându-se prin multe aspect: idea, modul de selectare a invita[ilor, organizarea,
alegerea obiectivelor \i a momentelor cultural-educative.
* Conferin[a Interna[ional] - Holocaust, valori identitare s]l]jene - parteneri
ACTIVIT}{I CE SE DESF}|OAR} PERMANENT:
*BiblioDIVERTISMENT - spa[iu dedicat activit][ilor cultural - educative, de comunicare, socializare \i relaxare; programul
se propune s]pt]mânal \i va fi dedicat tuturor categoriilor de vârst], preocup]ri, interese; activit][i în parteneriat cu gr]dini[e,
\coli, licee din Zal]u \i jude[; colabor]ri cu alte institu[ii, asocia[ii \i funda[ii culturale din [ar] \i str]in]tate; Bibliovacan[a
- activit][i speciale pentru copii \i tineri; \coala P]rin[ilor; Club Femina; \coala Bunicilor; Limbajele Iubirii; S]n]tate Leacuri din c]r[i!; Râsotec]!Serate umoristice pentru tineri \i adul[i; Pocalul Cunoa\terii!; Degetele Vesele!; Clubul Copiilor;
Clubul Tinerilor; Cenaclu Literar; Club pentru comunicare \i socializare - Adul[i; Ateliere de crea[ie pentru copii \i tineri;
Teatru - preg]tirea \i punerea în scen] a unor piese educative \i de divertisment / Teatru de p]pu\i; Cinemateca de weekend
- vizion]ri \i comentarii - Filme realizate dup] opere din bibliografia \colar], documentare, de relaxare \i divertisment;
Provocare la lectur]! - emisiune s]pt]mânal] de cultur]; EVENIMENT - emisiune de promovare a celor mai importante
activit][i, personalit][i, fapte, locuri...; Emisiuni radio \i TV pentru copii; Medierea pe în[elesul tuturor- parteneriat cu
Centrul pentru Mediere S]laj; Bibliovoluntarii - întâlniri bilunare; activit][i culturale în spa[ii neconven[ionale; vizion]ri \i
audi[ii la Filiale: Centrul de Recuperare, Îngrijire \i Tratament ACAS], Centrul Tinere[e f]r] B]trâne[e Zal]u, Cercul Militar
Zal]u \.a.; cursuri de ini[iere IT; cursuri de interes pentru comunitate, organizate de bibliotecari-traineri: Public Speaking,
Photoshop, CCNA - Discovery, Marketing educa[ional, Digitales \.a.; participare \i implicare la activit][ile culturale organizate
în jude[; lans]ri de carte, întâlniri cu scriitori; omagierea \i comemorarea personalit][ilor s]l]jene
Men[ion]m un aspect foarte important: datorit] schimb]rii condi[iilor de func[ionare \i reamenajarea sec[iilor, am înregistrat
o cre\tere semnificativ] a tuturor indicatorilor:
Biblioteca Jude[ean] S]laj în cifre - 2016
· Frecven[a medie: 558 utilizatori/zi
· Utilizatori nou înscri\i: 1.805
· Utilizatori activi: 5.623
· Vizite la bibliotec]: 141.729
· Accesare web: 11.487
· Facebook: 18.220
· Sesiuni Internet: 4.077
· Vizite virtuale: 29.707
· Referin[e prin e-mail: 3.177 solicit]ri
· Împrumut interbibliotecar: 28
· Documente difuzate: 199.814
· Documente consultate la sala de lectur]: 81.597
· Programe \i evenimente culturale: 1.039
· Participan[i: 15.995
· Programe \i proiecte educative: 74
· Participan[i cursuri de formare: 502
· Participan[i externi cursuri diverse: 457
· Livr]ri documente electronice: 167 (pentru activit][i \i evenimente)
· Rezerv]ri titluri: 474
· Sesiuni de instruire a utilizatorilor: 8.704
· Expozi[ii realizate în spa[iile proprii sau în alte loca[ii: 581
· Volume achizi[ionate: 4.344 titluri; 7.057 exemplare -valoare: 213.907 lei
· Dona[ii: 386 titluri; 448 exemplare valoare: 11.906 lei
· Documente AV (audio - video): 313 titluri; 319 exemplare -valoare: 12.327lei
· Total achizi[ie documente: 220.035 lei
· Total documente: 4.505 titluri; 7.223 exemplare
· Dona[ie Fondul Cultural Maghiar din Ungaria - 27.450 Ft (398 lei)
· Programul MÁRAI VI - dona[ie carte nou] în limba maghiar] - 270.000 Ft (3.915,36 lei)
· Dona[ii, sponsoriz]ri: 48.140 lei
· Dona[ii, sponsoriz]ri prin intermediul Asocia[iei Prietenii Bibliotecii Zal]u: 5.500 lei
· Investi[ii - 55.846 lei
· Proiecte cu finan[are: 6 (3 BJ SJ, 3 în jude[)
· Valoare proiecte: 50.000 lei BJ SJ, 35.000 lei în jude[
· Parteneriate \i proiecte culturale: 345
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· Asisten[] \i sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 65/zi
· Emisiuni TV: 108
· Vizualiz]ri emisiuni TV \i online - 10.342 aprox.
· Articole presa scris] \i electronic]: 62
· Editarea Nr. 12/2016 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educa[ie. Implicare), care prezint],
anual, sinteza activit][ii institu[iei
· Cursuri de formare bibliotecari - 11 bibliotecari BJ SJ; 8 bibliotecari din jude[
· Participare Conferin[e Na[ionale \i Interna[ionale - 16 bibliotecari BJ SJ
· Culegerea \i completarea bazei de date a jude[ului S]laj-caracter permanent, prin Serviciul Bibliografic al institu[iei
· Preg]tirea pentru reeditare a lucr]rilor de importan[] despre oamenii \i locurile jude[ului S]laj: S}LAJ - OAMENI \i
OPERE (Edi[ia a II-a, revizuit] \i actualizat]), S}LAJ - GHIDUL LOCALIT}{ILOR (Edi[ia a II-a, revizuit] \i actualizat])
· Participarea la Conferin[ele Na[ionale ale ANBPR, Tîrgu Mure\ \i Ia\i
· Organizarea la Zal]u, a Conferin[ei Na[ionale ATRAC{IE prin INOVA{IE
· Organizarea excursiei profesionale dedicate Zilei Bibliotecarului \i cu scop de promovare a obiectivelor turistice
s]l]jene pe traseul: Zal]u-Jibou-Surduc-B]beni, fiind p]rta\i la un eveniment cultural deosebit la Biblioteca Public] B]beni,
beneficiind de sprijinul organizatoric \i financiar al autorit][ilor locale \i al colaboratorilor bibliotecii
· Parteneri în organizarea \i desf]\urarea Conferin[ei Interna[ionale - Holocaust - valori identitare evreie\ti în S]laj
· Colaborare la proiecte na[ionale de promovare a culturii române\ti peste hotare; dona[ii consistente de carte valoroas]
în limba român] pentru românii din afara grani[elor []rii
PROIECTE INEDITE, cu finan[are nerambursabil] 2016
În anul 2016, s-a primit finan[are nerambursabil] pentru trei proiecte:
1.ZAL}UL la zi cu… INFORMA{IA!
Scopul proiectului: ini[ierea \i dezvoltarea unui serviciu de informare public] permanent]
Obiectivele proiectului:
* Crearea unui nou serviciu de bibliotec] - punerea în aten[ia publicului a informa[iilor importante pentru municipiu
* Educarea comunit][ii în domenii de interes: s]n]tate, legisla[ie, cultur], petrecerea timpului liber
* Cre\terea nivelului de civiliza[ie prin oferirea unor modele comportamentale
* O mai bun] colaborare între membrii comunit][ii prin participarea la dezbateri publice
* Promovarea Municipiului Zal]u \i a jude[ului S]laj prin afi\area zilnic] a evenimentelor \i informa[iilor importante,
în zona central] a ora\ului, dar \i prin mar\uri stradale
2.BiblioAVENTURA CUNOA|TERII
În fiecare an, pe perioada vacan[ei de var] organiz]m activit][i multiple pentru copii \i tineri, în cadrul programului
BIBLIOVACAN{A.
Atelierele de crea[ie tematic] fiind atrac[ia celor care doresc s]-\i descopere \i dezvolte aptitudini, talente, pasiuni… am
considerat c] ne-ar fi de mare ajutor ob[inerea unor finan[]ri/sponsoriz]ri pentru a achizi[iona diverse materiale.
Am beneficiat astfel \i în anul 2016 de o finan[are nerambursabil] din partea Consiliului Municipal Zal]u pentru proiectul
BiblioAVENTURA CUNOA|TERII, proiect depus \i câ\tigat de Asocia[ia Prietenii Bibliotecii, în parteneriat cu Biblioteca
Jude[ean].
Scopul proiectului:
Sus[inerea educa[iei, dezvolt]rii personale \i profesionale, a creativit][ii copiilor \i tinerilor din municipiul Zal]u prin
organizarea activit][ilor în cadrul vacan[ei de var], care s] promoveze preg]tirea \i înv][area nonformal] prin cultur], \tiin[]
\i art], activit][i care vor fi desf]\urate în spa[iile Bibliotecii Jude[ene S]laj \i în spa[iile neconven[ionale (parc, gr]din],
Platoul Central, cluburi...).
Obiectivele proiectului:
-Dezvoltarea de noi competen[e în rândul copiilor \i tinerilor, prin implicarea în activit][ile de teatru, lectur], pictur], în
cadrul vacan[ei de var];
-Facilitarea \i îndrumarea spre cultur] prin lectur], pictur], desen, teatru, jocuri;
-Formarea de noi abilit][i de dezvoltare personal] \i profesional], prin participarea publicului [int] la cursuri IT, comunicare,
bune maniere, sus[inerea unui discurs etc;
-Cre\terea ofertei culturale în municipiul Zal]u, prin posibilitatea particip]rii comunit][ii la activit][ile propuse: repeti[ie
cu public, ore de lectur] în aer liber, jocuri în parc etc;
-Realizarea unor expozi[ii speciale pentru Zilele Municipiului Zal]u \i Festivalului Roman;
-Oferirea unei variante atr]g]toare pentru desf]\urarea timpului liber în cadrul vacan[ei de var], prin participarea la
activit][ile organizate în bibliotec].
3.ZAL}UL este de… IMPACT!
Pentru ultimul (în ordine cronologic]) dintre proiectele care au fost finan[ate nerambursabil în 2016 am reu\it s] ne
bucur]m de o larg] participare na[ional]. Ideea de la care a pornit conceperea proiectului ZAL}UL este de… IMPACT! a fost
promovarea municipiului Zal]u \i a jude[ului S]laj pe plan na[ional, prin activit][ile Bibliotecii Jude[ene S]laj.
Scopul proiectului: organizarea unei Conferin[e Na[ionale cu participarea GRUPULUI IMPACT \i a celor mai inovativi
bibliotecari - speciali\ti din România

43

Obiectivele proiectului:
* Împ]rt]\irea celor mai atractive \i inedite servicii de bibliotec] din România, la Zal]u
* Atragerea publicului z]l]uan spre activit][i inedite
* Implicarea tinerilor în elaborarea programelor educativ-formative
* Promovarea în licee a gamei de servicii moderne de bibliotec]
* Promovarea Municipiului Zal]u \i a jude[ului S]laj pe plan na[ional
* Atribu[ii duse la îndeplinire de Biblioteca Jude[ean] S]laj
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