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RAPORT 
cu privire la modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj şi a atribuţiilor 

proprii în anul 2021 
 
În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) lit. b) coroborate cu cele ale alin. (3) lit. b) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, preşedintele Consiliului 
Judeţean prezintă, anual, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean, context în care în prezentul material sunt prezentate principalele aspecte ale activităţii 
desfăşurate în anul 2021. 

Potrivit legii, preşedintele Consiliului Judeţean exercită atribuţii privind buna funcţionare a 
aparatului de specialitate, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, a societăţilor comerciale şi 
a regiilor autonome de interes judeţean, asigură relaţia cu Consiliul Judeţean şi cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice locale sau servicii publice, precum şi atribuţii privind bugetul propriu al judeţului. 

Atribuţiile legale au fost duse la îndeplinire prin intermediul aparatului de specialitate, precum şi 
prin intermediul structurilor subordonate Consiliului Judeţean, astfel: 

 
ADOPTAREA ŞI PROMOVAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 
În anul 2021, Consiliul Judeţean Sălaj s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe extraordinare. 

În desfăşurarea şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de actele normative aplicabile, inclusiv a 
celor sanitare, precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, fapt 
ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii, argumente ori amendamente în 
legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului în cunoştinţă de cauză, 
mare parte dintre şedinţe fiind organizate online. Totodată, ședințele Consiliului Judeţean au fost transmise 
online prin intermediul canalului de Youtube, fiind preluate pe site-ul propriu și pagina de Facebook. 

În cadrul acestor şedinţe, s-au adoptat 198 hotărâri, din care: 
- 68 referitoare la atribuţiile Consiliului Judeţean privind organizarea şi funcţionarea aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, 

- 73 referitoare la dezvoltarea economică şi socială (adoptarea bugetului propriu, rectificarea 
acestuia, stabilirea de impozite şi taxe, aprobare documentaţii tehnico-economice, etc.), 

- 17 referitoare la gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului, 
- 21 referitoare la gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, 
- 17 referitoare la cooperarea interinstituţională în vederea promovării unor interese comune şi  

alte atribuţii prevăzute de lege. 
Proiectele de hotărâri au fost fundamentate cu sprijinul compartimentelor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean şi al instituţiilor sau serviciilor publice din subordinea acestuia. 
După adoptare, s-a procedat la definitivarea, semnarea, înregistrarea şi transmiterea către cei 

interesaţi a hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, pe parcursul anului trecut, s-au emis 424 de dispoziţii 

cu caracter normativ sau individual. Acestea au avut, în principal, ca obiect: 
- convocarea Consiliului Judeţean Sălaj în ședințe ordinare sau extraordinare; 
- virările de credite pe anul 2021; 
- stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, numirea, 



suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în 
condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean; 

- aprobarea unor regulamente de organizare şi desfăşurare a evaluării managerilor instituţiilor 
subordonate; 

- constituirea unor comisii pentru evaluarea ofertelor în vederea valorificării sau achiziţiei de 
bunuri şi servicii, recepţionarea unor lucrări de investiţii, stabilirea echipelor de proiect pentru 
implementarea unor proiecte; 

- schimbarea pe cale administrativă a numelui şi/sau prenumelui unor cetăţeni; 
- constituirea comisiilor de concurs şi soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor 

publice din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru evaluarea managementului la instituţiile de 
cultură subordonate Consiliului Judeţean Sălaj; 

Niciuna dintre hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Sălaj şi dispoziţiile emise de Președintele 
Consiliului Judeţean Sălaj nu a fost atacată în instanţele de contencios de către Instituţia Prefectului 
Judeţului Sălaj.  

ACTIVITATEA JURIDICĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Potrivit dispoziţiilor legale în materie, unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate în justiţie 

după caz, de primar sau de preşedintele Consiliului Judeţean. Pentru apărarea intereselor Judeţului Sălaj, 
preşedintele Consiliului Judeţean stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal. Preşedintele 
Consiliului Judeţean poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul 
aparatului de specialitate sau un avocat să reprezinte în justiţie interesele unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. 

În acest context, reprezentarea juridică, atât a Consiliului Judeţean Sălaj, cât şi a Judeţului Sălaj, s-a 
asigurat prin intermediul consilierilor juridici din aparatul de specialitate, într-un număr de 38 de dosare. 
Aceasta s-a materializat prin redactarea de cereri introductive, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinări, 
apeluri, recursuri, cât şi prin prezenţa consilierilor juridici la 82 termene de judecată. Dosarele de instanţă 
au avut ca obiect: acţiuni în contencios administrativ, revendicări imobiliare, rectificări CF, acţiuni în 
constatare, litigii privind drepturi salariale, rezilieri de contracte, pretenţii, litigii privind achiziţiile publice, 
litigii privind anularea actelor prin care au fost stabilite corecţii finaciare, plângeri contravenționale. 

În conformitate cu prevederile legale, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, s-a acordat 
sprijin, asistenţă şi consultanţă juridică. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale, precum şi autorităţile 
locale au fost reprezentate, prin personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean, într-
un număr de 18 de dosare, fiind asigurată atât redactarea actelor procedurale mai sus precizate, cât şi 
prezenţa consilierilor juridici la 35 termene de judecată. 

Pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean Sălaj, a fost acordată asistenţă juridică în 16 de dosare, vizând litigii având ca obiect 
anularea actelor administrative (contestaţie la certificatul de încadrare în grad de handicap), concretizate în 
redactarea actelor specifice şi participarea la 27 termene de judecată. 

De asemenea, prin intermediul serviciului jurdic s-a acordat consultanţă de specialitate şi au fost 
avizate pentru legalitate toate actele (contracte, acte adiţionale, acorduri de asociere, parteneriate etc.) care 
implică naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice în care este parte Judeţul Sălaj, persoana 
juridică de drept public.  

IMPLICAREA ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
În cursul anului 2021, la nivelul autorităţii, au fost înregistrate şi comunicate de către Uniunea 

Naţională a Consiliilor Judeţene din România proiecte de acte normative care au fost analizate, 
formulându-se puncte de vedere în cazul acelor propuneri legislative care intrau în sfera de competenţă a 
autorităţii publice locale. 

LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC și TRANSPARENŢA 
DECIZIONALĂ 

 Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se 



realizează în condițiile legii, din oficiu sau la cerere. Astfel, în ceea ce privește furnizarea de informații 
de interes public la cerere, în anul 2021 au fost furnizate informaţii de interes public în baza unui număr 
de 40 de solicitări referitoare la: utilizarea fondurilor publice (contracte, investiţii, cheltuieli), achiziţii 
publice, modul de administrare a patrimoniului judeţului, urbanism, activitatea persoanelor cu funcţie de 
conducere şi a aleşilor locali, drepturi salariale, precum şi modul de organizare a activităţii privind liberul 
acces la informaţii, gestionare pandemie covid, drumuri judeţene, probleme sociale. Cele care au fost de 
competenţa instituției au fost rezolvate favorabil şi în termenul prevăzut de lege, iar cele vizând 
competenţa altor autorităţi au fost redirecţionare către acestea. 

Pe de altă parte, potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
s-a asigurat accesul mass-media la informaţiile de interes public şi s-a asigurat comunicarea oficială 
instituțională, prin publicarea prin intermediul site-ului instituţional (www.cjsj.ro), în termen legal, a 
convocatoarelor cuprinzând ordinea de zi a ședințelor ordinare și extraordinare ale Consiliului Judeţean, a 
proiectelor de hotărâre, a hotărârilor Consiliului Judeţean, precum și a aspectelor referitoare la activitatea 
curentă a instituției. Prin intermediul paginilor oficiale de Youtube și Facebook a fost asigurată 
transmiterea în direct a ședințelor de consiliu județean. De asemenea, a fost asigurat accesul 
reprezentanților mass-media la ședințele de Consiliu Județean ori alte evenimente cu caracter public, fiind 
soluționate și solicitările acestora transmise instituției. 

În ceea ce priveşte aplicarea Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 
a petiţiilor, la nivelul autorităţii au fost înregistrate în cursul anului un număr de 65 de petiţii şi sesizări, 
vizând aspecte legate de starea drumurilor judeţene, transportul judeţean de persoane, construcţii, obținerea 
unor acte de stare civilă, modul de administrare a unor unităţi administrativ-teritoriale de către autorităţile 
locale, alimentarea cu apă, canalizare, alimentarea cu gaz metan etc. Cele care au fost de competenţa 
instituției au fost rezolvate favorabil, iar cele vizând competenţa altor autorităţi au fost redirecţionare către 
acestea. 

Cu referire la prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, prin intermediul Serviciului juridic, contencios, pregătirea ședințelor și 
proceduri administrative, s-au asigurat și în cursul anului 2021 centralizarea, comanda (în baza unui 
contract încheiat cu C.N. Imprimeria Națională S.A.), transportul și distribuirea către UAT-urile din județ a 
necesarului de atestate de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.  

În ceea ce privește activitatea de arhivă și registratură, s-au primit şi soluţionat favorabil un 
număr de 19 de solicitări de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de la instituţii din 
judeţ, vizând transmiterea unor documente întocmite cu ocazia preluării în mod abuziv a unor imobile: 
extrase ale decretelor de expropriere şi a anexelor aferente, corespondenţa purtată cu persoanele implicate, 
procesele verbale ale comisiilor de expropriere, fişele imobilelor, planuri de situaţie, planuri de 
amplasament, situaţiile privind eventualele despăgubiri şi plăţile efectuate. Răspunsurile s-au transmis 
inclusiv persoanelor implicate în dosarele de restituire. În cazul în care datele erau insuficiente, dat fiind 
faptul că nu se găsesc în arhiva instituţiei toate decretele de expropriere, s-a încercat identificarea altor 
înscrisuri cu privire la aceste imobile, respectiv a situaţiilor primare întocmite, a proiectelor de decrete 
existente (prin compararea cărţilor funciare, a suprafeţelor, a datelor de identificare ale foştilor proprietari 
etc.). 

Urmare a unor cereri vizând eliberarea, pe baza datelor din arhivă, a unor adeverinţe privind 
veniturile realizate (defalcate pe elemente) şi cuantumul contribuţiei CAS, s-au cules datele solicitate şi s-
au întocmit 5 adeverinţe privind salariul şi sporurile salariale necesare pentru calcularea/recalcularea 
pensiei. 

De asemenea, 13 cereri formulate de către persoane fizice, juridice, precum şi de către instituţii 
interesate, au fost soluţionate favorabil prin eliberarea unor copii de pe documente aflate în arhiva 
instituţiei: decizii, hotărâri, documentaţii care au stat la baza emiterii unor autorizaţii de construire, etc.  

S-a asigurat preluarea şi inventarierea dosarelor cu documente create de compartimentele din cadrul 
aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Sălaj. 



Prin intermediul compartimentului de registratură s-a asigurat înregistrarea electronică a unui 
număr de 24.936 adrese în Registrul general intrări - ieşiri. De asemenea, au fost înregistrate un număr de 
647 cereri vizând eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, avizul structurii de 
specialitate, avize tehnice şi autorizaţii de lucrări în zona drumurilor judeţene etc. În toate cazurile, 
soluţionarea cererilor s-a realizat cu respectarea termenului legal de 30 de zile de la data înregistrării. 

RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI ORGANIZARE 
La sfârşitul anului 2021, aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean avea în componenţă 128 

salariaţi, din care 100 funcţionari publici şi 28 personal angajat cu contract individual de muncă. În 
cursul anului au plecat din instituţie 5 funcţionari publici şi o persoană cu contract individual de muncă. În 
aceeaşi perioadă, Consiliul Judeţean a încadrat 11 salariați, din care 5 funcționari publici și 6 persoane 
angajate cu contract individual de muncă. 

În ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, în perioada amintită au participat la cursuri 
de perfecţionare 85 salariaţi ai instituţiei, care au absolvit programe în domenii precum: Utilizare 
Instrument Intern de Evaluare; Utilizare Arhivă Electronică; Egalitatea de Şanse şi Dezvoltare Durabilă; 
Domeniul Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Beneficiarii FESI; Utilizare Fluxuri Noi Digitale; 
Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene; Administrare Portal Servicii; Administrare 
Site; Administrare Instrument Extranet; Manager Proiect; Expert Achiziții Publice. 

În baza actelor normative ce privesc evaluarea personalului din cadrul aparatului de specialitate, 
pentru activitatea desfăşurată în anul 2021 a fost realizată procedura de evaluare atât în cazul funcţionarilor 
publici, cât şi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă. 

De asemenea, s-au implementat şi aplicat procedurile privind organizarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice şi promovarea în grad a funcţionarilor publici și a personalului angajat cu 
contract individual de muncă. 

Au fost întocmite şi supuse spre aprobare Consiliului Judeţean, organigramele, statele de funcţii şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, precum şi 
cele ale instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea acestuia. 

Serviciul Resurse umane, salarizare și organizare a urmărit în permanenţă respectarea şi aplicarea 
reglementărilor legale privind salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, promovarea în 
grade sau clase profesionale, acordarea drepturilor salariale şi de personal, organizarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice sau a celor de natură contractuală, întocmirea şi transmiterea lunară, la 
instituţiile abilitate, a rapoartelor privind contribuţiile salariaţilor la fondul de pensii, sănătate şi şomaj, 
conform termenelor stabilite. 

S-a întocmit documentația și s-a realizat procedura de evaluare anuală a managementului 
instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sălaj, precum și procedura de organizare a 
concursului de proiecte de management în cazul instituțiilor de cultură la care contractul de management al 
managerilor a încetat. 

S-a asigurat sprijin metodologic pentru implementarea şi dezvoltarea Sistemului de Control Intern 
Managerial, conform Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice, asigurând secretariatul tehnic. 

TRANSPORT JUDEŢEAN 
În cursul anului 2021, s-a urmărit îndeaproape respectarea Programului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate şi actualizarea lui, în raport de cerinţele populaţiei şi a fluxului de călători. 
Având în vedere dispoziţiile legale incidente stării de urgență și prevenirii răspândirii 

coronavirusului, derularea activității de transport județean de persoane prin curse regulate s-a desfăşurat 
prin evitarea aglomerării de persoane în mijloacele de transport în comun, dispunând măsurile necesare 
adecvate, inclusiv prin asigurarea de mijloace de transport suplimentare. 

De asemenea, în cursul anului 2021 s-au efectuat controale periodice în Autogara Zalău, 
constatându-se că operatorii de transport respectă orele de plecare – sosire şi graficele de circulaţie din 
caietele de sarcini. 



Totodată, au fost organizate controale în vederea eliminării unor nereguli şi deficienţe ale unor 
operatori de transport, sesizate de către anumiţi cetăţeni. 

Odată cu intrarea în vigoare O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, au fost 
încheiate cu operatorii de transport care deţineau licenţe de traseu valabile la data respingerii O.U.G. 
51/2019 contracte de prestare a activității de transport public judeţean pentru asigurarea în continuare a 
transportului public judeţean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării 
procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 31.12.2021, contracte 
care au fost prelungite prin act adiţional până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor 
de servicii publice, potrivit O.U.G nr. 130/2021. 

De asemenea, prin H.C.J. nr. 179/2021 privind organizarea serviciului public de transport judeţean 
de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj s-a aprobat Programul de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pe perioada 2022- 2027 care se va realiza prin 
delegarea gestiunii serviciului în favoarea unor operatori de transport autorizaţi.   

Totodată, s-a răspuns cu celeritate la toate adresele şi petiţiile repartizate Compartimentului de 
transport, cu privire la transportul judeţean de persoane. 

Menţionăm că în decursul anului 2021, transportul rutier de persoane s-a desfăşurat în condiţii 
optime pe raza administrativ teritorială a judeţului nostru, cu respectarea drepturilor tuturor categoriilor de 
persoane care utilizează transportul public de persoane, drept urmare nu au fost aplicate sancţiuni. 

                              Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Juridică și administrație locală 
 
În calitate de ordonator principal de credite, s-a urmărit, prin intermediul Direcţiei economice, 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor pe linia financiar-contabilitate prevăzute de actele normative 
aplicabile.     

În baza Legii nr. 15 din 08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, s-a coordonat acţiunea 
de elaborare a Proiectului de buget pe anul 2021 pentru aparatul propriu al Consiliului Judeţean şi al 
bugetelor ordonatorilor secundari și terţiari de credite din subordinea Consiliului Judeţean, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 48 din 09 aprilie 2021, în sumă de 252.413,00 mii lei la partea de 
venituri şi 293.413,00 mii lei la partea de cheltuieli. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 46 din 09 
aprilie 2021, s-a aprobat utilizarea sumei de 41.000,00 mii lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi, 
pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, pe anul 2021. 

Bugetul Consiliului Judetean Sălaj pe anul 2021 a fost elaborat şi aprobat, la partea de venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate şi paragrafe, 
după caz. Bugetul astfel structurat, s-a aprobat pe cele două secţiuni: buget de funcţionare, în sumă de 
136.518,00 mii lei, partea de bază, obligatorie, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor 
curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective, şi 
buget de dezvoltare în sumă de 156.895,00 mii lei, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital 
aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după 
caz.  

Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor cuprinse în bugetul aprobat pentru anul 2021 
s-a realizat în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 
efectuarea cheltuielilor, pe fiecare ordonator de credite în parte și în cadrul acestora pe capitole, 
subcapitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate și paragrafe. 

Sursele de finanţare ale bugetului judeţului pe anul 2021 au asigurat pentru toţi ordonatorii de 
credite din subordinea Consiliului Judeţean, drepturile salariale pe anul 2021, cheltuielile de funcţionare, 
dotări, reparații capitale la clădirile care au necesitat acest lucru, realizarea obiectivelor de investiții 
programate şi a proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile. 



Conform prevedrilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cursul anului, respectiv în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru 
trimestrul expirat şi în luna decembrie, pentru trimestrul al patrulea, s-a prezentat în şedinţă de Consiliu 
Judeţean, spre analiză şi aprobare, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a 
redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, 
astfel încât la sfârşitul anului, să nu se înregistreze plăţi restante. 

S-a coordonat activitatea de stabilire, constatare, urmărire și încasare a impozitelor, taxelor, 
subvențiilor și a altor venituri, care constituie surse de venituri ale bugetului județului pe anul 2021, 
realizând încasări în sumă de 228.701,65 mii lei.  

S-a coordonat activitatea privind organizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă, sintetică şi 
analitică, toate operaţiunile economico-financiare, în vederea întocmirii lunare a balanţei sintetice şi 
analitice pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea 
sintetică şi cea analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare. 

Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, trimestrial, s-au primit şi verificat dările de seamă depuse de 
ordonatorii secundari si terțiari de credite finanțati din bugetul Consiliului Judeţean, s-au întocmit situaţiile 
financiare centralizatoare cu toate anexele la acestea, în vederea depunerii acestora în termen, la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 37 din 26 
martie 2021 a fost aprobat Contul de încheiere a exerciţiului bugetar aferent bugetului propriu al judeţului 
şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Judeţean şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexele la acestea, pe anul 2020. 

Pentru programele finanţate din fonduri europene nerambursabile s-au asigurat evidenţa contabilă 
distinctă, respectiv întocmirea documentaţiei privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata lucrărilor, 
separat pe fiecare proiect şi pe surse de finanaţare şi întocmirea balanţei de verificare sintetică şi analitică 
pe fiecare program în parte. 

Contul de execuţie al Judeţului Sălaj, la 31 decembrie 2021, veniturile pe capitole, subcapitole și 
paragrafe, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole se prezintă după cum urmează: 228.701,65 mii lei – 
venituri şi 262.883,89 mii lei - cheltuieli.    

- Mii lei – 

Nr. 
Crt. 

Categorii de venituri 
Încasări la 

 31 decembrie  
2021 (mii lei) 

Ponderea %

0 1 2 3 
 TOTAL, din care: 228.701,65 100% 
1. Venituri proprii 5.455,40 2,49% 

2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru  echilibrare 34.450,61 15,75% 

3. 
Sume defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor 

descentralizate, drumuri județene şi echilibrarea bugetului 
118.450,40 54,16% 

4. 
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale  

pentru finanţarea investițiilor în sănătate 
5.136,00 2,35% 

5. 
Subvenții de la stat pentru finanțarea drepturilor  

acordate persoanelor cu handicap 
1.736,10 0,79% 

6. 
Subvenții de la stat pentru finanțarea unităților de 

 asistență medico-socială 
619,12 0,28% 

7. 
Subvenții de la stat pentru finanțarea  Programului  

Național de Dezvoltare Locală 
3.757,20 1,72% 



8. 

Subvenții de la stat către bugetele locale necesare  
susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri  
externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete  

perioadei de programare 2014-2020****) 

6.649,50 3,04% 

9. 
Sume primite de la UE/alți 7egiona în contul plăților 

 regionale și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
42.447,32 19,41% 

10. 
Sume aferente împrumuturilor contractate conform  

O.U.G. nr.83/2021 
10.000,00 

4,37% 
 
 

Nr. 
    Crt. 

Capitole de cheltuieli 
Plăți la 31  

decembrie 2021 
(mii lei) 

Ponderea         
% 

0 1 2 3 
TOTAL, din care : 262.883,89 100% 
1. Autorități executive 19.380,00 7,37% 

2. 
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor,  

precum și alte  servicii publice generale 
1.216,92 0,46% 

3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 899,06 0,34% 
4. Apărare națională 483,30 0,18% 
5. Protecție civilă și protecția contra incendiilor 283,89 0,11% 
6. Învăţământ 3.883,13 1,48% 
7. Sănătate 31.431,62 11,96% 
8. Cultură, recreere şi religie 28.721,08 10,93% 
9. Asistenţă  socială 64.400,76 24,50% 
10. Alimentare cu apă, servicii și dezvoltare publică 2.685,24 1,02% 

11. 
Salubritate și gestiunea deșeurilor, alte servicii în 

domeniul protecției mediului 
3.072,38 1,17% 

12. Programe de dezvoltare regională  și socială 1.648,39 0,63% 
13. Drumuri și poduri 103.528,12 39,38% 
14. Alte actiuni economice 1.250,00 0,48% 

 
Execuția bugetară detaliată pe titluri de cheltuieli se prezintă astfel: 

-Mii lei -  
Nr.  
crt. 
  

Clasificație economică plăți 31.12.2021 
  

Plăţi 31 decembrie 
2021 

Ponderea 

(mii lei) (%) 

TOTAL, din care : 262.883,89 100,00% 

1. Cheltuieli de personal 58.487,12 22,25% 

2. Bunuri şi servicii 28.742,14 10,93% 

3. Dobânzi 65,72 0,02% 

4. 
Transferuri între unități ale administrației publice 
pentru functionare ( Muzeu, Centru de Cultura, 

CAMS Ileanda, UAT-uri, Spitalul Județean) 
17.588,06 6,69% 



5. Ajutoare sociale 6.027,19 2,29% 

6. 
Alte cheltuieli ( asociații şi fundații, sport, personal 

neclerical) 
19.405,60 7,38% 

7. Rambursări credite interne 833,33 0,32% 

8. 
Transferuri între unități ale administrației publice 

pentru investitii  ( Muzeu, Centru de Cultura, 
Spitalul Județean) 

11.053,69 4,20% 

9. Proiecte cu finanțare nerambursabilă 88.970,59 33,84% 

10. Cheltuieli de capital 30.460,45 11,59% 

11. Active financiare 1.250,00 0,48% 
 
În cadrul Programului pentru școli al României, s-au contractat şi distribuit produse lactate și de 

panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în valoare de 1.356,54 mii lei.   

A fost propusă, spre aprobarea Consiliului Judeţean, continuarea Programului de cofinanțare a 
activităților de asistență socială prestate de unitățile de cult din județ, beneficiind un număr de 12 unități de 
cult, 4 fundaţii și 8 asociaţii, în sumă totală de 1.263,28 mii lei. 

Pentru finanţarea activităţilor sportive de interes naţional a fost alocată suma de 3.011,65 mii lei 
următoarelor cluburi sportive: 

          a)   2.930,00 mii lei - Clubul Sportiv ”Handbal Club Zalău”; 
        b)        30,00 mii lei -  Clubul Sportiv „ACS Volei Club Zalau 2015”; 

c)        22,00 mii lei – ACS Dani San Zalău; 
 d)       19,65 mii lei – ACS Academia de Volei Lazăr Marius Zalău; 
 e)        10,00 mii lei – ACS Terra Kid Zalău.    
Pentru finanţarea activităților nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative s-a 

alocat suma de 450,00 mii lei din care s-a achitat, în baza solicitărilor şi a contractelor încheiate, suma de 
416,23 mii lei unui număr de 56 asociaţii, fundaţii, unități de cult şi cluburi sportive.  

În cadrul finanțării programelor sportive ale asociațiilor județene pe ramură sportivă afiliate la 
federațiile sportive corespondente, constituite ca persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, s-a 
repartizat suma de 250,00 mii lei, din care s-a achitat suma de 249,09 mii lei Asociației Județene de Fotbal 
Sălaj. 

A fost propus spre aprobarea Consiliului Judeţean Programul de finanțare ”Protecţia monumentelor 
istorice - grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a judeţului Sălaj, aflate în proprietatea privată a 
persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, pe anul 2021, în cadrul căruia s-a alocat suma de 400,00 
mii lei. Au fost declarate eligibile 5 proiecte de reabilitare a unor monumente istorice din județul Sălaj, 
suma totală aprobată pentru finanțare fiind de 250,00 mii lei.  

La capitolul Învăţământ, potrivit art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, 
cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului bugetar 2022, s-a asigurat finanţarea în condiţii 
normale a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, Centrului Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă ,,Speranța” Zalău şi a Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sălaj. 

Conform H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, s-au asigurat fondurile necesare pentru plata 
contribuţiilor aferente celor 559 posturi personal neclerical din judeţ, în sumă de 12.384,57 mii lei. Lunar, 
prin ordine de plată s-au virat unităţilor de cult, sumele necesare pentru plata contribuţiilor aferente 



personalului neclerical şi s-au verificat documentele justificative privind utilizarea acestora, conform 
legislaţiei în vigoare. 

În cursul anului 2021, s-a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Sălaj, suma de 8.484,35 mii lei, din 
care, suma de 2.825,15 mii lei reprezentând contribuţia Judeţului Sălaj la cofinanţarea unor lucrări de 
investiţii şi a reparaţiilor capitale şi dotărilor cu aparatură medicală, conform art. 198 şi art. 199 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în completarea 
subvențiilor primite din bugetul de stat în sumă de 5.136,00 mii lei și suma de 523,20 mii lei pentru 
finanțarea secțiunii de funcționare privind reparațiile curente.  

Totodată, în cursul anului 2021, s-au finanțat din bugetul Județului Sălaj studii de fezabilitate, 
expertize, pentru reabilitarea şi modernizarea unor secţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, 
amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău,  precum și dotări în 
sumă de 2.077,00 mii lei.  

În cursul anului 2021, în cadrul celor 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă, aflate în derulare,  s-
au efectuat plăți în sumă de 88.970,59 mii lei, din care s-a rambursat suma de 47.753,90 mii lei, în baza 
cererilor de rambursare depuse în cursul anului. 

În urma închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2021, conform prevederilor 
Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1536/16.12.2021, a rezultat un deficit al anului 2021 în sumă 
de 36.170,01 mii lei, astfel: 

 - secţiunea de funcţionare a prezentat un excedent în sumă de 3.895,16 mii lei; 
 - secţiunea de dezvoltare a prezentat un deficit în sumă de 40.065,18 mii lei.  
Concluzionând, în urma stabilirii execuţiei bugetului local, pe total secțiuni, a rezultat un deficit al 

anului 2021 în sumă de 36.170,15 mii lei care diminuează disponibilul din contul de excedent al anului 
2020 în sumă de 43.373,49 mii lei, rezultând un disponibil la finele anului 2021 în sumă de 7.203,48 mii 
lei. 

Pe de altă parte, s-a continuat procesul privind informatizarea activităţii administraţiei publice 
judeţene şi locale, integrându-se în reţeaua proprie echipamente şi sisteme de calcul specifice, precum şi 
asigurarea desfăşurării în condiţii logistice optime a activităţii instituţiei.  

Atribuții duse la îndeplinire de Direcția economică 
 
 
AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, URBANISM ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI  
Eliberare certificate de urbanism, autorizații de construire și avize 
Actele eliberate de Biroul autorizații de construire și disciplină în construcții în anul 2021: 

Tipuri de acte emise  Nr. de  
acte emise  

Taxe încasate  
(lei)  

Certificate de urbanism 30 597,36 
Aviz al structurii de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean asupra proiectului 
(propunerii) de “Certificat de Urbanism” 

354 4.675,00 

Aviz al structurii de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean asupra proiectului 

(propunerii) de “Autorizaţie de Construire” 

124 38.419,84 

Autorizaţii de Construire 16 21.016,24 
Regularizări autorizații 4 117,22 

Prelungire Autorizații de Construire 1 - 
Prelungire Certificate de Urbanism 2 5.4 

Proces verbal de contravenție - - 



Total  64.825,66 
 
Toate actele au fost eliberate în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.  
Referitor la controlul în teritoriu, privind disciplina urbanistică, Direcția Arhitect șef are un 

program de control, ce are ca scop îndrumarea privind activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului și 
verificarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea lucrărilor de construcții.  

Specialiștii direcției au efectuat controale în baza sesizărilor făcute instituţiei de către persoane 
fizice sau juridice. În anul 2021, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal 6 sesizări/reclamații. 

Reprezentanții Biroului au  participat  la  recepția  lucrărilor  pentru  autorizațiile emise de către 
Consiliul Judeţean Sălaj sau la solicitarea UAT-urilor, ca specialiști în comisiile de recepție. 

 
Compartimentul Amenajarea Teritoriului Și Urbanism 
Situaţia Planurilor Urbanistice Generale la finalul anului 2021 se prezintă astfel:  
Din totalul de 61 de UAT: 19 au PUG-uri în termen de valabilitate, 14 UAT au prelungit 

valabilitatea PUG-urilor până la aprobarea noului PUG, conform art. 46 (1^3) din Legea 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare, iar 28 UAT au PUG-uri 
expirate. Valabilitatea PUG-urilor expirate a fost prelungită, prin hotărâre de consiliu local, până la 
aprobarea uni nou PUG, dar nu mai mult de 31.12.2023 (conform OUG nr. 51/21.06.2018 pentru 
modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001. Din cele 28 PUG-uri expirate, unul nu a fost contractat, iar 
restul de 27 PUG-uri sunt contractate, în faza de elaborare/avizare. 

În cele 10 ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, desfășurate pe 
parcursul anului 2021, au fost analizate și avizate 29 documentaţii, din care: 2 PUG-uri, 13 PUZ-uri și 1 
PUD pentru obținerea avizului CTATU și 13 PUZ-uri - pentru obținerea avizului de oportunitate. 

Total taxe CTATU încasate – 1.875,00 lei (pentru documentații PUZ și PUD). 
În anul 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a alocat, într-o primă 

etapă, prin contract, suma de 48.514,00 lei pentru finanțarea actualizării PUG-urilor. În urma întocmirii 
Actului adițional nr.1 la contractul sus-menționat, suma totală plătită la finele anului 2021 a fost de 
521.093,00 lei pentru următoarele UAT-uri: Almașu, Benesat, Bocșa, Creaca, Gâlgău, Hereclean, 
Năpradea și Șărmășag. Pentru sumele decontate s-au întocmit și transmis la MDLPA, deconturile 
justificative pentru lucrările executate, în baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor și a devizelor de 
cheltuieli și s-au întocmit convenții cu UAT-urile.  

S-au transmis la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, informații privind 
elaborarea/actualizarea planurilor urbanistice generale pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din 
județ. 

Referitor la așezările informale, s-a acordat asistență tehnică pentru constituirea grupurilor de lucru 
la nivelul UAT-urilor din județ, în vederea identificării așezărilor informale. În anul 2021, au fost 
centralizate fișele de date ale așezărilor informale de pe teritoriul județului în scopul monitorizării situației 
acestora și  fundamentării politicilor, programelor și proiectelor adresate lor. 

Reprezentantul desemnat din cadrul Direcției Arhitect şef a întocmit și a transmis la APM Sălaj 89 
puncte de vedere, conform Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, pentru eliberarea avizelor, acordurilor şi autorizațiilor de mediu. 

În anul 2021, s-a continuat supravegherea contractului de prestări servicii pentru elaborarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean. În anul 2021, a fost recepționată Etapa III din Planul de 
Amenajare a Teritoriului Județean și a fost plătită suma 99.960,00 lei, conform contractului semnat. 

În anul 2020, a fost semnat contractual de prestări servicii pentru “Elaborarea Planului de Urbanism 
Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad”. Proiectul a fost finalizat în anul 2021 
și aprobat, prin hotărâri de consiliu local al comunelor Creaca și Mirșid. 

Pe parcursul anului 2021, a fost derulat, împreună cu Direcția investiții și programe publice, 
Programul de finanțare  “Protecția monumentelor istorice – grupa B, de pe raza administrativ – teritorială a 



județului Sălaj, aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat”, program 
aprobat prin H.C.J. nr. 66 din 28 aprilie 2021. În cadrul acestuia, a fost aprobat un buget total de 
400.000,00 lei, din care 120.000,00 lei pentru situații de urgență, 250.000,00 lei pentru lucrări de execuție 
(valoarea maximă care poate fi alocată unui proiect a fost de 60.000,00 lei) și 30.000,00 lei pentru 
documentații tehnice (valoarea maximă care poate fi alocată pentru un proiect a fost de 10.000,00 lei). 

Prin H.C.J. nr. 100 din 23.07.2021, au fost aprobate sumele în cadrul programului sus-amintit, 
astfel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul Proiectului, personalul de specialitate din cadrul Direcției Arhitect Șef, a verificat starea 

fizică a monumentelor, documentațiile tehnice, în vederea întocmirii Raportului privind starea fizică a 
monumentului și Referatul de oportunitate privind cofinanțarea lucrărilor/elaborării documentațiilor 
tehnice. De asemenea, pentru decontarea lucrărilor executate și a documentațiilor tehnice, specialiștii 
direcției, au verificat situațiile de lucrări și corespondența pe teren a acestora, precum și documentațiile 
tehnice eligibile pentru finanțare.  

 
COMPARTIMENTUL GIS 
În cursul anului 2021, s-a lucrat la dezvoltarea bazei de date geospațiale proprie a Consiliul 

Judeţean Sălaj. În acest sens, au fost actualizate limitele unităților administrativ-teritoriale, inclusiv limitele 
intravilanelor. Procedura a fost realizată prin prelucrarea datelor vectoriale primite de la OCPI. Pentru 
fiecare comună, respectiv pentru fiecare localitate, s-a realizat un tabel care conține date descriptive, 
inclusiv date demografice. Tabelul poate fi accesat direct din baza de date.  

De asemenea, au fost dezvoltate și actualizate următoarele straturi: 
- rețeaua de drumuri, împărțite în naționale/europene, județene și comunale; 
- suprafețe umede: lacuri, bălți și râuri; 
- rețeaua de căi ferate; 
- bunuri care alcătuiesc domeniul public al județului; 
- monumente și situri arheologice; 
- PUZ-uri aprobate; 
- rețelele de Transgaz și Transelectrica; 
- rețele edilitare:Telekom, Orange, CPL Concordia, Delgaz; 
- zone împădurite;  
- zone protejate. 

Totodată, s-a continuat lucrarea pe stratul tematic, care conţine toate străzile din judeţ. 
De asemenea, s-a început introducerea în baza de date a tuturor planurilor urbanistice generale în 

format analogic prin scanarea și georeferențierea imaginilor raster.  

Nr.  
 crt. 

Solicitant Suma 
alocată 

1. Protopopiatul Ortodox Român, Zalău 60.000 lei 
2. Parohia Ortodoxă Noțig 60.000 lei 

3. Parohia Ortodoxă Română Răstolțu Deșert 60.000 lei 

4. Parohia Ortodoxă Română Var 10.000 lei 

5. Parohia Unită cu Roma greco-catolică, Bocșița 60.000 lei 

TOTAL 250.000 lei 



Cu ajutorul bazei de date realizată până în prezent, la solicitare, au fost create diferite tipuri de hărți, 
respectiv fișiere în format vectorial.  

În cursul anului 2021 s-a efectuat publicarea Planurilor Urbanistice Generale ale tuturor localităților 
urbane și rurale din județ. Pentru cele 61 de comune s-a realizat un număr de 1317 planșe scanate, care 
ulterior au fost încărcate pe site-ul Consiliului Judeţean. 

COMPARTIMENTUL MEDIU ŞI UTILITĂȚI PUBLICE  
Pe parcursul anului 2021, s-a asigurat monitorizarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor din Planul 

de menținere a calității aerului 2018 - 2022, în vederea întocmirii Raportului privind stadiul realizării 
măsurilor pentru anul 2021 și transmiterea acestuia către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj. 

În anul 2021 a fost actualizată componența Comisiei tehnice la nivel județean pentru planul de 
menținere a calității aerului.  

Tot în acest an, s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de specialitate necesare 
întocmirii Studiului de calitate a aerului și asistență tehnică pentru actualizarea Planului de menținere a 
calității aerului în județul Sălaj. 

În colaborare cu Direcția investiții și programe publice, s-a asigurat monitorizarea indicatorilor 
stabiliți în vederea urmăririi progresului înregistrat în implementarea obiectivelor, țintelor și măsurilor 
cuprinse în Planul județean de gestionare a deșeurilor și transmiterea datelor și a informațiilor aferente 
anului 2021, către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în vederea întocmirii Raportului de 
monitorizare a implementării Planului județean de gestionare a deșeurilor. 

De asemenea, a fost acordat sprijin și asistență tehnică consiliilor locale în implementarea legislației 
și a politicilor în domeniul protecției mediului. 

Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Arhitect Șef 
 
INVESTIȚII PUBLICE 
Direcţia a acţionat în anul 2021 pentru continuarea proiectelor de interes judeţean şi regional aflate 

în implementare, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operaţional Regional și 
Programul Operațional Capacitate Administrativă. În contextul actual al pandemiei COVID 19, au fost 
accesate fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare pentru achiziționarea de 
echipamente medicale specifice pentru tratarea pacienților infectați cu acest virus. 

În cadrul Direcţiei Investiții și Programe Publice s-au întreprins acţiuni de pregătire a portofoliului 
de proiecte pentru investiții care urmează să se finanțeze prin Programul Operațional Regional 2021-2027, 
pentru care, cheltuielile de elaborare a documentației tehnice vor fi rambursate din fonduri ale Programului 
Operațional Asistență Tehnică. 

De asemenea, în cadrul Direcției s-au întreprins acțiuni pentru realizarea unor investiții din fonduri 
proprii ale Consiliului Judeţean Sălaj. 
I.PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ ȘI GUVERNAMENTALĂ AFLATE ÎN DIVERSE 
STADII DE DERULARE 
 1. Reabilitare drum județean DJ 191C: Nuşfalău - Crasna - Zalău - Creaca 

- Contract de finanţare nr.134 din 03.07.2017 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 - 2020 
- Beneficiar: parteneriatul UAT Judeţul Sălaj și UAT Municipiul Zalău  
- Valoarea totală a proiectului: 120.812.270,74 lei, cu TVA 
- Data de finalizare a Contractului de finanţare: 30.07.2023 
- Rezultatele proiectului:  

- 36,816 km drum judeţean reabilitat 
- 88.741 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat 

- Activități derulate în anul 2021: 
- aferent contractului de lucrări au fost încheiate actele adiționale nr. 3/04.01.2021, 4/06.07.2021, 

5/10.08.2021 pentru execuția unor lucrări suplimentare conform Dispozițiilor de șantier nr. 2, 3 și 4, 



precum și a Actul adițional nr. 6/30.09.2021 având ca obiect includerea clauzei de ajustare a 
prețului contractului, conform OG nr. 15/2021; 

- au fost verificate și aprobate 9 certificate de plată în valoare de 24.185.676,12 lei (inclusiv TVA); 
- au fost transmise la ADR Nord-Vest 5 Cereri de rambursare, cheltuielile solicitate la rambursare 

fiind în sumă totală de 22.565.980,81lei (inclusiv TVA); 
- a fost monitorizată execuția lucrărilor care a ajuns la un procent valoric de peste 48%;  
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul misiunilor de verificare/audit 

efectuate de către reprezentanții ADR Nord-Vest.    
 

2. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. Cluj - Bogdana, km 7+400 - 
19+000 

- Contract de finanţare nr.55 din 03.07.2017 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 - 2020 
- Beneficiar: parteneriat UAT Judeţul Sălaj și UAT Comuna Buciumi (partener) 
- Valoarea totală a proiectului: 52.999.840,15 lei, cu TVA 
- Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.10.2022  
- Rezultatele proiectului:  

- 11.600 m drum judeţean modernizat și reabilitat 
- 8.599 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate 
- 4.500 m aliniament de arbori pentru protecția drumului 
- 10 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate 

- Activități derulate în anul 2021: 
- a fost încheiat Actul adițional nr.2 la Contractul de finanțare având ca obiect extensia duratei de 

implementare a proiectului; 
- au fost încheiate Actele adiționale nr. 2 și nr. 3 la Contractul de lucrări având ca obiect extensia 

duratei de execuție a lucrărilor și a duratei totale a contractului precum și pentru ajustarea prețului 
contractului conform prevederilor OUG nr.15/2021 și a Ordinului MDLPA nr.1336/2021; 

- au fost avizate/plătite 8 CIP-uri în valoare de 9.122.036,69 lei (inclusiv TVA); 
- au fost avizate/plătite 5 Cereri de rambursare înaintate la OI ADR Nord-Vest, în valoare de 

8.511.376,45 lei (inclusiv TVA); 
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest un număr de 4 Rapoarte de progres; 
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 2 misiuni de verificare 

efectuate  de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest. 
-  

3. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) - Cehu-Silvaniei (DJ 196), 
km 0 +000 - 22+693 
- Contract de finanţare nr. 868 din 18.12.2017 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 - 2020 
- Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 
- Valoarea totală: 48.677.318,46 lei, cu TVA 
- Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2023 
- Rezultatele proiectului:  

- 22.693 m drum judeţean reabilitat și modernizat; 
- 8.599 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate; 
- 4.500 m aliniament de arbori pentru protecția drumului; 
- 10 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate. 

- Activități derulate în anul 2021: 
- a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare având ca obiect extensia duratei de 

implementare a proiectului; 



- au fost avizate/plătite 11 CIP-uri în valoare de 14.394.619,49 lei (inclusiv TVA); 
- au fost avizate/plătite 6 Cereri de rambursare înaintate la OI ADR Nord-Vest, în valoare de 

12.147.278,91 lei (inclusiv TVA); 
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest un număr de 4 Rapoarte de progres; 
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 2 misiuni de verificare 

efectuate de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest. 
 

4. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - Rus - Buzaș - 
Lozna - DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782 (proiect retrospectiv) 

- Contract de finanţare nr 3465 din 09.11.2018 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
- Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 
- Valoarea totală: 108.354.207,46 lei, cu TVA 
- Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2022 
- Rezultatele proiectului:  
- 45,782 km drum judeţean reabilitat; 
- 8.399 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat. 

- Activități derulate în anul 2021: 
- a fost obținut avizul pentru Proiectul Tehnic realizat în cadrul serviciilor de proiectare, în urma 

verificării acestuia de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest PT-ul; 
- s-a derulat prima procedură de atribuire a contractului de execuție lucrări inițiată conform anunțului 

de participare nr. SCN1031481 din 02.06.2021 la care nu s-a prezentat nici un participant; 
- a fost inițiată procedura a doua pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, aflată în derulare; 
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul vizitelor de verificare efectuate în 

teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest. 
5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sîg - Tusa - limită 

județ Cluj, km 10+800 - 31+330 (proiect retrospectiv) 
- Contract de finanţare nr. 3468 din 09.11.2018 
- Sursa de finanţare: FEDR - POR 2014 - 2020 
- Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 

- Valoarea totală: 58.379.348,51 lei, cu TVA 
-Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.03.2022 
-Rezultatele proiectului:  

- 20.530 m drum judeţean reabilitat și modernizat 
- 750 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate 
- 4 buc. poduri reabilitate 

- Activități derulate în anul 2021: 
- a fost încheiat Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare având ca obiect extensia duratei de 

implementare a proiectului și utilizarea economiilor din cadrul proiectului pentru finanțarea 
lucrărilor de stabilizare a sectorului de drum afectat de alunecări de la km 10+800 - 14+870 în 
cuantum total de 10.157.373,59 lei (inclusiv TVA); 

- a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Acordul contractual având ca obiect ajustarea prețului 
contractului conform prevederilor OUG nr.15/2021 și Ordin MDLPA nr.1336/2021; 

- au fost avizate și plătite 6 Certificate interimare de plată (CIP) în valoare totală de 12.385.839,89 lei 
(inclusiv TVA); 

- au fost depuse la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca și aprobate de AM POR un număr de 5 Cereri de 
rambursare în valoare totală de 12.510.201,03 lei (inclusiv TVA); 

- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest un număr de 4 rapoarte de progres trimestriale; 



- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 2 vizite de verificare/audit 
efectuată în teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest. 

 
6. Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D între km 

10+800 - km 14+870, Valcău - Fizeș - Sâg 
- Obiectul contractului: proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări  
- Valoare: 10.157.373,59 lei cu TVA din care execuție lucrări : 9.852.652,37 lei cu TVA; 
- Data semnare contract: 05.01.2021 
- Durata contract: 14 luni de la semnarea contractului din care: proiectare (DALI+PAC+POE+PT) 

3 luni de la semnarea contractului și execuție lucrări/asistență tehnică din partea proiectantului 6 
luni de la data emiterii Ordinului de începere a execuției lucrărilor 

- Activități derulate în 2021: 
- elaborare documentații tehnice - faza DALI; PAC+POE; PT+DDE+CS 
- s-au executat piloții de mare adâncime și grosime de Ø 900 mm (388 buc), lucrări de 

infrastructură și suprastructură (inclusiv strat de baza/AB31,5 și strat de legătură/BAD22,4), 
drenuri, șanțuri 

- procentul fizic și valoric este la peste 95% la momentul suspendării lucrărilor pe timp de iarnă - 
conform Ordin de suspendare lucrări emis de Beneficiar - cu data de 04.12.2021. 

 
7. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 110: Măieriște - Doh - Dumuslău - Carastelec, km 
0+000 - 16+475 

- Contract de finanţare nr.2636 semnat în 13.11.2017 și act adițional nr1/5755/02.12.2020 
- Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj; 
- Valoarea totală: 23.095.563,20 lei (inclusiv TVA)   
- Durata contractului de proiectare și execuție lucrări: 26 luni 
- Rezultatele proiectului: 
- 15,55 km de drum județean reabilitat 
- 13,589 km șanțuri pereate executate  
- cosoliderea taluzului cu gabioane pe o lungine de 70ml 
- 43 podețe transversale realizate 
- 21 de podețe la drumurile laterale executate 
- 36 drumuri laterale realizate 

Activități derulate în anul 2021: 
- au fost realizate lucrările de relocare rețele electrice 
- pe o lungime de 15,55 km s-au realizat straturile de fundație de balast și strat de piatră spartă 
- pe o lungime de  9,30 km s-a realizat stratul de mixtură asfaltică BADPC 22,4  
- s-au realizat 2 podețe dalate de tip D5 și 30 podețe tubulare cu diametrul d=1000mm 
-s-au realizat 12787.00 mp de îmbunatăţirea sistemului rutier prin realizarea unui blocaj de piatră 
brută cu grosimea de 50 cm, 
- s-au realizat 9834,00 m şanţ de pământ trapezoidal, şanţuri pereate în lungime de 15628.00 m,  
- s-au realizat 104 podeţe pentru accese la proprietăţi din  tuburi corugate d=400 şi13 bucăți de 
podețe corugate cu diametrul D=600mm  la drumurile laterale. 

8. Modernizare bazin apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău  
- Contract de Finanțare nr.2638 semnat în 13.11.2017 și act adițional nr.1/5753/02.12.2020 
- Sursa de finanţare: Programul Național de Dezvoltare Locală 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj; 
- Valoarea totală: 905.211,72 lei  cu TVA 



-  Contract reziliat în 2021. 
 

9. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău 
- Contract de Finanțare nr. 4069 semnat în 15.03.2019 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
- Valoarea totală: 15.351.329,08 lei cu TVA 
- Durata proiectului: 52 luni de la semnarea Contractului de Finanțare; 
- Rezultatele proiectului:  

- 892.86 mp suprafață existentă modernizată 
- 1463.56 mp construiți în vederea extinderii unității de primiri urgențe 
- 145 de echipamente/utilaje achiziționate pentru unitatea de primiri urgențe modernizată și extinsă 

- Activități derulate în anul 2021: 
- în 04.02.2021 s-a semnat Contractul de servicii de supraveghere a execuției lucrărilor;  
- s-a construit extinderea posterioară a UPU – SMURD, s-au executat toate finisajele aferente și toate 

lucrările de instalații pentru aceasta; 
- au fost depuse la OI – ADR Nord-Vest 5 rapoarte de progres și 3 cereri de rambursare în valoare de 

2.356.883,36 lei. 
10. Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Zalău 
- Contract de Finanțare nr. 4367 semnat în 31.05.2019; 
- Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
- Valoarea totală:  11.666.837,49 lei cu TVA 
- Durata proiectului: 60 luni de la semnarea Contractului de Finanțare; 
- Rezultatele proiectului:  

- 133 echipamente achiziționate pentru Ambulatoriul de specialitate și laboratoarele care îl 
deservesc- 
- 4 laboratoare care deservesc Ambulatoriul de specialitate dotate cu aparatură medicală modernă; 
- 18 cabinete de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat dotate cu aparatură medicală modernă 

- Activități derulate în anul 2021: 
- Au fost semnate 5 contracte de furnizare în cadrul proiectului și au fost livrate și puse în funcțiune 

în cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Județean de Urgență Zalău echipamente 
medicale în valoare de 7.857.973,21 lei. 
   

11. Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu 
COVID19 

- Contract de Finanțare nr. 425 semnat în 04.12.2020; 
- Sursa de finanțare: FEDR – POIM 2014-2020 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Sălaj – lider, Spitalul Județean de Urgență 

Zalău – partener, Spitalul Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei  
- Valoarea totală:  20.787.448,92 lei cu TVA  
- Durata proiectului: 14 luni – până în 30.04.2021; 
- Rezultatele proiectului:  

- 104 echipamente medicale achiziționate pentru dotarea secțiilor din cadrul Spitalului județean de 
Urgență Zalău care tratează pacienți cu COVID – 19; 

- echipamente de protecție asigurate pentru 271 de persoane din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Zalău implicate direct în tratarea pacienților cu COVID – 19; 



- 114 echipamente si dispozitive medicale achiziționate pentru dotarea secțiilor din cadrul Spitalului 
Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” care tratează pacienți cu COVID – 19; 

- echipamente de protecție asigurate pentru 204 persoane din cadrul Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. 
Ioan Pușcaș” implicate direct în tratarea pacienților cu COVID - 19; 
 
 
 
Activități derulate în anul 2021: 

- au fost achiziționate, livrate și puse în funcțiune în cadrul secțiilor care tratează pacienți cu COVID 
19 echipamente medicale în valoare de 5.102.875,49 lei, costurile acestora fiind rambursate prin 
proiect; 

- au fost achiziționate materiale de protecție pentru secțiile care tratează pacienți cu COVID 19 în 
valoare de 1.583.771,29 lei.  
 

12. SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în Județul Sălaj 
- Contract de finanțare nr. 337 din 01.04.2019 

- Sursa de finanţare: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate  
- Valoarea totală a proiectului: 2.931.633,12 lei  cu TVA 
- Durata proiectului: 01.04.2019 – 30.08.2021 
- Rezultatele proiectului:  
- Oferirea a minim 5 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Judeţean Sălaj prin procese digitalizate 

și cu acces online și livrare completă prin înființarea canalului de comunicație nou reprezentat de 
portalul de servicii electronice; 

- Retro-digitalizarea documentelor din arhivă care sunt accesate și livrate online prin serviciile 
gestionate de către Consiliul Judeţean Sălaj; 

- Eliminarea solicitării unor documentelor justificative emise de către instituție la momentul livrării 
serviciilor; 

- Înființarea unui instrument extranet pentru confirmarea veridicității documentelor emise de 
instituție; 

- Site-ul instituției modernizat prin preluarea informațiilor curente existente și receptiv pentru orice 
dispozitive și elemente de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități; 

- Minim 70 de angajați din cadrul aparatului propriu al instituției și minim 1 funcționar(i) din 
personalul de execuție a aparatului propriu al instituției instruiți în utilizarea sistemelor 
implementate. 

- Activități derulate în anul 2021: 
- au fost întocmite și  transmise la AM POCA un număr de 2 Rapoarte de progres și 4 Cereri de 

rambursare, iar în urma verificării sumele au fost rambursate integral; 
- proiectul a fost finalizat cu un raport de progres financiar final în valoare de 2.586.148,08 lei. 

 
13. Planificare strategică și financiară în județul Sălaj 
- Contract de finanţare nr. 480 semnat în  08.05.2020 
- Sursa de finanţare: FSE - POCA 2014-2020 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
- Valoarea totală a proiectului: 576.962,70 cu TVA 
-  Data de finalizare a Contractului de finanţare: 08.03.2022 conform Actului Adițional nr. 1 la 
Contractul de finanțare 
- Rezultatele proiectului 



- Evaluarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2015-2020, suport pentru 
elaborarea noii strategii având ca temei orientarea pe rezultate și performanță - întărirea rolului 
monitorizării și evaluării sistemului de indicatori; 

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj pentru perioada 2021 – 2027; 
- Elaborarea Planului de măsuri pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a județului Sălaj 

pentru perioada 2021-2027, bazat pe criterii de prioritizare a investițiilor în diverse sectoare 
precum: infrastructură, sănătate, educație și asistență socială, pentru realizarea bugetului aferent 
anului 2021 și 2022. 

- Activități derulate în anul 2021: 
- au fost semnate contractele pentru servicii de informare și publicitate și pentru achiziționarea de 

mijloace fixe pentru echipa de management a proiectului; 
- au fost recepționate materialele de informare și publicitate și mijloacele fixe pentru echipa de 

managment;  
- au fost întocmite și  transmise la AM POCA un număr de 2 Rapoarte de progres  și 4 Cereri de 

rambursare rambursate integral, în valoare totală de 67.246,88 lei; 
- a fost întocmită documentația necesară în vederea inițierii procedurii de achiziție pentru atribuirea 

contractului „Servicii pentru elaborarea și implementarea documentelor de planificare strategică 
și financiară la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj pentru perioada 2021 – 2027”  
 

14. Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregatirea de proiecte finanţate 
din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), 
regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) şi infrastructura rutieră de interes judeţean, inclusiv 
variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură (3D) 

- Contract de finanţare nr. 1.1.150 semnat în  01.11.2021 
- Sursa de finanțare: Programul Operațional Asistență Tehnică: 2014 – 2020 
- Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj în calitate de partener al ADR Nord-

Vest pentru următoarele investiții: 
- Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare 

DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu – Tămașa – Cuzăplac – Almașu – Băbiu – Mesteacăn - DJ 
108A, km 2+800 - 37+616"; 

- Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românași - ( intersecție cu DN 1F), km. 19+000 - 
39+551"; 

- Servicii de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), inclusiv studii 
de teren, expertiză tehnică, documentații tehnice pentru obținerea avizelor / acordurilor / 
autorizațiilor pentru „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, 
km 0+000 - 12+137”  

- Valoarea eligibilă conform Cererii de Finanțare: 2.066.937,00 lei cu TVA 
- Valoarea eligibilă după semnare contracte de servicii: 1.303.549,56 lei cu TVA 
- Data de finalizare Contract de Finanațare: 31.07.2022 
- Rezultatele proiectului: 

- documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. 
Cluj - Petrindu – Tămașa – Cuzăplac – Almașu – Băbiu – Mesteacăn - DJ 108A, km 2+800 - 
37+616" elaborată; 

- documentație tehnică, faza PT pentru investiția "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românași - ( intersecție cu DN 1F), km. 19+000 - 39+551" 
elaborată; 

- documentație tehnică, faza DALI pentru investiția „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 12+137” elaborată; 



- Activități derulate în 2021: 
- furnizarea tuturor informațiilor solicitate de ADR Nord-Vest în vederea semnării Contractului de 

Finanțare; semnarea Contractului de Finanțare; 
- derularea și finalizarea tuturor achizițiilor prevăzute în Contract; 
- semnarea tuturor contractelor de servicii: 
- încărcarea dosarelor de achiziție în programul MySMIS. 

 
II. PROIECTE FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI 

1.  Reabilitare DJ 108D, Cehu Silvaniei - limită județ Maramureș, km 24+550 - 28+868 
- Obiectul contractului: proiectare și execuție lucrări 
- Valoarea Contract de proiectare și execuție lucrări: 6.820.859,95 lei (inclusiv TVA); 
- Lungime drum județean în execuție: 4,318 km 
- Ordinul de începere lucrări: 27.08.2020 
- Durata de execuție: 18 luni de la Ordinul de începere + perioadele de suspendare în anotimpul 

rece 
- Activități derulate în anul 2021: execuție lucrări de infrastructură și suprastructură (inclusiv strat 

de uzură/BA16), șanțuri, accese la proprietăți, podețe. Procent fizic și valoric este la peste 95% la 
momentul suspendării lucrărilor pe timp de iarnă - conform Ordin de suspendare lucrări emis de 
Beneficiar - cu data de 22.12.2021. 

2. Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj - Petrindu - Tămașa - Cuzăplac - Almașu -
Băbiu - Mesteacăn - DJ 108A, km 2+800 - 37+616 
- Obiectul contractului: servicii de proiectare - faza DALI  
- Valoare contract de proiectare: 142.800,00 lei (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 29.09.2020 
- Durată contract de proiectare: 9 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în anul 2021: elaborare studii de teren, expertiză tehnică, elaborarea 

documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor și elaborare DALI. Sunt în curs de evaluare 
la avizatori/emitere următoarele avize/acorduri: aviz SGA; acord de mediu APM; aviz SC Electrica 
SA – Sucursala Zalău și acord DRDP Cluj.  

3. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108R: DN 1F - Treznea - Agrij, km 0+000 - 
12+137: proiectare faza DALI 
- Obiectul contractului: servicii de proiectare - faza DALI  
- Valoare contract de proiectare: 80.045,35 lei (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 16.06.2021 
- Durată contract de proiectare: 9 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în anul 2021: elaborare studii de teren, expertiză tehnică, elaborarea 

documentațiilor pentru obținerea avizelor și acordurilor și elaborare DALI. Sunt în curs de evaluare 
la avizatori/emitere următoarele avize/acorduri: aviz SGA; acord de mediu APM; aviz SC Electrica 
SA – Sucursala Zalău.  

4. Modernizare DJ 109F, km: 0+000 - 0+837,6 Fodora - DN 1C 
- Obiectul contractului:  execuţie lucrări  
- Valoare contract de execuţie: 1.939.798,27 lei (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 13.09.2021 
- Durată contract de execuţie: 16 luni,  
- Activități derulate în anul 2021:  
- s-au realizat lucrări de terasamente, strat de fundaţie din balast şi strat de fundaţie din piatră spartă, 

s-au realizat trei podeţe transversale cu diametrul d=1000 mm  
5. Modernizare DJ 109P, km 24+065 - 27+590, Camar - lim. jud. Satu Mare 



- Obiectul contractului: execuţie  lucrări  
- Valoare contract de  execuţie : 8.763.350,91 lei, (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 02.09.2021 
- Durată contract de execuţie: 36 luni,  
- Activități derulate în 2021: a fost întocmită şi depusă documentaţia în cadrul programului de 

finanţare Anghel Saligny. 
 6. Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN1F - Guruslău - Coșeiu - lim. jud. Satu-Mare, km 
0+044 -14+604 

- Obiectul contractului: servicii de proiectare - faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 58.310,00 lei (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 08.10.2020 
- Durată contract de proiectare: 6 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: a fost recepționată documentația tehnică (DALI) verificată de 

verificatori de proiecte atestați; a fost întocmită şi depusă documentaţia în cadrul programului de 
finanţare Anghel Saligny. 

7. Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) - Marin - Valcău de Jos (DJ 191D), km 
0+000 - 11+615 
- Obiectul contractului: servicii de proiectare - faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 86.870,00 lei, (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 01.07.2020 
- Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: a fost recepționată documentația tehnică verificată de verificatori de 

proiecte atestați; a fost întocmită şi depusă documentaţia pe programul de finanţare Anghel Saligny. 
8. Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, 
km 17+000 - 28+320 
- Obiectul contractului: servicii de proiectare faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului 
- Valoare: 46.648,00 lei cu TVA din care: proiectare - 41.650,00 lei; asistență tehnică – 4.998,00 lei 
- Data semnare contract: 16.11.2020 
- Durată: 18 luni din care 3 luni etapa de proiectare 
- Activități derulate în 2021: au fost efectuate demersuri pentru semnarea contractului de 

angajament cu Electrica urmând a se obține avizului de amplasament în vederea completării 
documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de construire. 

9. Reabilitare și modernizare DJ 108F: DN1H - Șimleu Silvaniei - Măeriște - Sărmășag - Chieșd 
- lim. jud. Satu-Mare, km 0+000 - 31+055 

- Obiectul contractului: servicii de proiectare - faza DALI 
- Valoare: 124.950,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 06.11.2020 
- Durată: 6 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: a fost recepționată documentația tehnică (DALI) verificată de 

verificatori de proiecte atestați; a întocmită şi depusă documentaţia pe programul de finanţare 
Anghel Saligny. 

10. Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) - Gălpâia - Romita (DJ 108A), km 0+000 - 8+600 
- Obiectul contractului: elaborare documentație tehnică faza PT+DDE+CS și Execuție lucrări 
- Valoare contact: 35.256.179,77 lei, cu TVA 
- Data semnare contract: 16.02.2021 
- Durata contract: 14 luni de la semnarea contractului din care proiectare (DALI+PAC+POE+PT) 3 

luni de la semnarea contractului și execuție lucrări/asistență tehnică din partea proiectantului 6 luni 
de la data emiterii Ordinului de începere a execuției lucrărilor 



- Activități derulate în 2021: elaborare documentații tehnice - faza PT+DDE+CS; s-au executat 
piloții de mare adâncime și grosime de Ø 600 mm (183 buc); procentul valoric este la peste 11% la 
momentul suspendării lucrărilor pe timp de iarnă - conform Ordin de suspendare lucrări emis de 
Beneficiar - cu data de 24.12.2021. 

11. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românași  
(intersecție DN 1F), km 19+000 - 39+551 

- Obiectul contractului: elaborare documentație tehnică - faza PAC+POE; PT+DDE+CS și 
Execuție lucrări 

- Valoare contract: 69.454.980,17 lei, cu TVA 
- Dată semnare contract: 17.09.2021 
- Durata contract: 40 luni de la semnarea contractului din care: etapa 1 (PAC+POE): 3 luni de la 

data menționată în Ordinul de începere a serviciilor; etapa 2 (PT+DDE+CS): 2 luni de data 
menționată în Ordinul de începere a serviciilor; etapa 3 Execuție lucrări/asistență tehnică din partea 
proiectantului - 20 luni de la data menționată în Ordinul de începere a execuției lucrărilor. 

- Activități derulate în 2021: elaborare documentații tehnice - faza PAC+POE. S-au elaborat 
studiile de teren de detaliu, expertiza tehnică, documentații pentru obținere avize/acorduri și 
documentația tehnică – faza PAC+POE. 

12. Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău 
- Obiectul contractului: execuție lucrări 
- Valoare contract: lei cu TVA 
- Data semnare contract: 08.07.2020 
- Durată contract : 18luni 
- Activități derulate în 2021: realizare parter şi etaj la parcare, amenajare acces la parcare, dotare 

parcare cu mobilier urban 
13. Punere în siguranță podeț pe DJ 110, km 18+823 
- Obiectul contractului: execuție lucrări 
- Valoare contract: 674.290,57 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 20.01.2021 
- Durată contract: 12 luni de la primirea Ordinului de începere a execuției lucrărilor 
- Activități derulate în 2021: demolare podeţ existent şi realizarea unui podeţ nou din beton armat, 

amenajare albie şi rampe de acces pe podeţ, finalizarea lucrărilor (recepţia la terminarea lucrărilor).  
  14 . Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, in localitatea Ileanda, județul Sălaj 
- Obiectul contractului: execuție lucrări 
- Valoare contract: 1.576.319,07 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 17.08.2021 
- Durată contract : 12 luni 
- Activități derulate în 2021: consolidare culei la pod, amenajare albie.  

15. Lucrări de intervenţie (reabilitare) DJ109: lim judeţ Cluj-Dragu, pe porţiunea de drum între 
km 31+976- 32+610 
- Obiectul contractului: execuție lucrări 
- Valoare contract: 1.568.918,02 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 02.12.2021 
- Durată contract : 3 luni 
- Activități derulate în 2021: predare amplasament. 

 
16. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Zalău (extindere peste Serviciul de Medicină Legală)  
- Obiectul contractului: execuție lucrări 



- Valoare contract: 3.575.582,90 lei TVA inclus. 
- Data semnare contract: 06.12.2021 
- Durată contract: 6 luni execuție lucrări de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.  
- Activități derulate în 2021: a recepționată documentația tehnică faza DTAC+PT; a fost semnat 

contractul de execuție cu SC AVRIL SRL. 
17. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Zalău (proiect inclus pe lista CNI) 

- Obiectul contractului: proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 
lucrări 

- Valoare contract de proiectare și execuție lucrări: 26.700.848,77 lei cu TVA, din care execuție 
lucrări: 26.214.138,77 lei 

- Durată contract: 36 luni din care 5 luni de la semnarea contractului pentru etapa de proiectare și 
diferența pentru execuția lucrărilor 

- Activități derulate în 2021: elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor 
conform certificatului de urbanism, elaborarea PAC, POE și obținerea autorizației de construire; 
este în curs de elaborare proiectul tehnic aferent investiției.   

18. Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la imobilul aflat în 
proprietatea județului Sălaj și administrarea Consiliului Judeţean, str. Avram Iancu nr. 29 Zalău 

- Obiectul contractului: proiectare faza PT, asist. tehnică din partea proiectantului și execuție 
lucrări 

- Valoare contract de proiectare și execuție: 2.440.283,12 lei cu TVA din care execuție lucrări 
1.865.938,44 lei  

- Data semnare contract: 08.10.2019 
- Durată contract de proiectare și execuție: 17 luni din care execuția lucrărilor: 9 luni de la 

Ordinul de începere (30.03.2020) 
- Activități derulate în 2021 monitorizarea execuției lucrărilor realizate în procent de aprox. 90%; 

sistarea lucrărilor pentru înlocuire instalațiilor electice. 
19.  Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă pentru 

Consiliul Juețean Sălaj 
- Obiectul contractului:  proiectare și execuție lucrări  
- Valoare contract de proiectare: 2.756.792,08 lei TVA inclus 
- Data semnare contract: 24.11.2021 
- Durată contract: realizare DTAC+PT - 2 luni de la semnarea contractului și execuție lucrări - 12 

luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
- Activități derulate în 2021: a fost semnat contractul de execuție; este în curs de elaborare 

documentație tehnică în vederea obținerii Autorizației de construire. 
20. Stabilizarea alunecărilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin – Act adițional nr.5     la 

contractul «Proiectare şi lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în proiectul "Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"»  

- Obiectul contractului: proiectare și execuție lucrări de stabilizare a alunecărilor de teren de la 
CMID 

- Valoare act adițional nr. 5: 4.494.887 lei cu TVA 
- Data semnare act adițional nr.5: 30.12.2019 
- Durată: 8 luni (2020 – 2021) 
- Activități derulate în 2021: execuție lucrări finalizată 

21. Elaborarea documentației în vederea consolidării, completării și extinderii sistemului de 
management integrat al deșeurilor (SMID) Sălaj 

- Obiectul contractului: elaborarea documentelor de programare, a documentației tehnice și a 
aplicației de finanțare pentru dezvoltarea SMID Sălaj 



- Valoare contract: 912.655,03 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 09.05.2019  
- Durată contract: 3 ani de la data semnării contractului 
- Activități derulate în 2021: elaborare Master Plan; elaborare Plan Județean de Gestionare a 

Deșeurilor; derularea etapelor specifice pentru obținerea Avizului de mediu și aprobarea acestuia 
printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Sălaj. 

22. Studiu privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, similare și din piețe la nivelul 
județului SĂLAJ   

- Obiectul contractului: elaborarea studiului privind determinarea compoziției deșeurilor menajere, 
similare și din piețe la nivelul județului SĂLAJ 

- Valoare contract: 156.485 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 16.10.2020  
- Durată contract: 7 luni de la data semnării contractului 
- Activități derulate în 2021: participare la activitățile derulate pentru efectuarea determinărilor 

specifice referitor la compoziția deșeurilor - campania 2; analizarea raportului aferent acestei 
campanii și a raportului final; solicitarea completării documentelor în conformitate cu 
recomandările experților JASPERS (firma de consultanță care asigură serviciile de asistență tehnică 
Ministerului Fondurilor Europene pentru proiectele ce vor fi depuse spre finanțare din Programul 
Operațional Infrastructura Mare) și colaborarea cu prestatorul care elaborează documentația pentru 
consolidarea, completarea și extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) 
Sălaj, în vederea includerii informațiilor în documentele și documentațiile tehnice care vor fi 
elaborate. 

23.  Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor și a potențialului 
de compostare individuală la nivelul județului SĂLAJ   

- Obiectul contractului: elaborarea studiului privind estimarea potențialului de colectare separată a 
biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului SĂLAJ   

- Valoare contract: 203.490 lei (inclusiv TVA) 
- Data semnare contract: 12.04.2021 
- Durată contract: 2 luni de la data semnării contractului 
- Activități derulate în 2021: analizarea rapoartelor elaborate în cadrul contractului; solicitarea 

completării acestora în conformitate cu recomandările experților JASPERS (firma de consultanță 
care asigură serviciile de asistență tehnică Ministerului Fondurilor Europene pentru proiectele ce 
vor fi depuse spre finanțare din Programul Operațional Infrastructura Mare) și colaborarea cu 
prestatorul care elaborează documentația pentru consolidarea, completarea și extinderea sistemului 
de management integrat al deșeurilor (SMID) Sălaj, în vederea includerii informațiilor în 
documentațiile tehnice care vor fi elaborate. 

24.  Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău 
- Obiectul contractului: expertiză tehnică, proiectare faza DALI, proiectare (faza PT) + execuție 

lucrări 
- Valoare estimată investiție: 8.895.479 lei 
- Activități derulate în 2021: elaborare expertiză tehnică, elaborare DALI și studii de specialitate, 

recepționare documentație tehnică. 
25. Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău: elaborare 

expertiză tehnică  
- Obiectul contractului: realizare expertiză tehnică 
- Valoare estimată investiție: 8.895.479 lei 
- Activități derulate în 2021: a fost elaborată expertiza tehnică; a fost recepționată documentația 

tehnică. 
26. Lucrări de întreținere 



- Așternere covoare bituminoase pe DJ 108A: Bogdana – Agrij, km 19+000 – 30+412 - 11,412 
km: finalizat 

- Așternere covoare bituminoase pe DJ 110A: DN 1F – Guruslău – Coșeiu – Archid – lim jud 
Satu – Mare - 13,7 km: finalizat 

- Întreținere îmbrăcăminți asfaltice pe DJ 191G, DJ 108R, DJ103N, DJ191E: recepţie finală. 
27. Program în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2021, din 

bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței 
sociale, aprobat prin HCJ nr. 107 din 17 decembrie 2020, HCJ nr. 51 din 09 aprilie 2021, respectiv 
HCJ nr. 53 din 09 aprilie 2021 cu modificările și completările ulterioare: 

- Sursa de cofinanțare (90%): bugetul propriu al Consiliului Judeţean Sălaj 
- Buget alocat: 1.400.000,00 lei  
- Plăți efectuate: 1.263.283,00 lei  
- Activități derulate în 2021:  

- servicii sociale furnizate la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în centre de 
zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi unui număr de aproximativ 511 beneficiari din judeţul 
Sălaj; 

- acordare îngrijire primară la domiciliu și în sistem rezidențial pentru aproximativ 304 
beneficiari persoane vârstnice, dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune socială, care 
nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire; 

- acordare de servicii specializate pentru aproximativ 23 beneficiari persoane adulte și 30 copii cu 
dizabilități; 

- acordare de servicii de specialitate pentru aproximativ 77 de copii aflați în situație de risc de 
separare de părinți sau părăsiți de părinți cu risc de abandon școlar, asistență logopedică, 
consiliere psihologică și  sprijin în pregătirea lecțiilor; 

- acordarea unei mese calde pentru un număr de 50 persoane defavorizate și servirea micului 
dejun pentru 25 școlari și  preșcolari; 

- activități de socializare și petrecere a timpului liber pentru un număr de 27 beneficiari persoane 
vârstnice; 

- au fost cofinanțate un număr de 53 locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural; 
- au fost sprijinite să funcţioneze un număr de 24 de entităţi prestatoare de servicii sociale și 

anume: 15 unități care asigură servicii de asistenţă socială la domiciliul vârstnicilor și 
persoanelor cu nevoi sociale aflate în dificultate, 1 centru de îngrijire și găzduire în sistem 
rezidențial pentru persoane vârstnice, 2 centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități, 
1 centru de pregătire pentru o viață independentă, 1 centru de zi pentru recuperarea copiilor 
afectați de boli rare și din spectrul autist, 3 centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de 
separare de părinți, 2 centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), 2 cantine 
sociale și care furnizează servicii de asistență socială primară sau specializată acordate 
persoanelor vârstnice, servicii sociale specializate acordate persoanelor cu dizabilități, servicii 
sociale specializate acordate în centre de zi, servicii acordate în cantine sociale.  

28. Programul de finanțare nerambursabilă din bugetului Județului Sălaj pentru activități 
nonprofit de interes județean pentru tineret, sportive și recreative pe anul 2021, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.68 din 2021, evaluat în 17.06.2021  

- Sursa de finanțare: Bugetul Consiliului Judeţean Sălaj 
- Buget alocat:                                 450.000 lei 
- Sumă totală solicitată:                   423.635 lei 

Obiectivul specific: sprijinirea, pe baza unui contract de finanţare nerambursabilă, a activităților 
pentru tineret, sportive și recreative de interes judeţean, promovate de persoane juridice de drept 
privat, fără scop patrimonial, care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu 



privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare sau cultele religioase 
recunoscute conform legii  
Cadrul legislativ: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Rezultatele programului: 
- Au fost depuse 16 de Cereri de Finanțare pe Sport și 41 de Cereri de finanțare pe Tineret din 

care au fost declarate eligibile 56 de cereri de către Comisia de Selecție numită prin Dispoziția 
nr.149/17.06.2021 și respinse 1. Proiectele eligibile au avut scor mediu de evaluare între 61,0 și 
92,6 puncte.  

29. Reabilitare și modernizare DJ 191E: DJ 108G - Peceiu - Bănișor - Ban - Sâg (DJ 191D), km 
0+012 -11+290 

- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 66.152,10 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 06.04.2021 
- Durată contract de proiectare: 4 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost verificată de verificatori de proiecte 

atestați și recepționată; până în prezent nu au fost obținute avizele de la Electrica, SGA și Mediu 
solicitate prin certificatului de urbanism 

30. Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN1H - Șimleu Silvaniei - Ilișua - Lompirt - DN1F - 
Sărmășag - Derșida - Bobota - Zalnoc - Camăr (DJ 108P), 2+609 - 41+658 

- Obiectul procedurii: Servicii de proiectare - faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 333.200,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 15.07.2021 
- Durată contract de proiectare: 4 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost verificată de verificatori de proiecte 

atestați și recepționată; până în prezent nu au fost obținute avizele de la Electrica, SGA și Mediu 
solicitate prin certificatului de urbanism. 

31. Reabilitare și modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj - Dragu - Hida (DN 1G) Km 31+976 - 
46+624 

- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI ; 
- Valoare contract de proiectare: 71.200,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 15.04.2021 
- Durată contract de proiectare: 4 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost verificată de verificatori de proiecte 

atestați și recepționată; până în prezent nu au fost obținute avizele de la Electrica, SGA și Mediu 
solicitate prin certificatului de urbanism.  

32. Reabilitare și modernizare DJ 108A între km 57+763 - 58 + 872, Prodănești - Jibou (DN 1H) 
- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare a documentației tehnice, expertiză tehnică, DALI 
- Valoare contract de proiectare: 23.800,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 18.06.2021 
- Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost verificată de verificatori de proiecte 

atestați și recepționată; până în prezent nu au fost obținute avizele de la SGA și Mediu solicitate 
prin certificatului de urbanism 

33. Execuţie rezervor de apă de 400 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Zalău (spital vechi) 

- Obiectul procedurii: elaborare documentație tehnică, faza PT+DE și asistență tehnică proiectant 
- Valoare contract de proiectare: 38.080,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 08.04.2021 



- Durată contract de proiectare: 18 luni de la semnarea contractului, 3 luni servicii de proiectare de 
la semnarea contractului 

- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost verificată de verificatori de proiecte 
atestați și recepționată; în urma avizului Direcției Județene de Cultură Sălaj (DJC), rezervorul și 
stația de pompare se vor monta subteran, se va rezilia contractul de servicii și se va demara o nouă 
procedură de achiziție publică pentru actualizare SF, DTAC+PT conform decizie DJC Sălaj. 

34. Execuție rezervor de apă de 500 mc, la sediul Spitalului Județean de Urgență Zalău, inclusiv 
sisteme de racordare la hidranți și drencere 

- Obiectul procedurii: contract de execuție lucrări 
- Valoare contract: 631.553,23 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 08.06.2021 
- Durată contract: 2 luni de la semnarea contractului serviciile de proiectare, 2 luni de la primirea 

ordinului de începere a lucrărilor 
- Activități derulate în 2021: contract suspendat până la corelarea proiectului cu modernizarea 

bazinului existent din incinta SJUZ 
35. Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Zalău: proiectare faza DALI 
- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI  
- Valoare contract de proiectare: 56.049,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 05.08.2021 
- Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost predată Autorității Contractante în vederea 

verificării de către verificatori de proiecte atestați; este în derulare procedura de achiziție publică 
pentru servicii de verificare documentații tehnice 

36. Reabilitare și modernizare DJ 103N între km 1+660 - 11+626, limită județ Cluj - Halta 
Jebucu – Jebucu – Sfăraş - DN1G 

- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 84.670,88 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 08.09.2021 
- Durată contract de proiectare: 4 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentația tehnică a fost predată Autorității Contractante în vederea 

verificării de către verificatori de proiecte atestați; este în derulare procedura de achiziție publică 
pentru servicii de verificare documentații tehnice. 

37. Reabilitare DJ 191D: DN 1H - Nușfalău - Boghiș - Valcău de Jos, km 0+000 - 10+800 
proiectare faza DALI 

- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 84.670,88 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 15.09.2021 
- Durată contract de proiectare: 4 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate în 2021: documentație tehnică în curs de elaborare 
38. Servicii de elaborare documentație tehnică, faza SF, pentru investiția „Amenajare accese și 

sisteme de colectare și evacuare a apelor pluviale pentru DJ 109F: Gâlgău - Poiana Blenchii – 
lim jud. MM 

- Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI 
- Valoare contract de proiectare: 119.000,00 lei cu TVA 
- Data semnare contract: 17.01.2022 
- Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
- Activități derulate: documentație tehnică în curs de elaborare 
 



III.PROIECTE AFLATE  ÎN ETAPA DE MONITORIZARE POST-IMPLEMENTARE 
1. Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj 
     Perioada de monitorizare post-implementare: 31.10.2016-31.10.2021 
2. Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, judeţul Sălaj 
     Perioada de monitorizare post-implementare: 31.10.2016-31.10.2021 
3. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului 

Sălaj (proiect retrospectiv) 
     Perioada de monitorizare post-implementare: 31.08.2019 – 31.08.2024 
4. Îmbunătățirea accesului populației din județele Sălaj și Maramureș la servicii medicale de 

urgență (proiect retrospectiv) 
     Perioada de monitorizare post-implementare: 31.08.2019 – 31.08.2024 
5. „INNOV-CARE” – Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea  de servicii de 

asistență socială în condiții complexe 
     Perioada de monitorizare post-implementare: septembrie 2019 – septembrie 2023 
6. Sisteme de management performant pentru Consiliul Judeţean Sălaj 
     Perioada de monitorizare post-implementare: 01.10.2019 – 01.10.2024 
7. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Performanţei conform SR EN ISO 

9001:2015 în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj 
    Perioada de monitorizare post-implementare: 23.07.2019 – 23.07.2024 
8. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj  
    Perioada de monitorizare post-implementare: 19.02.2019 – 18.02.2024. 
9. Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu-Cehului - 

Benesat, km 28+000 - 28+900 – 36+080 - 43+150 
    Perioada de monitorizare post-implementare: 01.09.2020 – 30.08.2025 

10. Sălajul spune NU corupției! 
Perioada de monitorizare post-implementare: 08.03.2020 – 08.03.2025 

 Pentru toate proiectele aflate în etapa de post-implementare au fost întocmite periodic Rapoarte privind 
durabilitatea investiției. De asemenea, echipele de proiect au participat la vizitele efectuate de Autoritățile 
responsabile cu controlul acestor proiecte, furnizând informațiile solicitate de către acestea. 

  IV. PROIECTE AFLATE ÎN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE 
1.  Execuție lucrări ”Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E, km 1+630” 

- Obiectul procedurii: execuție lucrări; 
- Valoare estimată fără TVA: 5.800.338,87 lei. 

2. Reabilitare și modernizare DJ 109P: DN 1H - Halmășd - Cerâșa - Cosniciu de Jos - Ip - Zăuan 
Băi - Camăr - lim. jud. Satu-Mare, km 0+017 - 24+065 

- Obiectul procedurii: proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului și execuție 
lucrări 

- Valoare estimată fără TVA: 100.190.731,10 lei 
3. Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108S km 0+300, în 

localitatea Rus 
- Obiectul procedurii: execuție lucrări; 
- Valoare estimată fără TVA: 4.795.108,19 lei 

4. Execuție lucrări pentru punere în siguranță pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108S, km 8+250, în  
localitatea Șimișna 

- Obiectul procedurii: execuție lucrări; 
- Valoare estimată fără TVA: 2.463.929,50 lei 

5. Servicii de elaborare Master plan pentru prioritizarea investițiilor la Spitalul Județean 
de Urgență Zalău 



- Obiectul procedurii: contract de servicii; 
- Valoare estimată fără TVA: 185.710 lei 

6. Construire centru oncologic în Zalău, jud. Sălaj 
- Obiectul procedurii: servicii de proiectare – faza SF 
- Valoare estimată fără TVA: 177.478 lei 

7. Achiziție Angiograf pentru Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău 
- Obiectul procedurii: furnizare; 
- Valoare estimată fără TVA: 4.158.907,56 lei 

 
V. INVESTIȚII ÎN PREGĂTIRE 

1. Restaurare Ansamblu Castel Beldy: actualizare documentație tehnico-tehnică – faza PT; 
2. Înființare parc industrial în comuna Hereclean, județul Sălaj: achiziție teren și elaborare Studiu 

de fezabilitate şi Plan urbanistic zonal; 
3. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii (corp C1 și C3), situată în Zalău, str. Lt. col. 

Pretorian, nr. 30: proiectare faza DALI; 
4. Sediu administrativ Consiliul Judeţean Sălaj: proiectare faza SF; 
5. Servicii de elaborare politică de marketing teritorial și branding pentru județul Sălaj; 
6. Realizare porți de intrare în județul Sălaj; 
7. Exploatarea energiei geotermale la investiția „Sediu administrativ Consiliul Judeţean Sălaj”: 

expertiză tehnică Af, completare Studiu Geotehnic și elaborare Studiu de oportunitate; 
8. Reabilitare, modernizare, extindere infrastructură electrică, de ventilare și tratare a aerului, 

precum și infrastructură de fluide medicale și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, 
alarmare incendii la Spitalul Județean de Urgență Zalău: proiectare faza DALI; 

9. Extindere, modernizare și dotare Spitalul Județean de Urgență Zalău: proiectare faza SF, PT și 
asistență tehnică din partea proiectantului; 

10. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Judeţean Sălaj, situată în Zalău, 
str. Kossuth, nr. 71: proiectare faza DALI;  

11. Lucrări de intervenţie în vederea eficientizării energetice a imobilului aflat în proprietatea 
judeţului Sălaj, situat în municipiul Zalău, str. Păcii, nr. 10: proiectare faza DALI; 

12. Lucrări de intervenție în vederea eficientizării energetice la imobilul situat în orașul Cehu 
Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 13, pentru Extinderea Ambulatoriului de specialitate al 
Spitalului Județean de Urgență Zalău: proiectare faza DALI; 

13. Construire parcare supraetajată în zona Spitalului Județean de Urgență Zalău: proiectare faza 
SF; 

14. Elaborare audit energetic la Spitalul Județean de Urgență Zalău: servicii 
15. Lucrări de amenajare intrare la Spitalul Județean de Urgență Zalău: reparații 
16. Restaurare, reabilitare și punere în valoare a sitului roman Porolissum: proiectare faza DALI 
17. Aducţiune conductă de apă Zalău-Vârşolţ: proiectare faza SF; 
18. Reabilitare și modernizare DJ 108E: DJ108A-Someş Guruslău-Năpradea, km 0+000 – 

11+950: proiectare faza DALI; 
19. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109F: Gîlgău – Poiana Blenchii, lim. jud. 

Maramureș, km 3+971 – 10+370: proiectare faza DALI; 
20. Elaborare studii de trafic pentru drumuri județene; 
21. Studiu de oportunitate privind achiziționarea de utilaje multifuncționale în vederea creșterii 

siguranței traficului rutier pe drumurile județene; 
22. Amenajare accese şi elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. Cluj - Fodora – Rus, 

km 17+000 – 28+320: execuție lucrări; 
23. Modernizare DJ 108S: Zalha- Bezded-Cernuc, km 21+070 - 31+469: execuție lucrări; 



24. Modernizare DJ 108T, sector: lim. jud. Maramureș - Cehu Silvaniei, km 8+544-9+677: 
execuție lucrări; 

25. Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN 1H - Șimleu Silvaniei - Ilișua - Lompirt - DN 1F - 
Sărmășag - Derșida - Bobota - Zalnoc - Camăr (DJ 108P), km 2+609 - 41+658: proiectare, asistență 
tehnică și execuție lucrări. 

                                  Atribuții duse la îndeplinire de Direcția investiții şi programe publice  
 
De asemenea, în conformitate cu atribuțiile specifice, prin Direcția Monitorizare Investiții 

Publice din cadrul aparatului de specialitate, au fost derulate proceduri specifice monitorizării investiţiilor 
realizate de către Consiliul Judeţean Sălaj, finanţate din diverse surse (nerambursabile, bugetul de stat, 
bugetul judeţean). 

Pe tot parcursul anului, a fost monitorizată implementarea investițiilor în curs, activitățile 
principale fiind următoarele: 

- Programarea şi efectuarea vizitelor în teren, împreună cu alţi membri ai echipei de proiect, la 
proiectele de infrastructură rutieră aflate în implementare; 

- Verificarea efectuării lucrărilor, a analizei stadiului fizic a investiţiei; 
- Participarea la întâlniri de lucru organizate în cadrul proiectelor aflate în derulare; 
- Propunerea de soluții în cazul problemelor identificate pe parcurs; 
- Analiza, în cadrul ședințelor de progres, a progresului investițiilor cu finanțare externă, internă 

și din fonduri proprii, promovate și derulate de Consiliul Judeţean Sălaj, prin urmărirea comportării în timp 
a lucrărilor executate. 

A fost monitorizată implementarea următoarelor investiții majore, aflate în derulare: 
- Reabilitare şi modernizare  drum judeţean DJ108A: lim. jud. Cluj-Bogdana; 
- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ108D: Crişeni - Cehu Silvaniei; 
- Reabilitare drum județean DJ 108D: Cehu Silvaniei - lim. jud. Maramureș;  
- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - Sâg - Tusa - limită 

județ Cluj; 
- „Punere în siguranță sectoare de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 191D între km 

10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg”; 
- Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ110: Măerişte-Doh-Dumuslău-Carastelec; 
- Reabilitare drum judeţean DJ 191C: Nuşfalău-Crasna-Zalău-Creaca; 
- Modernizare DJ 109 F, km: 0+000 – 0+837,6 Fodora; 
- Covor asfaltic DJ 110 A:  DN 1F Guruslău – Coșeiu. 
Au fost realizate recepțiile pentru următoarele lucrări: 
- Proiectare și lucrări de execuție pentru investițiile cuprinse în proiectul „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Sălaj”; 
- Proiectare și lucrări de execuție pentru stabilizarea alunecărilor de teren de pe amplasamentul 

CMID Dobrin; 
- Lucrări de întreținere Complex Arheologic Porolissum-Moigrad și amenajare a Complexului 

Arheologic Porolissum –Moigrad; 
- Punere în siguranță podeț pe DJ110, km 18+823 (Carastelec); 
- Proiectare și lucrări de execuție pentru investițiile cuprinse în proiectul „Sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Sălaj” - alunecări de teren; 
- Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196: lim jud. Satu Mare – Horoatu Cehului – 

Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150; 
- Modernizarea și extinderea complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea 

de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial. 
- Covor asfaltic DJ 110 A:  DN 1F Guruslău – Coșeiu - Archid. 
Au fost monitorizate următoarele investiții (implementate și aflate în garanție): 



- DJ 196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului – Benesat; 
- Covor bituminos pe DJ 108 G: DJ 108 A-Cizer-Plesca-Crasna-Vârşolţ; 
- Covor bituminos pe DJ 108 A: Bogdana – Agrij; 
- Covor bituminos pe DJ 108 E: Someş Guruslău-Năpradea  
- Covor bituminos pe DJ  191 D: Valcău -Fizeș, -Sâg, km10+800 – 19+200; 
- Covor bituminos pe DJ 110 C: Ileanda (DN 1 C) – Dolheni- lim. jud. Maramureș, km 0+009-

7+595; 
- Covor bituminos pe DJ 108 E: DJ 108 A – Someș Guruslău- Năpradea, km 0+000 – 11+950 
- Covor bituminos pe DJ 108 G: DJ 108 A – Cizer – Plesca  - Crasna – Vârșolt (DN1H), KM 

0+065 – 30+263; 
- Covor bituminos pe DJ 108 T: lim. Jud. Maramures – Ulciug – Cehu Silvaniei, km 11+686-

13+186; 
- Covor bituminos pe DJ 108 A, km 19+000 – 30+412, Bogdana-Agrij; 
- Covor bituminos pe DJ 108 N: lim. jud Cluj – Petrindu-Tămașa- Cuzăplac -Almașu – Babiu – 

Mesteacăn – DJ 108 A, km 2+820 – 3+520, km 4+700 – 6+600; 
- Covor bituminos pe DJ 108 S: DN 1C, Rus – Simisna – Hasmas – Ceaca- Ciureni- Zalha- 

Virtesca- Bezded – Cernuc (DJ 108B ), km 0+000 – 0+850, km 3+200 – 21+100; 
- Covor bituminos pe DJ 161: Limita jud Cluj – Voievodeni – Dragu (DJ 109 ), km 9+780 -

56+780; 
- Covor bituminos pe DJ 110D; Surduc (DN1H) – Cristoltel- Cristolt, km 0+000-10+400.  
Au fost emise constatări către constructori, privind problemele apărute în diferite etape de 

implementare a obiectivelor de investiții.   
Au fost întreprinse demersurile de obținere a avizelor şi acordurilor necesare, de la Sistemul de 

Gospodarire a Apelor și de la Distribuție Energie Electrică – Sucursala Zalau, în diferite etape de elaborare 
a documentaţiilor tehnice. 

A fost asigurată buna administrare a obiectivelor realizate prin programe cu finanțare externă și 
aflate în perioada de post-implementare. Dintre acestea, cele mai importante sunt reprezentate de cele două 
obiective de patrimoniu: Castrul Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi.  În anul 2021, au fost 
întocmite un număr de 20 de procese verbale de predare-primire a sumelor provenite din vânzarea 
biletelor de acces la cele 2 obiective de patrimoniu Castrul Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi, 
procese încheiate  între reprezentantul S.C. Pază și Obiective și Intervenții SRL (în calitate de predător) și 
reprezentantul Consiliului Judeţean Sălaj(în calitate de primitor). Valoarea totală, încasată anul acesta, s-a 
ridicat la suma de 50.098 lei, fiind astfel, cea mai mare sumă, încasată de U.A.T. Județul Sălaj din bilete de 
acces, din anul 2016 încoace, respectiv de la preluarea administrării celor două Castre, de către Consiliul 
Judeţean. Au fost întocmite un număr de 15 procese verbale de predare-primire a biletelor de acces la 
cele 2 obiective de patrimoniu, în baza cărora s-a predat reprezentantului S.C. Pază și Obiective și 
Intervenții SRL, un număr total de 7000 de bilete. 

În anul 2021, a fost nevoie de suplimentarea necesarului de bilete de acces în incinta obiectivelor 
turistice. Astfel, în urma procedurii de achiziție, a fost încheiat un contract de servicii de tipărire a biletelor 
de acces, contract prin care s-au cumpărat  10.000 de bucăți bilete de acces.           

A fost monitorizată, pe tot parcursul anului, activitatea Castrelor Romane, prin deplasări în teren, în 
vederea asigurării unei bune-desfășurări a activității celor două obiective de patrimoniu.  

 Astfel, pe baza rapoartelor de necesitate, au fost demarate procedurile de achiziție aferente, în 
vederea achiziționării produsele necesare pentru asigurarea condițiilor  igienico-sanitare.  

În cazurile în care s-a constatat nevoia de intervenții, lucrări de reparații la obiectivele de investiții, 
problemele ivite au fost remediate de către personalul însărcinat cu activitatea de întreținere și reparare, din 
cadrul aparatului de specialitate sau din surse externe specializate. 

În anul 2021, au fost verificate, în teren, activitățile desfăşurate în cadrul “Programului de finanţare 
nerambursabilă, în anul 2020, din bugetul Județului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean, în 



domeniul asistenței sociale”. Scopul vizat a fost evaluarea serviciilor oferite beneficiarilor acestui program 
de asistență socială, în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite beneficiarilor, respectării drepturilor 
şi demnităţii beneficiarilor, și a prevenirii unor eventuale abuzuri asupra benficiarilor sau asupra 
angajaților. Din echipa de monitorizare au făcut parte: reprezentanți ai Consiliului Judeţean Sălaj 
(Direcția Monitorizare și Investiții Publice și Direcția Investiții și Programe Publice) și un reprezentant al 
DGASPC Salaj.  Activitatea de monitorizare a constat în: 

- vizite în teren, la institutiile care desfășoară activități de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice și a copiilor/tinerilor aflați în dificultate; 

- vizite la furnizorii de servicii sociale, de tip centre de zi:  
- vizite la domiciliul persoanelor beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu; 
discuții și informări cu coordonatorii acestor servicii; 
- discuții și informări cu lucrătorii sociali/specialiștii în asistență socială și recuperare; 
- acțiuni de verificare /evaluare a calității serviciilor acordate beneficiarilor.         
În aprilie 2021, a fost aprobat „Ghidul solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare 

nerambursabilă în anul 2021, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în 
domeniul asistenței sociale”. Astfel, în mai 2021, a debutat o nouă sesiune a Programului de asistență 
socială. Activitățile principale realizate în cadrul Programului au fost: Verificarea dosarelor de asistență 
socială, depuse de către unitățile de cult și/sau entitățile care acordă asistență socială în județul Sălaj; 
Evaluarea și selecția proiectelor; Încheierea contractelor de finanțare. 

         Atribuții duse la îndeplinire de Direcţia Monitorizare Investiţii Publice 
 
În cursul anului 2021, în ceea ce privește activitatea de administrare a domeniului public și privat 

al județului, prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat al județului, au fost derulate activităţi 
destinate gestionării adecvate ale unor obiective de patrimoniu, prin reevaluarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul public și privat al Județului Sălaj, precum și emiterea acordurilor prealabile pentru lucrările 
care se execută în zona drumurilor judeţene. Au fost eliberate 89 acorduri și 49 autorizații pentru lucrări de 
amplasare și acces în zona drumurilor județene. 

Pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în intervenţii şi 
pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, Județul Sălaj a încheiat 32 de acorduri de asociere cu o 
parte din UAT-urile din județ, având ca obiect întreţinerea tuturor drumurilor judeţene, de nivel 1, 2, 3 
pentru acțiunile operative, în principal, în perioada 15.11.2021 – 15.03.2022, prin efectuarea de lucrări 
specifice anotimpului rece. Urmărirea, verificarea şi coordonarea întregii acţiuni revine Serviciului 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, din cadrul Direcţiei patrimoniu, iar în acest sens a 
fost întocmită „Procedura privind stabilirea modului de organizare a activităților de coordonare, 
supraveghere și intervenție pentru  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor județene”. 

În cadrul Compartimentului drumuri, s-au desfășurat lucrări aferente rețelei de drumuri județene 
(covoare bituminoase, întreținere drumuri cu îmbrăcăminți asfaltice, întreținere și reparații podețe, punere 
în siguranță podețe, lucrări de amenajare amonte și aval, refacere timpane, realizare ziduri de protecție din 
beton armat etc.), întocmire documentații pentru demararea procedurilor de achiziții pentru diverse servicii 
(elaborare expertiză tehnică, D.A.L.I. și proiectare, servicii de verificare documentații tehnico-economice 
de către verificatori de proiecte atestați etc.), s-a asigurat reprezentarea în comisiile de evaluare oferte, a 
activităților de analiză și recepție a expertizelor tehnice, documentațiilor tehnico-economice ori 
participarea în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor parțiale sau finale. În ceea ce privește siguranța 
circulației, au fost gestionate lucrări de toaletare a drumurilor județene, precum și identificarea necesarului, 
montarea indicatoarelor rutiere și a parapeților metalici în lungime de 3692 m. De asemenea, s-a asigurat și 
gestionat corespondența în ceea ce privește diferite solicitări, sesizări și reclamații ale cetățenilor, dar și cu 
diferite instituții ale statului sau instituții private. 

În ceea ce privește activitatea Serviciului administrativ, pentru desfăşurarea în condiţii optime a 
activităţii aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, s-a întocmit Programul anual al achiziţiilor 



publice pe bază notelor de fundamentare şi evaluare a necesarului de materiale şi servicii şi s-au organizat 
procedurile de achiziţie publică necesare pentru contractele de furnizare şi prestări servicii, cu respectarea 
prevederilor legale. Au fost elaborate referate şi caiete de sarcini, în baza cărora s-au încheiat contracte sau 
acte adiţionale, după caz, cu furnizorii de materiale, produse și prestări servicii. De asemenea, au fost 
asigurate materiale consumabile, de întreţinere și curăţenie, piese de schimb şi combustibili pentru 
autoturismele din dotare. S-a asigurat efectuarea lucrărilor de reparaţii curente, de curăţenie şi igienizare în 
cadrul imobilelor ce aparţin Consiliului Judeţean, precum şi a activităţii de întreţinere, reparare şi 
exploatare a mijloacelor auto din dotare, lucrări de întreţinere și reparaţii a instalaţiilor sanitare, centralei 
telefonice, asigurarea supravegherii centralei termice de către personal autorizat. S-a asigurat din punct de 
vedere tehnic şi logistic desfăşurarea, în bune condiţii, a ședinţelor de Consiliu Judeţean, organizarea altor 
ședinţe şi diferite evenimente, precum şi a altor manifestări cu valoare culturală şi ştiinţifică, activităţi ce s-
au desfășurat în sala de şedinţe şi în sala de conferinţe. Asigurarea activităţii de protecţie a muncii, de 
prevenire, stingere şi apărare civilă, elaborare a Planurilor de Pază pentru imobilele ce aparţin Consiliului 
Judeţean. 

Activitatea Compartimentului Patrimoniu Cultural, Turism și Tradiții pentru anul 2021, pe lângă 
activitățile curente, a fost dominată de găsirea de soluții privind realizarea infrastructurii turistice în 
Complexul Arheologic Porolissum Moigrad. 

A fost realizată macheta virtuală a sitului. 
A fost finalizat proiectul ,,Lucrări de întreținere în Complexul Arheologic Porolissum Moigrad și 

amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad”, proiect ce presupune înlocuirea a 40 de 
panouri informative, realizarea a 5 panouri noi pentru obiective noi cercetate, 5 locuri de odihnă, zone de 
plantații explicative pentru obiectivele: Basilica, Balistarium, Cisternă. 

Au fost executate lucrări de toaletare și asanare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad, 
respectiv defrișări, cosiri, adunat pietre și peturi. 

A fost amenajată o parcare provizorie la intrarea în sit (Complexul Arheologic Porolissum 
Moigrad). 

A fost instalată o rețea Wi-Fi cu acoperire pe toată zona de interes în Complexul Arheologic 
Porolissum Moigrad. 

Atribuții duse la îndeplinire de Direcţia Patrimoniu  
 
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat pe baza Programului anual de achiziţii publice, 

aprobat de către preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj şi avizat de compartimentul financiar contabil, 
modificat şi completat ulterior în funcţie de apariţia unor noi necesităţi şi surse de finanţare la fiecare 
rectificare a bugetului. 

În acest sens, în baza programului anual al achiziţiilor publice din anul 2021 au fost organizate 
procedurile de achiziţie, după cum urmează:  

-   47 proceduri de licitaţii deschise - SEAP;  
-   31 proceduri simplificate - SEAP; 
-   199 achiziţii directe - SEAP.  
Ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică și a achiziţiilor directe s-au încheiat 

contracte:    
  - 198 contracte de furnizare cu o valoare de 30.051.785,4 lei fără TVA; 
  -   61 contracte de servicii cu o valoare de 3.013.971,14 lei fără TVA; 
  -    2 acorduri cadru şi 20 contracte de lucrări cu o valoare de 175.372.882,4 lei fără TVA. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, demararea procedurilor 
au fost precedate de întocmirea strategiei de contractare, care potrivit legislaţiei este un document al 
fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art.7alin. (5) 



din Lege, iniţiată de autoritatea contractantă. În cazul achiziţiilor directe pentru fiecare achiziţie se 
întocmeşte notă justificativă privind selectarea procedurii, nota justificativă vizată de Direcţia juridică, 
invitație de participare care se publică în SEAP și clauze contractuale. Toate aceste documente alături de 
caietul de sarcini se publică în SEAP și pe site-ul Autorității Contractante. 

În vederea organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii:  
- s-a realizat punerea în corespondenţă cu sistemul de grupare şi codificare utilizat în Vocabularul 

comun al achiziţiilor publice (CPV), a produselor, serviciilor şi lucrărilor ce fac obiectul contractelor de 
achiziţie publică; 

- au fost elaborate documentaţiile de atribuire care cuprind caietele de sarcini, formulare, clauzele 
contractuale, fișa de date, DUAE, declaratie ANI și strategie de contractare, au fost publicate în SEAP spre 
a fi validate de către ANAP, dacă este cazul; 

- au fost operate modificări în toate documentele parte a Documentaţiei de atribuire după 
respingerea acesteia de către ANAP; 

- s-au întocmit caietele de sarcini în colaborare cu toate celelalte compartimente interesate de 
achiziţie; 

- au fost întocmite clauzele contractuale parte a Documentaţiei de Atribuire și au fost transmise spre 
verificare și semnare; 

- s-a asigurat îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate - redactarea şi înaintarea anunţurilor 
de participare spre publicare în SEAP sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz înştiinţarea 
UCVAP sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri 
europene, asupra procedurii care urmează a fi derulată;  

- s-a asigurat gestionarea procedurilor de achizitie publică prin licitaţie electronică în SEAP; 
- s-a asigurat participarea în comisiile de evaluare;  
- s-au efectuat achiziţiile publice on-line; 
- s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire asigurând transparenţa şi integritatea 

procesului de achiziţie publică, proportionalitate şi garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea 
agenţilor economici interesaţi să participe la licitaţiile publice derulate de Consiliului Judeţean Sălaj; 

- s-au elaborat răspunsuri la solicitările de clarificări transmise de operatorii economici; 
- s-au întocmit procesele verbale de evaluare intermediare şi finale conform Ordinului 1170/2021 

ANAP precum și raportul procedurilor de achiziție publică desfășurate; 
- s-au elaborat solicitările de clarificări către operatorii economici care au depus oferte; 
- s-au întocmit şi transmis CNSC-ului/instanţelor de judecată punctele de vedere la contestaţiile 

depuse la procedurile de achiziţie publică desfăşurate; 
- s-a urmărit şi s-a asigurat respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurilor de achiziţie 

publică privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora;  
- s-au întocmit contractele de achiziţie potrivit fiecărei proceduri derulate şi s-a urmărit avizarea, 

semnarea şi comunicarea acestora;  
- s-au dus la îndeplinire măsurile impuse Autorităţii contractante de către Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor; 
- au fost constituite, verificate şi păstrate dosarele achiziţiilor publice. 
- au fost întocmite documentele necesare urmăririi contractelor de achiziție publică;  
- s-au întocmit actele adiţionale in baza referatelor aprobate de ordonatorul de credite. 
De asemenea, s-a asigurat consultanţă cu privire la modul de aplicare a legislaţiei privind achiziţiile 

publice, a îndrumat autorităţile publice locale în ceea ce priveşte publicarea anunţurilor şi invitaţiilor de 
participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, a ajutat la elaborarea documentaţiilor de atribuire şi 
a participat în comisiile de evaluare la cererea autorităţilor publice locale.  

 Atribuții duse la îndeplinire de Serviciul Achiziții publice, parteneriat public- privat și urmărirea 
contractelor,  

 



Activitatea de audit public intern aferentă anului 2021 a cuprins, în principal, derularea 
misiunilor de audit public intern planificate de asigurare, însumând un număr de 10 misiuni, asigurând un 
grad de realizare a planului de audit public intern de 100%. 

Dificultăţile întâmpinate sunt efectul pandemic mondial SARS-CoV-2, care a creat o situaţie 
nemaîntâlnită cu programe de activitate care a decalat activitatea de audit public intern. 

Compartimentul de audit public intern a realizat, la entitățile subordonate Consiliului Judeţean 
Sălaj, activități de audit în domeniul financiar-contabil, cuprinzând liste de verificare pentru 18 obiective și 
teste de audit în număr de 54. 

În domeniul achiziţii publice au fost efectuate activități reprezentând liste de verificare pentru 5 
obiective și teste de audit în număr de 25. 

În domeniul resurse umane au fost efectuate activități reprezentând liste de verificare pentru 8 
obiective și teste de audit în număr de 15. 

Totodată, au fost efectuate activități privind „evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei, anul 
2021”, fiind realizate liste de verificare pentru 3 obiective. 

Constatările misiunilor de asigurare în domeniul financiar-contabil, circumscrise celor 54 de teste 
de control aferente celor 18 obiective, nu au generat recomandări, în domeniul achiziţii publice, 
constatările din cele 25 de teste de control aferente celor 5 obiective nu au generat recomandări, iar în 
domeniul resurse umane, constatarile din cele 15 de teste de control aferente celor 8 obiective nu au 
generat recomandări. 

Constatările misiunii de asigurare cu privire la „evaluarea sistemului de preveire a corupţiei, anul 
2021” se circumscriu necesității actualizării Codului de etică, Manualului de bune practici etc., elaborării 
procedurii cu privire la comunicarea și soluționarea situațiilor de incompatibilitate, implementarea 
Standardului 1 Etică şi integritate - OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
internmanagerial al entităţilor publice, inclusiv prin instruirea și pregătirea personalului pentru 
implementarea standardului în scopul asigurării cunoaşterii dispoziţiilor legale în materia 
incompatibilităţilor atât pe perioada derulării raporturilor de muncă sau serviciu, cât și ulterior încetării 
acestora, ținând cont inclusiv de: 

1. actele normative aplicabile în materie de pantouflage 
2. categoriile de personal din cadrul entităţii cărora le sunt stabilite anumite interdicţii 
3. categoriile de interdicţii ce sunt stabilite personalului 
4. termenele pentru care sunt aplicate interdicţiile stabilite 
6. modalitatea de monitorizare a respectării interdicţiilor referitoare la pantouflage de către 

personalul care şi-a încetat raporturile de serviciu/de muncă cu entitatea şi trebuia să respecte astfel de 
obligaţii 

7. sancţiunile sau alte măsuri ce pot fi aplicate personalului în cazul în care nu respectă interdicţiile 
stabilite 

8. specificul şi particularităţile entităţii publice, inclusiv specificul funcţiilor şi posturilor 
Atribuții duse la îndeplinire de Compartimentul audit public intern 

 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂU  
Anul 2021, la fel ca anul 2020, va rămâne în memorie ca un an COVID-19.  Acesta a fost un an cu 

multe provocări pentru echipa Spitalului Județean de Urgență Zalău care s-a adaptat, s-a unit și a dat 
dovadă de o rezistență admirabilă. Și-a adaptat structura, protocoalele, s-au detectat soluții pentru ca 
îngrijirea  pacienților să fie la cele mai înalte standarde, chiar și atunci când vizitele celor apropiați la 
pacienții internați erau interzise. Au fost introduse noi metode de tratament și s-a accelerat utilizarea 
metodelor moderne de acces a populației la servicii de sănătate prin consultații la distanță. 

Spitalul Județean de Urgență Zalău (S.J.U.Z.) are în structură 753 de paturi de spitalizare continuă 
și 30 de paturi de spitalizare de zi. Acestea sunt distribuite în 13 secții și 25 de compartimente, din care 15 
compartimente organizate în cadrul secțiilor și 10 compartimente de sine stătătoare. 



Activitatea medicală și administrativă a spitalului se desfăsoară în 6 complexe de cladiri, situate în 
municipiul Zalău: Sediul central, Secţia Boli Infecțioase, Secția Pneumoftiziologie, Secţia Psihiatrie, Secția 
Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie și Compartiment Reumatologie, Centrul de Sănătate Mintală 
Adulți, Dispensar TBC. 

Din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi a capacităţii de a asigura 
asistenţa medicală de urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică, Spitalul 
Județean de Urgență Zalău este clasificat în categoria a III-a, nivel de competență mediu. Autoritatea 
Națională de Management a Calității în Sănătate ANMCS (ordinul nr. 603/29 septembrie 2016) a încadrat 
Spitalul Județean de Urgență Zalău în categoria ‟Nivel acreditat”. 

Pentru a asigura pacienților acces la servicii de cea mai înaltă calitate, în contextul creșterii 
numărului de cazuri în anumite specialități, în anul 2021 structura SJUZ a suferit o serie de modificări: 

1.   Adaptarea permanentă a structurii organizatorice la evoluția pandemiei. În anul 2021, structura 
organizatorică a spitalului a fost modificată de trei ori, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
434/2021 privind aprobarea planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în 
contextul COVID-19 și a art. 16 din OUG nr. 70/2020.  Modificările au fost avizate de DSP Sălaj si 
autorizate provizoriu prin: Autorizatia nr. 83/14.05.2021; Autorizația nr. 116/25.06.2021; Autorizația nr. 
177/17.09.2021; 

2.   Întocmirea Planului de rezilienţă al spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19. Planul prevede 
ordinea secţiilor ce vor creşte numărul de paturi alocate pacienţilor COVID-19 în situaţia aparitiei unui val 
pandemic. S.J.U.Z. a asigurat prin planul de rezilienta un număr maxim de 160 paturi destinate pacienților 
COVID-19, după cum urmează: 75 paturi Secția Pneumologie, 63 paturi Secția Boli Infecțioase, 7 paturi 
Secția ATI, 11 paturi Secția Obstetrică-Ginecologie, 2 paturi Secția Neonatologie, 2 paturi Secția Psihiatrie 
și 1 aparat de dializă în Compartimentul Nefrologie, pentru cazurile critice; 

3. Creșterea cu 5 a numărului de paturi în Compartimentul Urologie și transformarea 
compartimentului în Secția Urologie, cu 25 de paturi; 

4.  Cresterea cu 5 a numărului de paturi în Compartimentul RMFB, transformarea 
compartimentului în Secția RMFB cu 25 de paturi și înființarea a 6 paturi de recuperare medicală 
ortopedie și traumatologie; 

5. Creșterea cu 6 a numărului de paturi în secția Pneumologie. Sectia Pneumologie revine la 
structura de dinainte de pandemie, cu 75 paturi și se înființează 10 paturi de recuperare medicală 
respiratorie. Cele 10 paturi de recuperare medicală respiratorie sunt destinate patologiei cronice respiratorii 
(BPOC, fibroze pulmonare, sechele respiratorii post-covid etc.). Secția Pneumologie dispune de 43 paturi 
DTA (destinate terapiei acute) care asigură asistența medicală pentru cazuri confirmate sau suspecte 
COVID-19, dotată cu aparate de ventilație mecanică non-invazivă; 

6. Creșterea cu 2 a  numărului de paturi în Secția Boli Infecțioase datorită creșterii numărului de 
cazuri COVID-19. In funcție de apariția valurilor pandemice COVID-19 și în conformitate cu Planul de 
reziliență al spitalului faţă de recrudescenţa COVID-19, numărul paturilor destinate pacienților COVID-19 
a înregistrat în anul 2021 scăderi sau cresteri de paturi destinate COVID de la 36 paturi COVID la 63 
COVID; 

7. Schimbarea statutului Compartimentului Hematologie, din compartiment în structura Secției 
Medicină Internă în compartiment de sine stătător; 

8. Mutarea Compartimentului Endocrinologie în stuctura Secției Medicină Internă; 
9. Diminuarea numărului de paturi din Compartimentul Dermatovenerologie; 
10. Înființarea și avizarea Serviciului Propriu Privat pentru Situații de Urgență tip P1; 
11. Înființarea Centrului de evaluare adulți și a Centrului de evaluare copii; 
12. Reorganizarea liniilor de gardă și înfiintarea unei noi linii de gardă la domiciliu, în 

specialitatea Urologie. 
În sfera resurselor umane, la data de 31 decembrie 2021, în Spitalul Județean de Urgență Zalău își 

desfășoară activitatea un număr de 1407 angajați. Structura, pe categorii profesionale, conform statului de 



funcții, se regăsește în tabelul următor: 
CATEGORIA DE PERSONAL Aprobat în Statul de 

Funcţii 
Existent la 
31.12.2021 

Procent din total 
personal existent 

Posturi vacante 

Medici, colaboratori linii gardă 248 188.5 13.40% 59.5 

Personal sanitar superior PSSS 60 50 3.55% 10 

Personal mediu sanitar  716 671 47.69% 45 

Personal auxiliar sanitar  378 344.5 24.49% 33.5 

Comitet director, personal TESA 46 41 2.91% 5 

Muncitori 117 112 7.69% 5 

TOTAL 1565 1407 100 158 

Tabel nr. 1 Structura de personal la 31.12.2020 
 
Spitalul are angajați 10 medici rezidenți, care urmează programe de rezidențiat în ani diferiți de 

studiu, în centre universitare, în specialitățile: cardiologie; hematologie; medicină internă; chirurgie 
generală; medicină de urgență; medicină sportivă; pediatrie (UPU); anestezie și terapie intensivă; 
obstetrică-ginecologie; neonatologie. 

În spital se desfăşoară activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal și universitar. 
În anul 2021 și-au desfășurat stagiul de pregătire practică în spital: 73 de studenţi ai facultăţilor de 

medicină, 30 asistenți medicali în stagiu de reatestare profesională, 38 infirmieri în stagiu practic și 200 de 
elevi ai școlilor postliceale sanitare. 

 
În cursul anului 2021, organigrama Spitalului Județean de Urgență Zalău a fost modificată, astfel: 
1. Cuprinderea Consiliului de Administrație și a Comitetului Director în structura organizatorică; 
2. Transformarea Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale în 

serviciu și schimbarea denumirii în serviciul de Supraveghere, Prevenire și  Limitare a Infecțiilor Asociate 
Asistenței Medicale; 

3. Modificarea denumirii Compartimentului Secretariat - Registratură în compartiment 
Secretariat; 

4. Înființarea Compartimentului Asistență Socială și Reprezentantul Pacientului; 
5. Modificarea denumirii Compartimentului Juridic, Contencios și Relații Publice în Biroul 

Juridic și Contencios; 
6. Detalierea structurilor componente ale Serviciului Administrativ: Birou Tehnic-Administrativ; 

Compartiment Telefoniste; Arhiva; Registratura; Asistență Spirituală; Transport Administrativ; Depozitarea 
Temporară a Deșeurilor Medicale Periculoase; 

7. Modificarea denumirii Serviciului Financiar-Contabil în Serviciul Buget Financiar-Contabil, 
cu Birou Buget în componența sa; 

8. Modificarea denumirii Atelierului de Întreținere și Reparații în Serviciul Tehnic cu următoarele 
structuri: Centrale Termice/Stație de Oxigen; Compresoare; Grup Electrogen, Înteținere și Reparații; 

9. Modificarea denumirii Serviciului Investiții, Logistică și Aparatură medicală în Serviciul 
Investiții cu Compartiment Service, Intreținere și Evidență Dispozitive Medicale și Aparatură Medicală; 

10. Modificarea denumirii Biroului Evaluare-Contractare Servicii Medicale în Birou Contractare 
Servicii medicale și Programe Naționale; 

11. Mutarea Serviciului Aprovizionare în subordinea directorului financiar-contabil și schimbarea 
denumirii în Serviciul Achiziții Publice, Contracte-Aprovizionare, cu Compartiment Aprovizionare și 
Birou Achiziții Publice. 

 
Activitatea medicală din spital este complexă, pacienții beneficiază de investigații, diagnosticare 

și tratament, în servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi, servicii medicale de 



urgență și de recuperare medicală.  
Pandemia de coronavirus a influențat activitatea medicală desfășurată. Structura organizatorică a 

suferit și în acest an modificări, în sensul creșterii sau diminuării numărului de paturi, în conformitate cu 
prevederile Ordinului nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a 
unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a Planului de reziliență a spitalului față de 
recrudescența Covid-19. 

Toate aceste modificări au avut o influență directă asupra rezultatelor și indicatorilor de 
performanță a serviciilor. 

 
 INDICATOR/CRITERIU DE PERFORMANŢĂ VALORI 

REALIZATE 
A INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE 

 Numărul mediu de bolnavi externaţi/medic 177 

 Număr mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu 3571 

 Număr mediu de consultaţii/medic în UPU 2637 

 Proporţia medicilor din totalul personalului 13,39 

 Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 89.12 

 Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical al 
spitalului 

30.98 

B INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 

 Numărul de bolnavi externaţi pe spital 17686 

 Durata medie de spitalizare realizată 6.68 

 Rata de utilizare a paturilor pe spital (%) 41.95 

 Indicele de complexitate a cazurilor pe  spital 1.5201 

 Procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile 
chirurgicale 

65.84 

 Proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie (prin UPU-
SMURD) 

58.53 

 Proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe spital şi pe 
fiecare secţie 

14.20 

 Numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu 114269 

 Proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor 
medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe fiecare secţie 

37.76 

C INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

 Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 93.11 

 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 20.23 

 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 67.27 

 Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 10.43 

 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 3.46 

 Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie 1664.97 

 Procentul cheltuielilor de personal din venituri CAS și DSP 69.97 

D INDICATORI DE CALITATE 

 Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie 4.91 

 Rata infecţiilor nosocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie 0.83 

 Rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare 10.73 



 Indice de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare 78.20 

 Procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi 0.11 

 Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor 15 

Tabel nr. 3 Indicatori de performanță 
 
INDICATORI SECŢII ŞI COMPARTIMENTE_2021 

STRUCTURA Nr. externări DMS 
realizată 

Rata de utilizare 
a paturilor 

Spitalizări 
de zi 

ATI 
  

39.51 
 

Arși 27 26.41 64.66 0 

Boli infectioase 1189 10.32 71.28 1712 

Cardiologie 1007 7.26 48.35 194 

Chirurgie generală 1581 6.70 43.64 227 

Chirurgie plastică și reparatorie 133 6.83 49.81 84 

Chirurgie și ortopedie pediatrică 281 4.70 31.70 71 

Chirurgie vasculară 129 7.64 51.95 57 

Dermatovenerologie 120 9.32 63.07 998 

Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 32 5.59 9.04 271 

Endocrinologie 14 3.21 5.15 233 

Gastroenterologie 339 7.31 120.44 801 

Hematologie clinică 217 5.12 59.12 207 

Medicina internă 936 7.46 30.01 91 

Nefrologie 129 7.22 47.89 715 

Neonatologie (nou nascuți) 1508 3.84 84.91 0 

Neonatologie (prematuri) 154 10.43 44.47 0 

Neurochirurgie 131 7.79 48.27 5 

Neurologie 890 8.76 38.97 78 

Obstetrică-ginecologie 2173 3.63 46.35 324 

Oftalmologie 574 2.57 26.37 544 

Oncologie medicală 949 4.22 43.18 2501 

Ortopedie și traumatologie 799 9.23 46.43 138 

Otorinolaringologie (ORL) 469 4.28 34.52 229 

Pediatrie 674 3.61 13.97 14 

Pneumoftiziologie 10 20.30 18.26 0 

Pneumologie 813 11.61 22.92 2 

Psihiatrie acuți 852 9.90 54.94 0 

Psihiatrie cronici 42 26.57 31.87 0 

Recuperare medicală ortopedie și traumatologie 70 10.81 53.33 0 

Recuperare, medicina fizică și balneologie 211 11.15 73.57 336 

Reumatologie 205 6.62 49.61 581 

Urologie 1028 6.01 67.39 316 

TOTAL SPITAL 17686 6.68 41.95 10729 

Tabel nr.4 Indicatori secții și compartimente - 2021 



  
Nr. 

externări 
2021 

Nr. 
externări 

2020 

Rata 
utilizare 

paturi 2021 

Rata 
utilizare 
paturi 
2020 

Spitalizare 
de zi 2021 

Spitalizare 
de zi 2020 

ATI     39.51 33.08     
Arși 27 31 64.66 44.26 0 0 
Boli infecțioase 1189 1585 71.28 34.91 1712 1496 

Cardiologie 1007 1095 48.35 47.36 194 99 

Chirurgie generală 1581 1529 43.64 42.22 227 265 
Chirurgie plastică și reparatorie 133 143 49.81 40 84 61 
Chirurgie și ortopedie pediatrică 281 297 31.7 33.42 71 62 
Chirurgie vasculară 129 115 51.95 49.29 57 43 
Dermatovenerologie 120 264 63.07 44.63 998 639 
Diabet zaharat, nutritie și boli 
metabolice 

32 41 9.04 11.15 271 186 

Endocrinologie 14 47 5.15 8.47 233 165 
Gastroenterologie 339 296 120.44 108.58 801 636 

Hematologie clinică 217 209 59.12 75.3 207 211 
Medicină internă 936 1057 30.01 37.26 91 93 
Nefrologie 129 82 47.89 29.73 715 472 
Neonatologie (nou nascuți) 1508 1635 84.91 99.11 0 0 
Neonatologie (prematuri) 154 177 44.47 66.66 0 0 
Neurochirurgie 131 146 48.27 64.21 5 31 
Neurologie 890 958 38.97 43.75 78 147 
Obstetrică-ginecologie 2173 2214 46.35 50.01 324 381 
Oftalmologie 574 549 26.37 24.37 544 378 
Oncologie medicală 949 821 43.18 38.22 2501 2325 

Ortopedie și traumatologie 799 799 46.43 42.32 138 483 

Otorinolaringologie (ORL) 469 453 34.52 33.13 229 131 

Pediatrie 674 683 13.97 16.35 14 53 

Pneumoftiziologie 10 39 18.26 18 0 0 

Pneumologie 813 1292 22.92 45.68 2 346 

Psihiatrie acuți 852 785 54.94 53.83 0 31 

Psihiatrie cronici 42 49 31.87 33.33 0 0 

Recuperare, medicină fizică și 
balneologie 

211 252 73.57 42.01 336 129 

Recuperare medicală ortopedie și 
traumatologie 

70 0 53.33 0 0 0 

Reumatologie 205 270 49.61 33.08 581 381 

Urologie 1028 676 67.39 59.85 316 386 

TOTAL SPITAL 17686 18589 41.95 43.03 10729 9630 

Tabel nr. 5 Externări/spitalizare de zi/rata de utilizare a paturilor-2021 versus 2020 
 
Contextul epidemiologic creat de pandemia de COVID-19 a dus la modificări în structura unor 

secții și compartimente sau suspendarea tempoarară a activității, motiv pentru care numărul serviciilor 
medicale realizate a suferit modificări în sensul diminuării numărului acestora. 

Pentru anul 2021 au fost contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj:  
- 25785 de cazuri pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pacienți acuți, 



pentru un număr de 648 de paturi contractabile; 
- 441 de cazuri pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pacienți cronici, 

pentru un număr de 56 de paturi contractabile; 
- 11961 de cazuri/servicii pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi. 
 
În anul 2021 au fost realizate, validate și decontate servicii medicale după cum urmează:      

Tabel nr. 6 Servicii medicale realizate și validate 
 
Analizând situația serviciilor medicale contractate cu Casa de Asigurări Sănătate Sălaj, realizate și 

decontate în anul 2021 rezultă urmatoarele: 
1.  Pe perioada stării de alertă, serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare 

continuă, au fost decontate la valoarea contractată. 
2.  Pentru serviciile medicale realizate în spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate clinic, 

decontarea a fost realizată la nivelul serviciilor realizate și validate, în limita contractului. 
3.  Pentru investigațiile paraclinice, decontarea a fost realizată la nivelul serviciilor realizate și 

validate, în limita contractului, fiind decontate suplimentar investigațiile paraclinice de prevenție și 
monitorizare efectuate după epuizarea valorii de contract, pacienților monitorizați cu COVID-19 și a celor 
diagnosticați cu boli oncologice, diabet zaharat, boli cardio-vasculare, boli rare, neurologice și cerebro-
vasculare. 

4.  Pe perioada stării de alertă au fost decontate cheltuielile efectiv realizate în anul 2021, care au 
depăsit nivelul contractat pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, 
conform prevederilor art. 215 alin (2) din H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a 
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2021-2022. 

În anul 2021 bugetul alocat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică a fost mai 
mare cu 74% față de anul precedent, creșterea fiind dată de sumele alocate Programului național de 
supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare (testare RT-PCR), în cadrul căruia au fost testate 
un numar de 35.313 persoane, față de 16.150 persoane în anul 2020.   

Din sumele alocate pentru derularea programelor naționale în anul 2021, a fost asigurat necesarul 
de medicamente conform schemelor terapeutice pentru pacienții incluși în program, precum și un stoc 
tampon pentru pacienții noi. 

O analiză a gradului de utilizare al fondurilor alocate pentru implementarea Programelor Naționale 
de Sănătate, indicatorii realizați, consumurile și stocurile de bunuri, relevă urmatoarele: 

Denumire servicii medicale Servicii 
contractate 

CAS 

Servicii 
realizate 
validate 

Sume decontate 
pana la valoarea 

de contract 

Valoare 
facturată/ 
decontată 

valoare (lei) valoare (lei)  valoare (lei)  valoare (lei) 

Acuți DRG 52.773.516 38.503.712 14.269.804 52.773.516 

Cronici 1.746.965 1.631.602 97.570 1.717.226 
Spitalizare de zi 3.937.006 3.893.550 0 3.866.541 

Ambulatoriu de specialitate 5.446.392 5.446.392 0 5.446.392 
Paraclinice din care: 3.349.901 3.349.077 0 3.349.077 

Servicii de monitorizare 1.017.693 1.017.693 0 1.017.693 

Recuperare 199.318 199.268 0 199.268 

Sume decontate până la nivelul cheltuielior 
efectiv realizate 

14.078.269 0 0  
14.078.269 

TOTAL 81.531.367 53.023.601 14.367.374 81.430.289 



1. Fondurile alocate de CAS/ DSP Sălaj au fost utilizate în proporție de 97,51%, sumele 
neutilizate se datorează alocării bugetului cu întârziere (decembrie 2021), perioadă când unii distribuitori 
de medicamente au activitatea suspendată sau medicamente lipsă în stoc ;  

2. Stocurile înregistrate la 31.12.2021 asigură consumul mediu lunar pentru o perioadă de cel 
puțin două luni. 

 
Laboratorul de Analize Medicale a acordat servicii medicale paraclinice unui număr de 47170 de 

pacienți, astfel: 28416 pacienți internați în spital și prezentați în UPU-SMURD și 18754 pacienți din 
ambulatoriul integrat.  

Fiind unitate autorizată pentru testare RT PCR a infecției cu virusul Sars CoV2, în anul 2021 în 
laborator au fost efectuate 31 147 de teste, 9282 fiind teste efectuate la cerere, cu plată. In medie, au fost 
efectuate 190 de teste RT PCR/zi. 

În contextual pandemiei de coronavirus, presiunea pe UPU-SMURD a fost foarte mare, fiind 
principala poartă de intrare a pacienților în spital. Pacienții nevacinați, care s-au prezentat pentru asistență 
medicală în UPU-SMURD, au fost testați pentru depistarea virusului COVID-19, numărul testelor 
efectuate în anul 2021 a fost de 16576 (6752 teste RT-PCR; 9824 teste rapide). 

Numărul prezentărilor în UPU-SMURD în anul 2021 a fost de 32958, cu o medie de 92 de 
prezentări/zi și de 2742 de prezentări/luna. 

În UPU-SMURD se realizează și tratamentul trombolitic al accidentelor vasculare cu debut recent. 
În anul 2021 au fost tratati cu succes prin această procedură 28 de pacienți. 

În luna decembrie 2021, activitatea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență 
Zalău a fost apreciată de Ministerul Afacerilor Interne, care i-a conferit „Emblema de onoare a  
Ministerului Afacerilor Interne” pentru rezultatele remarcabile obținute în 10 ani de activitate SMURD. 

 
CALITATEA SERVICIILOR 
Activitatea spitalului este centrată pe pacient, pe identificarea așteptărilor și satisfacerea nevoilor 

acestuia, prin furnizarea de servicii sigure, de cea mai înaltă calitate.  
În contextul crizei sanitare, pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate, în condiții de 

siguranță pentru pacienți și angajați, spitalul a implementat un plan de măsuri adecvat și actualizat 
permanent în funcție de evoluția contextului epidemiologic: 

1. Adaptarea permanentă a structurii la evoluția pandemiei. În anul 2021, structura organizatorică 
a spitalului a fost modificată de trei ori, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 434/2021 privind 
aprobarea planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul COVID-19 
și a art. 16 din O.U.G. nr. 70/2020.  Modificările au fost avizate de DSP Sălaj si autorizate provizoriu prin: 
Autorizația nr. 83/14.05.2021; Autorizația nr. 116/25.06.2021; Autorizația nr. 177/17.09.2021; 

2. Asigurarea materialelor de protecție și supravegherea respectării regulilor de utilizare; 
3. Fluxuri pentru pacienți COVID-19 separate de cele pentru pacienți non-COVID pentru acces 

în cel mai scurt timp la diagnostic, investigații și tratament, prin aplicarea triajului epidemiologic și clinic 
pe baza unui algoritm clar definit; 

4. Creșterea capacității de testare prin dotarea Laboratorului de Analize Medicale cu 2 aparate 
RT-PCR; 

5. Testarea periodică a pacienților internați în spital pentru limitarea răspândirii infecției cu 
coronavirus în spital;  

6. Organizarea unui punct de recoltare a probelor  pentru depistarea infecției cu COVID-19 în 
incinta ambulatoriului de specialitate în scopul creșterii capacității de răspuns la nevoile pacienților;  

7. Organizarea centrului de evaluare adulți și centrului de evaluare copii, în incinta Secției Boli 
Infecțioase, în scopul evaluării stării de sănătate post COVID-19; 

8. Consiliere psihologică pacienților diagnosticați cu COVID-19, în perioada spitalizării; 
9. Asigurarea serviciilor de fiziokinetoterapie pentru pacienții confirmați COVID-19; 



10. Dotarea spitalului cu detectoare de oxigen pentru monitorizarea concentrației de oxigen în 
zonele în care sunt utilizate surse de oxigen medical pentru tratarea pacienților; 

11. Vaccinarea angajaților SJUZ împotriva COVID-19 și a gripei prin intermediul Centrului de 
vaccinare nr. 1 și apoi prin intermediul Serviciului SPLIAAM al SJUZ. Astfel 69,45% din personalul 
spitalului a fost vaccinat împotriva COVID-19. Situația pe categorii profesionale se prezintă astfel:  123 
medici; 462 asistenți medicali; 189 personal auxiliar; 85 PSSS; 112 personal TESA. Impotriva gripei s-au 
vaccinat 8,44% din totalul angajaților; 

12. Monitorizarea și testarea angajaților în caz de suspiciune pentru depistarea precoce a infecției 
cu noul coronavirus; 

13. Instruirea angajaților: tehnica spălării corecte a mâinilor; purtarea echipamentului personal de 
protecție (PPE) în contextul COVID-19;  

14. Campanii de informare și responsabilizare a pacienților și angajaților spitalului în contextul 
pandemiei de COVID-19; 

15. Elaborarea de protocoale, proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru: 27 de protocoale 
medicale; 5 proceduri operaționale; 18 instrucțiuni de lucru. Au fost revizuite: 7 protocoale medicale; 12 
proceduri operaționale: 17 instrucțiuni de lucru. 

 
În luna decembrie 2021, spitalul a fost recertificat de organismul de certificare ROYAL CERT pe 

standardele: ISO 9001:2015 (sistem de management al calității); ISO 14001:2015 (sistem de management 
al mediului) și ISO OHSAS 45001:2018 (sistem de management al sănătății și securității ocupaționale). 

 
OBIECTIVELE CALITĂȚII, STABILITE PENTRU ANUL 2022 
I. Obiective generale pentru anul 2022 sunt următoarele: 
1. Elaborarea și implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul SJUZ; 
2. Eficientizarea activității structurilor medicale ale SJUZ pentru creșterea capacității de furnizare 

a serviciilor medicale spitalicești în regim de spitalizare de zi, continuă, ambulatoriu de specialitate și a 
serviciilor specifice de laborator de analize medicale și laborator radiologie și imagistică medicală; 

3. Controlul activităților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și a 
siguranței pacientului și a personalului SJUZ. 

II. Obiective specifice pentru anul 2022 
1. Coordonarea și controlul activității de analiză, evaluarea și raportarea a indicatorilor de 

monitorizare a conformității la cerințele standardelor ANMCS; 
2. Eficientizarea sistemului informatic în vederea eficientizării procesului de colectare și 

prelucrare a datelor necesare realizării analizelor (formale sau informale) a unor procese specifice, după 
caz; 

3. Identificarea și monitorizarea riscurilor pe care le implică activitățile specifice fiecărui sector de 
activitate din cadrul SJUZ; 

4. Îmbunătățirea comunicării în spital pe verticală și orizontală; 
5. Evaluarea permanentă a nivelului de satisfacție a pacienților cu privire la calitatea serviciilor 

furnizate de către SJUZ, prin aplicarea de chestionarele de satisfacție pacienților, analizarea reclamațiilor 
primite și audituri specifice; 

6. Constituirea unei echipe de auditare care realizează auditului clinic (în vederea monitorizării 
procedurilor și protocoalelor) la nivelul sectoarelor de activitate; 

7. Creșterea competențelor personalului SJUZ în cadrul unui plan de formare continuă, în mod 
specific în cazul personalului care utilizează echipament/aparatură achiziționate în decursul ultimelor 12 
luni calendaristice și personalul nou angajat; 

8. Continuarea procesului de conformare la cerințele standardelor ANMCS în vederea acreditării 
ciclul II a spitalului .  

 



Spitalul Județean de Urgență Zalău a obținut Diploma de Excelență la Romanian Healthcare 
Awards 2021 cu proiectul ,,Compartiment ventilație non-invazivă model modern de management pre-
terapie intensivă al pacienților cu COVID-19”, la categoria ‟Spitalul anului”.  

Cu prilejul Zilei Naționale a României, în semn de apreciere pentru profesionalismul, dăruirea, 
curajul și solidaritatea manifestate în contextul măsurilor de combatere a pandemiei COVID-19 de pe 
teritoriul țării noastre, Președintele Klaus Iohannis a conferit: Ordinul ‟Meritul Sanitar” în grad de Cavaler 
doamnei dr. Monica Pușcaș, medic șef Secția Boli Infecțioase, și domnului dr. Leontin Vereș, medic șef 
Secția ATI. 

 
Principalele investiții realizate în anul 2021 au fost următoarele: 
1. Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău, proiect în 

derulare, dezvoltat de Consiliul Judeţean Sălaj; 
2. Proiectare și execuție sistem de fluide medicale la blocul operator, valoare proiect 84 478 lei; 
3. Faza de proiectare pentru ‟Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Zalău”. Contractul a fost reziliat pentru neîndeplinirea obiectivelor, în luna 
iulie 2021.  Proiectul a fost preluat de Consiliul Judeţean Sălaj;  

4. Lucrări de reamenajare parter corp D - partea administrativă și casa scării Laborator, proiect în 
valoare de 246 660 lei; 

5. Relocare rețele electrice de exterior. Deviere cabluri electrice la SJUZ, proiect în valoare de 
463000 lei; 

6. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală. În cursul anului 2021 spitalul a fost dotat cu 
aparatură medicală și echipamente, în valoare de 21 575 242,57 lei.  

 
Activitatea financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău se desfăşoară pe baza bugetului de 

venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul Judeţean Sălaj, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului pe anul  2021 se prezintă astfel: 

VENITURI CHELTUIELI 

Contracte cu CAS Sălaj sevicii medicale 94835200 Cheltuieli de personal 159882000 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate 
publică din sumele alocate de la bugetul de stat 

30082000 Cheltuieli pentru bunuri 
şi servicii 

76205000 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate 
publică din sumele alocate din venituri proprii ale 

Ministerului Sănătăţii (accize) 

0 Cheltuieli de capital 10919000 

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de 
medicina legală 

2742000   

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea spitalelor 4101000   

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru 
finantarea aparaturii medicale reparatiilor capitale în 

sanatate si alte investitii in sănătate 

7345000   

Sume din veniturile proprii ale MS catre bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale 

0   

Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari 
de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale 

102210000   

Venituri proprii prin încasări directe 4608000   

TOTAL VENITURI 245923200 TOTAL CHELTUIELI 247006000 

Tabel nr. 7 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 
 



Bugetul de funcţionare al Spitalului pe anul 2021 a fost realizat în procent de 94,05%, iar bugetul 
secţiunii de dezvoltare a fost realizat în procent de 72,91%. 

Din totalul sumelor încasate pe secţiunea de funcţionare: 
- 41,90 % reprezintă venituri din contractele cu CAS Sălaj; 
- 13,91 % reprezintă venituri din contractele cu DSP Sălaj  din sume alocate de la bugetul de 

stat; 
- 1,14 %  reprezintă venituri din contracte cu Institutul de medicină legală; 
- 40,68 % reprezintă subvenţii din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate 

pentru acoperirea creşterilor salariale; 
- 2,14 % reprezintă venituri proprii; 
- 0,23 % reprezintă subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente în 

domeniul sănătăţii. 
Din totalul sumelor încasate pe secţiunea de dezvoltare: 

- 35,34 % reprezintă subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătăţii; 

- 64,25% reprezintă sume  din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea  
aparaturii medicale în sănătate, reparaţii capitale şi alte investiţii în domeniul sănătăţii; 

- 0,41 %  reprezintă venituri proprii. 
 Din total cheltuieli: 

- 67,27 % reprezintă cheltuieli de personal; 
- 29,27 % reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii: 
- 10,43 % reprezintă cheltuieli cu medicamente; 
- 4,53 % reprezintă cheltuieli cu materiale sanitare; 
- 6,50 % reprezintă cheltuieli cu reactivi; 
- 0,60 % reprezintă cheltuieli cu hrana; 
- 3,46 % reprezintă cheltuieli de capital. 

Rezultatul procesului de inventariere a patrimoniului relevă că la data de 31.12.2021 stocul de 
materiale și obiecte de inventar este în valoare de 19711335 de lei, cu 1820559 de lei mai mare, raportat la 
31.12.2020. 

Obligaţiile de plată ale spitalului către furnizorii de bunuri și servicii sunt în sumă de 7662069 lei, 
în termen de scadență.  

Comparativ cu anul 2020, obligațiile de plată către furnizori sunt mai mici cu 4234971 de lei, din 
care 1602966 lei sunt plăți restante pentru programe de sănătate de la CAS Sălaj. 

La încheierea exercițiului financiar pentru anul 2021, Spitalul Județean de Urgență Zalău a 
înregistrat un excedent în valoare de 4446077 lei.  In anul 2020, excedentul înregistrat a fost de 1082828 de 
lei.  

       Atribuții duse la îndeplinire de Spitalul Județean de Urgență Zalău 
 
PROTECŢIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, 

Legii privind protecţia drepturilor copilului nr. 272/2004 și Legea nr. 448/2007 privind protecţia 
persoanelor cu handicap, dar şi a strategiei naţionale şi judeţene în domeniu, Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sălaj (denumnită în continuare D.G.A.S.P.C. Sălaj) realizează la nivel 
judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a copilului, a persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor victimelor violenţei în familie, persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc 
social precum şi oricărei persoane aflate într-o situaţie de nevoie socială.    

În domeniul protecției copilului, în anul 2021, activitatea s-a axat în principal pe măsurile cuprinse 
în strategia națională cu privire la închiderea centrelor de plasament clasice, extinderea rețelei de case de 
tip familial și a alternativelor de tip familial.   



La această dată, toate cele 5 proiecte, în valoare totală de 18.818.445 lei sunt aprobate, fiind 
finalizate proiectele tehnice pentru toate proiectele, astfel că vor fi realizate 10 Case de tip familial, 
respectiv 3 Case de tip familial în Șimleu Silvaniei, o casă în Crasna, 2 case în Cehu Silvaniei, o casă în 
localitatea Var, o casă în localitatea Mirșid și 2 case în comuna Someș Odorhei. În cursul anului 2021, am 
reușit să obținem toate avizele pentru un număr de 8 case, iar pentru 2 case de tip familial se impune 
obținerea de avize și de la Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj.  

În parteneriat cu ANDPDCA București, în cursul anului 2019, am început implementarea 
proiectului „TEAM – UP” având ca și principal scop identificarea de persoane care doresc să devină 
asistent maternal profesionist, precum atestarea și formarea acestora, astfel că până în anul 2023 se dorește 
extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști cu 40 persoane. Au fost inițiate campanii de informare 
și recrutare în tot județul cu sprijinul UAT-urilor prin mass media, rețele de socializare, AJOFM, SPOT 
publicitar, unitățile de cult și prin alte modalități, în anul 2021 fiind angajați 5 asistenți maternali 
profesioniști; 2 asistenți sunt atestați, dar nu au copii. Există 30 de solicitări ale persoanelor fizice care 
doresc să devină asistenți maternali și aceste persoane sunt din mediul rural, dar datorită standardelor 
minime obligatorii, o parte dintre aceștia nu îndeplinesc condițiile de spațiu și cele referitoare la utilități.  
Astfel, la data de 31.12.2021, există un număr de 76  asistenți maternali profesioniști având în plasament 
un număr de 82 copii. 

Principala cauză a intrărilor în sistem este faptul că nu există servicii de prevenire a 
instituționalizării realizate la nivelul primăriilor. La această dată există doar 8 servicii de zi organizate la 
nivelul comunităților locale, 3 organizate de O.N.G.- uri și 2 centre de zi în structura DGASPC Sălaj. Un 
alt factor este dezinteresul familiilor cu privire la starea de sănătate a copiilor, față de educația acestora și 
dezvoltarea fizică și psihică a copiilor, dar sunt și situații în care părinții pleacă la muncă în străinătate și nu 
întocmesc documentația necesară cu privire la delegarea drepturilor părintești altor persoane și cea mai 
gravă situație este când unicul părinte sau ambii părinți execută pedepse privative de libertate. Având în 
vedere aceste aspecte, în ședința ATOP Sălaj din 10.11.2021, s-a prezentat un material cu privire la 
motivele abandonului școlar în rândul copiilor aflați în situație de risc, în care am prezentat motivele care 
stau la baza abandonului școlar, dar și unele soluții cum ar fi înființarea de centre de zi în toate UAT-urile 
din județ, iar unele prestații sociale să fie acordate în funcție de prezența la școală a copiilor.   

În anul 2021, situația a fost critică, deoarece atât serviciile de zi ale DGASPC, cât și cele din 
comunități au funcționat cu întreruperi datorită pandemiei de COVID – 19, astfel că mulți copii nu au 
beneficiat de servicii de prevenire.  

Având în vedere aspectele de mai sus, în multe situații este aproape imposibilă reintegrarea copiilor 
în familia naturală, deoarece nu există servicii de suport în comunitate sau familiile nu prezintă interes 
pentru reintegrarea acestora în familie schimbându-și în nenumărate rânduri domiciliul în fapt și nu mai pot 
fi identificate. De asemenea, situația materială a familiilor este preecară.  

La data de 31.12.2021, în cele 13 case de tip familial din județ beneficiază de servicii sociale un 
număr de 128 copii, iar în centrele de plasament clasice beneficiază de servicii un număr de 109 de copii. 
La finalul anului 2022 toți copiii din sistem vor beneficia de servicii sociale de tip familial, după transferul 
în cele 10 case de tip familial.      

Pentru a da șansa acestor copii, DGASPC Sălaj și-a axat activitatea pe declararea adoptabilității 
pentru copiii care nu pot fi reintegrați în familia naturală, astfel că în anul 2021 un număr de 20 copii au  
fost încredințați în vederea adopției, iar pentru 2 copii s-au încuviințat adopțiile internațional. În acest sens, 
au fost organizate întâlniri cu familiile adoptatoare, cursuri de pregătire a acestora pentru a înțelege 
procesul de adopție, cât și de acceptare a copiilor cu vârste de 3 – 4 ani și cu mici probleme de sănătate. În 
anul 2021 pentru un număr de 28 de copii a fost deschisă procedură de adopție, la o parte este finalizată și 
vor putea intra în proceduri de potrivire în anul 2022.  

În anul 2021, s-a reușit menținerea a 50 copii și tineri în familiile naturale prin oferirea de servicii 
de îngrijire de zi și pentru copiii aflați în situație de risc și abandon școlar din orașele Zalău și Șimleu 
Silvaniei, servicii care continuă să existe în structura DGASPC Sălaj cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj 



și a celor 2 primării unde acestea funcționează, deși în anul 2021 activitatea centrelor de zi a fost diminuată 
datorită pandemiei de COVID – 19.  

De asemenea, prin Centrele de recuperare din Zalău și Șimleu Silvaniei s-au oferit servicii de 
recuperare și reabilitare neuromotorie și psihologică pentru un număr de 150 de copii cu dizabilități aflați 
în plasament sau în familiile naturale, dar și pentru 40 de copii cu autism care au beneficiat de servicii de 
recuperare, servicii care la această dată sunt insuficiente în județul Sălaj și s-ar impune înființarea unor 
astfel de servicii în orașele Cehu Silvaniei și Jibou, cât și în comunele Crasna, Sărmășag, Nușfalău, 
Ileanda, dar pentru acest tip de servicii nu exista fonduri bugetare prin programe de finanțare națională sau 
externă.   

În sistemul de protecție rezidențial beneficiază de o măsură de protecție un număr de 109 copii, cu 
vârste cuprinse între 7 – 26 ani, din care un număr de 15 copii au fost reintegrați socio profesional - cei 
care și-au finalizat cursurile școlare, iar un număr de 10 copii au fost reintegrați în familia naturală. 

Menționăm că 116 copii aflați în centrele de plasament și casele de tip familial, sunt copii cu 
diferite dizabilități pentru care măsura reintegrării profesionale sau în familie este aproape imposibilă, 
astfel că în anul 2021 un număr de 2 tineri au fost transferați din unitățile de protecție a copilului în 
unitățile de protecție pentru persoane adulte cu handicap, deoarece pentru acești tineri nu am identificat 
nici o posibilitate de integrare socio profesională, dar pentru 5 dintre acești tineri s-a reușit integrarea socio 
profesională prin identificarea de locuri de muncă în județul Sălaj, Bihor și Cluj, cu sprijinul Organizațiilor 
Neguvernamentale partenere.  

Măsura plasamentului la rude până la gradul IV–lea inclusiv este o măsură de protecție alternativă, 
prin care copilul rămâne în familia extinsă, astfel că în anul 2021 un număr de 229 copii au beneficiat de 
măsură de protecție, dintre aceștia 177 de copii beneficiază de măsura plasamentului la rude la gradul IV, 
31 de copii se află în plasament la alte familii, un număr de 21 copii se află în măsură de plasament în alte 
județe.  

Menționăm faptul că în anul 2021, 3 copii au fost adoptați de către familia de plasament, iar pentru 
3 copii a fost deschisă procedura de adopție, urmând ca acestea să fie finalizate în anul 2022, toți acești 
copii fiind cu vârste mai mari, respectiv categoria peste 4 ani.   

Abandonul direct în maternitate a copiilor este în scădere, în anul 2021 fiind abandonați 4 copii pe 
parcursul anului, din care doi cu dizabilități grave. Pentru toți 4 s-a stabilit o măsură de protecție și nici o 
mamă, după ce au fost consiliate de către asistenți sociali din cadrul Spitalului Județean și cei ai DGASPC 
Sălaj, nu a decis păstrarea copiilor în familie sau plasamentul acestora în familia extinsă, tocmai datorită 
diagnosticelor complexe de care suferă copiii, diagnostice care ne depășesc și pe noi. Astfel că în anul 
2021 un copil a suferit intervenții chirurgicale la un spital din București, iar un alt copil a fost operat în 
premieră națională la Cluj-Napoca.    

În anul 2021 au fost monitorizate pe o perioadă de 6 luni un număr de 109 mame minore care au în 
îngrijire copii, pentru a se preîntâmpina abandonul copiilor, dar și în acest domeniu întâmpinăm greutăți 
deoarece în multe situații nu ni se sesizează și de către medicii de familie sau de către asistenții sociali din 
cadrul autorităților locale a acestor cazuri monitorizarea realizându-se la intervale mari de timp, deoarece 
aceste mame își schimbă foarte des domiciliul, nu sunt școlarizate sau nu dețin o locuință proprie, nu au 
întocmite acte de identitate proprii și pentru copii, nu înscriu copilul minor la un medic de familie. În unele 
situații, există mame minore care au dat naștere la 2 copii, iar monitorizarea de către primării este 
îngreunată datorită aspectelor enumerate. În parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Sălaj s-a înființat 
un grup de lucru privind gestionarea fenomenului mamelor minore, grup care a realizat un proiect de 
parteneriat la nivelul județului Sălaj, prima activitate s-a desfășurat în parteneriat cu UAT Dragu.   

Un număr de 38 de copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal au fost evaluați, din care 
pentru un număr de 29 copii s-a stabilit măsura supravegherii specializate în familie. În vederea evaluării 
acestor cauze întâmpinăm dificultăți în colaborarea cu părinții acestor copii, cu asistenții sociali din 
comunitățile de unde provin datorită faptului că multe familii își schimbă frecvent domiciliul și nu pot fi 
identificați după domiciliul din actele de identitate sau, datorită faptului că aceștia pleacă în străinătate, nu 



există nicio informare în acest sens și nu deținem metode de identificare în afara teritoriului României a 
copiilor plecați cu părinții în străinătate, iar părinții nu răspund pentru faptele penale ale copiilor.    

În anul 2021, situația a fost mai critică deoarece, datorită măsurilor de prevenire a răspândirii 
virusului SARS-Cov-2, nu au fost realizate toate evaluările acestor copii în vederea stabilirii unei măsuri în 
sarcina familiei. Doi tineri care au săvârșit fapte penale au fost preluați în regim de urgență în sistemul de 
protecție, unul dintre ei direct din Centrul de Recrutare Buziaș, deoarece familia naturală a refuzat 
preluarea sa. Astfel, am fost nevoiți să preluăm copii/tineri cu probleme penale, deși nu avem un centru 
specializat pentru copii delicvenți, iar acești copii au pe rol chiar și 10 dosare  penale. Din acest motiv, un 
tânăr care a intrat în sistem cu mai multe dosare penale a cooptat și alți tineri din sistem, astfel că la finalul 
anului 2021, doi tineri proveniți din sistemul de protecție au fost transferați în centre de detenție.   

Serviciul de Evaluare Complexă pentru copii a evaluat medical, social și psihologic un număr de 
655 de copii din județ, pentru un număr de 641 copii s-a acordat un grad de handicap, iar pentru un număr 
de 14 s-a respins încadrarea într-un grad de handicap. Dintre acestea, 519 de cazuri au fost cazuri revizuite, 
iar 136 de cazuri sunt cazuri noi de copii care au necesitat încadrarea în grad de dizabilitate. Încă din 2021 
a fost creată o adresă de e-mail specială, adresă pe care părinții au depus documentele on line în vederea 
sprijinirii familiilor, a planificărilor copiilor la evaluare, pentru încadrarea într-un grad de dizabilitate.    

Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului s-a concretizat într-un număr de 2013 cazuri 
evaluate, din care pentru un număr de 859 s-au emis Hotărâri de plasamente sau încadrare în grad de 
handicap, iar 1154 cazuri au fost dezbătute și prezentate rapoarte de monitorizare, a evoluției copiilor și de 
menținere a măsurii de protecție.   

Compartimentul Violență în Familie a evaluat în anul 2021 un număr de 41 de copii victime ale 
violenței în familie, iar 16 dintre acestea au fost cazuri soluționate, 11 cazuri s-au infirmat, iar 9 fiind în 
curs de soluționare. Din cele 16, care sunt finalizate, pentru 2 copii s-a luat măsura instituționalizării într-
un serviciu specializat.  

În anul 2018 s-a semnat un program de finanțare cu ANES, care a fost finalizat în anul 2021, astfel 
că s-a înființat o locuință protejată pentru victimele violenței în familie, finanțarea acestui obiectiv a fost 
realizată și prin contribuția Consiliului Judeţean Sălaj. Această locuință protejată a obținut licență de 
funcționare provizorie, fiind admise 3 persoane victime ale violenței împreună cu copiii. Tot în cadrul 
acestui proiect au primit consiliere vocațională un număr de 23 persoane, iar 17 persoane au fost cuprinse 
într-un grup de suport.   

În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în anul 2021, principala activitate s-a axat 
continuarea reevaluării tuturor beneficiarilor din cele 9 servicii destinate persoanelor cu dizabilități în 
conformitate cu noile standarde minime de calitate, dar și pentru a se realiza un plan de integrare sau 
reintegrare în familie sau în societate a beneficiarilor.  

În cadrul acestor servicii au beneficiat de servicii un număr total de 449 beneficiari la începutul 
anului, din care pentru o parte dintre aceștia am identificat soluții de integrare, reintegrare sau inserție 
profesională având în vedere faptul că începând cu anul 2021, unitățile de protecție a persoanelor adulte cu 
dizabilități nu pot avea o capacitate mai mare de 50 locuri. Astfel că la sfârșitul anului 2021 în serviciile de 
protecție a persoanelor adulte am ajuns la un număr de 423 beneficiari.   

Deși printr-un program al Consiliului Judeţean Sălaj se derulează un program de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor adulte, acest program nu acoperă nevoile de îngrijire și asistență a acestora, 
deoarece serviciile sunt insuficiente la nivelul comunităților locale, nu există centre de recuperare, centre 
de zi care să se adreseze persoanelor adulte cu dizabilități și nu se oferă servicii de îngrijire la domiciliu 
realizate de UAT-uri. Astfel, la sfârșitul anului existau 20 de dosare în așteptare pentru instituționalizare, 
iar pentru o mare parte din acestea, am informat familiile să se adreseze către serviciile private din județ. 

Principalele motive invocate în cererile de instituționalizare sunt lipsa locuinței, lipsa serviciilor de 
suport în comunitate, veniturile mici, lipsa aparținătorilor care să-i îngrijească, persoane singure.   



În prezent, în cele 4 centre de adulți, respectiv CIA Boghiș, CSS Bădăcin, CSS nr. 2 Jibou și CIA 
Crasna există un număr de 423 persoane, pentru toate aceste servicii s-au obținut avizele de restructurare 
sau reorganizare.  

Din analiza realizată la nivelul DGASPC Sălaj în decembrie 2021, având în vedere și numărul de 
solicitări de instituționalizare a persoanelor cu dizabilități, s-ar impune înființarea unui Centru de îngrijire 
și asistență cu o capacitate de 50 de locuri într-un alt spațiu, deoarece spațiile pe care le deținem nu pot 
acoperi această nevoie sau a cel puțin 5 locuințe protejate și a unui centru de zi pentru persoane cu 
dizabilități care să deservească cele 5 locuințe. Aceste tipuri de servicii s-ar impune a fi realizate în 
comunitățile în care s-ar putea identifica și locuri de muncă pentru beneficiari, respectiv în municipiul 
Zalău sau orașele Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei sau Jibou.   

La Centrul Medico Social Ileanda, unde există o capacitate de 30 locuri, au beneficiat de servicii de 
îngrijire socio medical temporară, respectiv un număr maxim de 45 de zile, 113 persoane cu handicap sau 
persoane cu boli cronice grave care au nevoie de îngrijire medicală și sprijin social, deoarece nu există alte 
servicii specializate pentru acest tip de beneficiari în județul Sălaj. Există, însă, foarte multe solicitări chiar 
și de prelungire a perioadei de acordare de servicii pentru 6 luni, o parte din beneficiari fiind persoane 
pensionate care nu au nici un sprijin în familia proprie sau chiar nu au aparținători și pentru care nu există 
servicii de îngrijire la domiciliu sau centre rezidențiale pentru persoane vârstnice, doar unul public în Cehu 
Silvaniei și 4 centre private unde costurile sunt prea mari pentru persoanele vulnerabile.   

În conformitate cu Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap, pentru care nu se pot asigura în 
familie îngrijirea și supravegherea, au dreptul la îngrijire în unitățile de protecție de pe raza administrativ 
teritorială unde își au domiciliul, iar din cele 20 solicitări de instituționalizare au fost acceptate doar 5 
cazuri, deoarece și în cursul anului 2021 am fost nevoiți să transferăm în instituțiile de îngrijire pentru 
persoane adulte un număr de 2 tineri cu handicap grav care beneficiau de o măsură de protecție a copilului 
deși erau adulți, iar cazurile care au fost acceptate, au fost doar cazuri grave și fără susținători.     

Prin Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap au fost evaluate în anul 
2021 un număr de 3173 persoane pentru care s-a impus reevaluarea anuală conform normelor legale în 
vigoare, iar un număr de 1466 persoane au solicitat încadrarea în grad de handicap ca și dosar inițial, cu 
335 mai multe cazuri noi față de anul 2020.  

La sfârșitul anului 2021 beneficiază de prestații sociale un număr de 14711 persoane cu handicap 
neinstituționalizate, din care 4313 gr. I, 9082 gr. II, gr. III – 1093, gr. IV 223.   

Persoanele cu handicap beneficiază, conform legislației în vigoare, de transport gratuit pe 
mijloacele de transport în comun, astfel au fost acordate un număr de 38048 bilete unice, 705 legitimații de 
călătorie pentru transportul urban. Menționăm că în conformitate cu legislația aprobată în luna decembrie 
2018 s-au acordat bilete unice de călătorie care pot fi folosite pe orice tip de transport, ceea ce vine în 
sprijinul mobilității persoanelor cu dizabilități, iar începând cu anul 2021 persoanele cu dizabilități au 
beneficiat de decontarea combustibilului aferent deplasării cu mașina proprietate personală în cuantum de 
750 de lei/an pentru gr. II și 1500 lei lei/an pentru gr. I de dizabilitate. Astfel că în anul 2021 un număr de 
2157 persoane au beneficiat de acest tip de decont realizându-se un număr de 25865 călătorii în valoare de 
1.786.110 lei. Acest tip de decont presupune prezentarea la sediul DGASPC a persoanelor cu dizabilități 
sau a aparținătorilor în mod repetat, ceea ce a impus suplimentarea activității cu publicul. De asemenea, am 
avut câteva sesizări deoarece deoarece persoanele cu dizabilități care nu dețin cont bancar nu pot beneficia 
de această facilitate, aspect care creează nemulțumiri în rândul acestora.     

Pentru a se elimina suprapunerea de beneficii între persoanele cu handicap și persoanele 
pensionare, s-a întocmit o bază de date informatizată care este verificată lunar prin Casa Județeană de 
Pensii Sălaj, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și Direcția de Asistență Comunitară Zalău, 
AJPIS și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și cu UAT – urile din județ.   

În cursul anului 2021 au fost evaluate și transmise consiliilor locale un număr de 1977 de cereri 
privind acordarea indemnizațiilor lunare care înlocuiește asistentul personal pentru persoanele adulte cu 



handicap de gradul I și care sunt îngrijite de către membrii familiei sau persoane care au statut de 
pensionari.  

Începând cu anul 2016 în domeniul persoanelor adulte cu handicap s-a introdus cardul european, 
pentru activități culturale și sportive, reușind să întocmim în anul 2021 documentația pentru un număr de 
13 persoane, acestea fiind în posesia persoanelor beneficiare.   

În conformitate cu prevederile Ordinului M.M.J.S. nr. 1106/2011 privind constituirea registrelor 
electronice privind persoanele cu handicap, a fost implementat un program informatic SEE SOFT, program 
în care au fost introduse toate dosarele persoanelor cu handicap și care este actualizat permanent. Acest 
program permite un control intern mult mai eficient cu privire la acordarea drepturilor persoanelor cu 
handicap respectiv indemnizațiile, buget complementar sau bilete de călătorie, fiind un instrument de lucru 
foarte eficient, având în vedere și noile cerințe cu privire la existența unui sistem informatic pentru toți 
beneficiarii de servicii și prestații sociale.   

În anul 2021 a fost implementat la nivelul ANDPDCA și implicit la nivelul DGASPC Sălaj 
programul I-PROGRES, acest program derulându-se în mai multe etape, program prin care au fost 
introduse datele tuturor copiilor, dar și datele de identificare ale tuturor serviciilor sociale aflate în structura 
DGASPC Sălaj, dar și serviciile realizate la nivelul UAT-urilor și ONG-urilor de la nivel județean.  

Tot în anul 2021 prin programul “119 din grijă pentru copii” a fost înființat numărul scurt sau 
urgent 119 ca număr unic la nivel național, fiind instalate de către STS la nivelul unui centru din structură 
un call center format din 3 cozi de apelare, o aplicație de ticheting și alte unelte software pentru 
monitorizare. În acest sens au fost instalate 2 posturi de lucru formate din telefon și un calculator. Pentru 
asigurarea continuității la acest nou serviciu, au fost planificați să lucreze angajați din serviciile de 
protecție a copilului, fiind absolut necesar a se stabili și pentru acest nou serviciu un standard de cost.  

În parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj – Biroul de Poliție Școlară au fost realizate 
în toate serviciile de protecție a copilului acțiuni destinate scăderii riscului victimal sau infracțional în 
rândul copiilor aflați în situație de risc.  

În parteneriat cu Asociația Anima Art – Cluj am realizat proiectul SCENA VERDE – Teatrul de 
păpuși pentru mediul înconjurător, finanțat de către AFCN, proiect prin care copiii instituționalizați au 
participat la ateliere de reciclare recreativă și producție participativă. 

De asemenea, prin parteneriat cu Fundația Sensiblu s-au realizat sesiuni de pregătire profesională 
pentru specialiști din domeniul protecție copilului, având ca și principală temă “Securitatea în mediul on-
line, siguranță în viața reală” tocmai pentru a preveni infracțiunile în acest domeniu.  

Prin Asociația Benefacto – București în parteneriat cu Asociația Hepsibah și Tenaris Silcotub au 
fost oferite copiilor (din clasele VIII și XII) – CSS Cehu Silvaniei, meditații la disciplinele de examinare,  
au fost donate tablete pentru desfășurarea în condiții optime a cursurilor on-line, și, în mod expres, prin 
Tenaris Silcotub Zalău sunt oferite lunar burse pentru 4 tineri studenți aflați în sistemul de protecție a 
copilului.      

În anul 2021, bugetul total al DGASPC Sălaj și a celor 36 de servicii sociale a fost în sumă totală de 
64.788.490 lei, din care: cheltuieli materiale 14.089.530 lei, cheltuieli de personal 43.280.250 lei, cheltuieli 
cu asistența socială 4.613.000 lei, cheltuieli de dezvoltare 1.944.490 lei.  

La capitolul de cheltuieli de dezvoltare cele mai importante lucrări au fost următoarele: 
- La CSS Cehu Silvaniei - reparații capitale realizate la sistemul de termoficare la două 

clădiri, deoarece exista riscul ca în această iarnă să nu mai fie posibilă alimentarea cu agent termic, 
instalația și caloriferele fiind în funcțiune de la înființare, respectiv din anul 1970.  

- La CIA Boghiș au fost finalizate lucrările de amenajare și adaptare a spațiilor de locuit, 
înființare cabinet kinetoterapie cât și realizarea lucrărilor cu privire la autorizarea de securitate la incendii. 

- La CSS Șimleu Silvaniei - refacerea termoficării exterioare a clădirilor.  
- La CSS Crasna a fost achiziționată o mașină de spălat industrială, absolut necesară pentru 

cei 48 de beneficiari.     



Tot în anul 2021 s-a achiziționat un microbuz de 8 + 1 locuri, adaptat pentru persoanele cu 
dizabilități, care va fi folosit pentru cei 50 de copii cu dizabilități necesare din cele 6 case de tip familial 
din Zalău și Hereclean.   

În vederea îmbunătățirii condițiilor de îngrijire și recuperare ale beneficiarilor au fost achiziționate 
lenjerii de pat, saltele, mobiliere în spațiile beneficiarilor, aparatură electrocasnică, au fost achiziționate 
materiale pentru activitățile de ergoterapie și deprinderi de viață independentă.    

Pentru anul 2021 bugetul de funcționare și cel de investiții, a fost asigurat din bugetul județean la 
nivelul solicitărilor, astfel că la această data nu există restanțe la plata drepturilor salariale pentru angajați 
și nici restanțe către furnizorii de utilități sau alimente, reușind să acoperim nevoile beneficiarilor conform 
standardelor minime de calitate.  

De asemenea, în anul 2021, s-a demarat procedura de elaborare a strategiei județene privind 
drepturile și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021 – 2028, strategie care 
este finalizată și urmează avizarea și aprobarea acesteia, cât și strategia județeană în domeniul protecției 
copilului, strategie care va fi finalizată în anul 2022.  

DGASPC Sălaj are la data de 31.12.2021 un număr de 16073 cazuri active din care persoane adulte 
cu dizabilități 13867, copii cu dizabilități 951, copii în plasament familial 229, copii plasați la asistenți 
maternali profesioniști 82, copii în centre de plasament 109, copii în centre în regim de urgență 8, copii în 
case de tip familial 128, copii în centru de zi 50, copii delicvenți 38, mame minore 109, persoane adulte cu 
dizabilități în centre rezidențiale 423 persoane, tineri în centre multifuncționale 15 tineri, 41 de cazuri 
victime de violență domestică, 3 beneficiari de locuințe protejate.   

Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj 
 
  CERCETAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC, 

ARTISTIC ŞI CULTURAL  
I. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
Proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul arheologiei: 
 Amprenta antropogenetică a populațiilor locale din preistorie până în evul mediu 

timpuriu - În anul 2021 proiectul s-a concretizat prin evaluarea caracteristicilor genetice ale populațiilor 
medievale (studiu de caz, scheletele umane înhumate în interiorul bisericii medievale dispărute de la 
Pericei str. Góc, nr. 668) și stabilirea unor legături cu familia Báthory. De asemenea, s-a realizat analiza 
caracteristicilor antropologice fizice ale populațiilor medievale (studiu de caz, scheletele umane înhumate 
în interiorul bisericii medievale dispărute de la Pericei str. Góc, nr. 668).  

 Neo-eneoliticul în Depresiunea Şimleului În anul 2021 s-a continuat analiza materialului 
ceramic desenat pentru pregătirea monografiei sitului de la Porț ”Corău”. De asemenea, în cadrul 
proiectului a fost realizat un studiu pe baza descoperirilor de piese speciale din sit și a fost realizată analiza 
primară a materialului descoperit pe traseul Autostrada Transilvania în situl de la Zăuan - Dâmbul 
Spânzuraților.  

 Carnea în alimentația comunităților din preistorie la evul mediu timpuriu. Studii de 
paleofaună pe baza descoperirilor arheologice. În cadrul proiectului s-a colaborat cu specialista în 
paleofaună a Muzeului Județean Satu Mare, în vederea determinărilor paleofaunistice din situri cercetate în 
ultimii 20 de ani. 

 Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV 
României La această temă de cercetare s-a finalizat textul vol. II al monografiei ”Epoca bronzului în 
Depresiunea Șimleului. II. Descoperirile de tip Cehăluț - Hajdúbagos”. Tot în cadrul acestei teme au fost 
pregătite pentru publicare în Acta Musei Porolissensis  descoperirile de tip Suciu de Sus – Lăpuș, apărute 
în partea de nord-est a Sălajului. A fost prelucrat materialul arheologic Wietenberg descoperit la Coșeiu 
”Cetate” pentru a fi publicat în perioada următoare. A fost prelucrat (desenat, descris) materialul 
arheologic provenit din cercetarea unei părți din necropola Bronzului târziu de la Zalău – Valea Miții, 
”Dealul lupului / MICHELIN”, anul 2020.  



 Sacru şi profan la dacii din nord-vestul României. S-a continuat cercetarea sistematică a 
sectorului sud-estic al fortificației de pe dealul Cetate/Varhegy de la Șimleu Silvaniei în vederea stabilirii 
detaliilor constructive și cronologice ale elementelor defensive și ale elementelor de organizare internă. 

 Religia la Porolissum. Este propusă cercetarea aspectelor de religie publică la Porolissum și 
modul în care materialitatea religiei poate aduce o lumină nouă procesului de retragere romană din Dacia 
(templul cultului imperial atașat vămii - publicarea cercetărilor din 2014, templul lui Bel, templul lui Liber 
Pater, templul lui Jupiter Dolichenus, aedes-ul principiei și în final templul dedicat zeiței Nemesis atașat 
amfiteatrului). Aceste rezultate au fost prezentate la o conferință internațională la Szeged și publicate într-
un volum apărut la editura Brill (Leiden-Boston). A fost finalizat manuscrisul variantei publicabile în 
limba engleză a tezei de doctorat (210 pg.) în cadrul proiectului From the Nile to the Danube. The Isiac 
Cults in the Roman Provinces of Pannonia, Dacia and Moesia. De asemenea, un alt manuscris finalizat 
împreună cu editarea ilustrației a fost cel legat de piesele cu caracter militar din categoria instrumenta 
inscripta descoperite în Dacia Porolissensis (70 pg.) ce va fi publicat în volumul ”Tesserae militares et 
instrvmenta inscripta à charactère militaire en Dacie romaine (IDR Mil)”.  

  Tetrapylon Au fost intreprinse cercetări arheologice sistematice și a fost realizată o 
prezentare online la Varșovia (Polonia) vizând interpretarea materialului epigrafic tegular.  

  Monumente 3D. Documentarea digitală a patrimoniului cultural imobil din 
Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Proiectul, redactat în anul 2021, a fost selectat pentru finanțare de 
Administrația Fondului Cultural Național (obținând suma maximă alocată, respectiv 70.000 lei). Proiectul 
are ca scop primar documentarea digitală, fotogrammetrică, a aproximativ 40 de monumente de pe 
teritoriul României și crearea unei platforme web care să permită vizualizarea datelor 3D, precum și a 
informațiilor istorice și de arhivă despre clădirile propuse.  

  Proiectul InterReg DaE-L (Danubian E - Landscapes). Proiectul a fost implementat de 
către Muzeul Național de Istorie a României, rolul muzeului nostru în acest proiect a fost acela de 
consultant pe probleme de digitizare și organizare infrastructură VR, pentru realizarea expoziției 
”Gumelnița 3D”, deschisă publicului începând cu luna ianuarie a anului 2022. 

 Contribuţii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în Depresiunea 
Silvaniei.  În cadrul temei generale în anul 2021 au fost avute în vedere următoarele direcții de cercetare: 

- problematica mediului funerar din sec. VII-IX, în special formele de manifestare a ritului 
incinerației. Avem în vedere cimitirul tumular de la Nușfalău Vulpiște/Halmak Pataka, identificarea 
dispersiei la orizontală a tumulilor și topografia internă a cimitirului. Prin scanări fotogrammetrice s-a dorit 
identificarea suprafeței reale pe care acest cimitir de incinerație s-a dezvoltat. Au fost urmărite 
caracteristici formale rare/speciale ale unor accesorii vestimentare prezente în inventarul funerar medieval 
(studiu de caz o cataramă cu formă zoomorfă din cimitirul medieval de la Ip-Dealul Bisericii, investigații 
de tip formal și comparativ); despre ramura de Pericei a familiei Báthory și spațiul privat de înmormântare 
(capela familiei) studiu de caz, elementele planimetrice recent identificate ale bisericii medievale dispărute 
de la Pericei-str. Góc, nr. 668 ; arhitectura religioasă din perioada medievală existentă în județul Sălaj, arta 
funerară renascentistă a familiei Báthory, ramura de Pericei (studiu de caz: reanalizarea, din punct de 
vedere imagistic, a lespezilor funerare păstrate astăzi în Biserica Reformată din Pericei, prin utilizarea unor 
metode moderne de scanare fotogrammetrică). 

 Monedă și circulație monetară în Evul Mediu sălăjean. Continuarea temei de cercetare 
Tezaurele necunoscute ale Sălajului, inițiată în anul 2019. Obiectivul temei: identificarea unor descoperiri 
numismatice, medievale și premoderne mai vechi, efectuate pe teritoriul județului Sălaj. Din sursele edite 
studiate până acum, au fost identificate un număr de zece tezaure monetare medievale și premoderne 
nepublicate, înregistrate ca intrări în patrimoniul Muzeului Național Maghiar din Budapesta, începând cu 
ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea și până la jumătatea deceniului doi al secolului XX.  

 Habitatul rural roman în Dacia Porolissensis/județul Sălaj. Prima etapă a presupus 
corelarea datelor tehnice cu materialul arheologic, respectiv cu scanările geofizice, A doua etapă a temei de 
cercetare s-a materializat prin realizarea, în a doua parte a anului, a cercetărilor arheologice propriu-zise. 



Această etapă a fost derulată în baza parteneriatului de cercetare realizat cu Universitatea Babeș-Bolyai, 
sub forma unui șantier-școală, cadru de practică pentru 13 studenți de la universitatea menționată. 

 Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis. În anul 2021 a fost tradusă 
în proporție de 80% teza de doctorat intitulată Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei 
Porolissenssis. Această traducere reprezintă baza lucrării științifice From Macro to Minor Security. 
Wathctowers, Fortlets and Linear Foritfications on the Frontier of Dacia Porolissensis, lucrare care, în 
baza unui protocol, va fi publicată în prima parte a anului 2022 la editura Brepols International din Paris, 
Franța. Procesul de traducere a constat, în anul 2021, în 312 pagini. 

 Programul Pixels for Heritage. În anul 2021 s-au realizat scanările următoarelor obiective:  
1. Biserica de lemn din Hida, jud. Sălaj) – în parteneriat cu Ambulanța pentru Monumente Nord-

Vest. 
2. Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, jud. Hunedoara – în parteneriat cu 

Institutul Național al Patrimoniului. 
3. Biserica de piatră de la Densuș, jud. Hunedoara - în parteneriat cu Institutul Național al 

Patrimoniului. 
4. Castrul roman de marș de la Naidăș, județul Caraș-Severin – în parteneriat cu Muzeul Național 

al Banatului. 
5. Cetatea bizantină de la Nufăru, jud. Tulcea – în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a 

României.  
 Podoabe vestimentare și bijuterii în ambientul nobiliar transilvănean. Perioada 

Principatului. În anul 2021 au fost documentate caracteristicile formale rare ale unor accesorii 
vestimentare prezente în inventarul funerar medieval (studiu de caz o cataramă cu formă zoomorfă din 
cimitirul medieval de la Ip Dealul Bisericii).  

 Cultic versus casnic în ceramica neolitică și eneolitică din Depresiunea Silvaniei. În anul 
2021 s-a realizat analiza, din punct de vedere tipologic și stilistic, a ceramicii neolitice și eneolitice din 
Depresiunea Silvaniei,  în vederea realizării unei baze de date statistice a materialului ceramic. S-a 
procedat la colaborarea, prin intermediul școlii doctorale din cadrul ”Universității 1 Decembrie 1918”, cu 
Laboratorul de Investigații și Datare Radiocarbon din Poznan, Polonia pentru realizarea de datări C14 a 
materialelor osteologice provenite din săpăturile de la Zăuan, campania 2021, rezultate ce vor fi 
valorificate în cadrul temei de cercetare. 

  Program  de cercetare arheologică sistematică 
 1. Cetățile necunoscute ale Sălajului - Săpătură sistematică Șimleu Silvaniei - Cetate (Várhegy).  
2. Săpături arheologice sistematice Cornești, com. Orțișoara, jud. Timiș, punct ”Iarcuri” în 

parteneriat cu Muzeul Național de Istorie  a  Banatului, Timișoara. 
3. Tetrapylon-Romita în colab. Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Universitatea 

Bayreuth, (Germania). 
4. Diagnostic arheologic Sânmihaiu Almașului-Dealul Bogatului, așezarea romană Parteneriat cu 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca și Muzeul Național de Istorie a Banatului, Timișoara. 
5.Tărtăria – Podul Tărtăriei Vest  realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României 
6. Diagnostic arheologic Stârciu-Dealul lui Bențan (recuperarea unui tezaur dacic de monede 

romane). 
7. Diagnostic arheologic Stâna-Dealul Mielei (verificarea unor descoperiri realizate cu 

detectoarele de metale). 
8. Diagnostic Șimleu Silvaniei-Observator (verificarea situației arheologice a unor descoperiri 

realizate cu detectoarele de metale). 
9. Evaluare de teren Nușfalău Barátrét ( identificare Mănăstirea Paulină). 
 
Programul Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj:  



Au fost realizate fișe de sit pentru siturile nou identificate sau verificate pe parcursul anului și au 
fost amplasate pe hărți. A fost  completată baza de date pentru arheologie care cuprinde toate fișele de sit 
cunoscute precum și rapoartele de cercetare. Au fost realizate cercetări arheologice de suprafață cu trasarea 
noilor descoperiri și a siturilor cunoscute anterior. Au fost identificate 4 situri noi, au fost verificate 8 situri 
(tumuli), au fost documentate 29 de monumente și întocmite 22 de fișe. 

Programul de cercetare arheologică preventivă: 
Au fost încheiate 34 de contracte reprezentând lucrări de diagnostic, supraveghere arheologică și 

cercetări arheologice preventive. Toate contractele s-au încadrat în termenele prevăzute, iar documentațiile 
aferente au întrunit condițiile de calitate și legalitate. 

 
Proiecte de cercetare științifică în domeniul istoriei: 
 Migrația transnațională, transformări în mediul rural, consum cultural și bătrânețe. 

Documentarea în teren a vizat următoarele teme: efectele migrației asupra comunităților rurale, 
transformările comunităților în comunism și postcomunism, producția și consumul cultural în funcție de 
generații, munca și rolurile de gen în gospodării, bătrânețea. (35 interviuri și 350 de notițe, 30 zile de 
teren).  

 Orașul Șimleu Silvaniei între modern și contemporan. La această temă, a fost derulată 
activitatea de documentare și cercetare arhivistică în vederea realizării expoziției fotodocumentare cu 
același nume, precum și elaboararea unor articole științifice. 

 Enciclopedia publicațiilor științifice și a revistelor de cultură din România. Proiectul este 
inițiat de către Academia Română, coordonator pentru Transilvania fiind acad. Ioan Bolovan. Au fost 
întocmite fișe pentru următoarele publicații științifice și reviste de cultură din Sălaj: Acta Musei 
Porolisseinsis (1977- prezent); Păstorul sufletesc (1906 - 1931); Școala Noastră (1924 - 1940); Alexandru 
Vlahuță (1923); Stropi de rouă (1937 - 1938); Flori de Crin (1932 - 1936; 2001 - prezent); Țara Silvaniei 
(1940).   

 Preoți și dascăli sălăjeni în închisorile comuniste. Cercetare la Arhiva Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Au fost studiate 30 de dosare, la temele de cercetare 
„Preoți și dascăli sălăjeni în închisorile comuniste” și „Grupul anticomunist de pe Valea Barcăului condus 
de Țicuș Alexandru”. 

 Redactarea și obținerea finanțării nerambursabile de la Administrația Fondului Cultural 
Național pentru proiectul „Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere”. 

Cercetarea ştiinţifică în domeniul etnografiei şi socio-antropologiei: 

 Ceramica centrului de olari Tihău. S-a realizat: documentarea și redactarea catalogului 
Ceramica centrului de olari Tihău, respectiv expoziția  cu același titlu. 

 Ceramica populară din Transilvania (sec. XVIII-XX), cu specială privire la centrele de 
olari Zalău, Turda și Cluj. Documentare în patrimoniul altor instituții muzeale din țară (Muzeul Național 
de Artă București, Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” 
București, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca; documentare în depozitele de 
patrimoniu, expoziția de bază și în Registrele de inventar ale Muzeului Memorial Octavian Goga din 
Ciucea) precum și în colecții particulare. 

 Ceramica de Zalău în colecții muzeale și private. S-a realizat documentare la Muzeul din 
Debrețin, fiind identificați și colecţionarii din Ungaria care și-au dat acordul să participe la viitoarea 
expoziție ce va fi organizată în Ungaria. La Muzeul Ţăranului Român s-a efectuat documentarea în 
depozite, s-au identificat piese aparţinând unui „fond stilistic comun” (Turda – Zalău - Cluj), şi câteva 
piese de Zalău. În zona Călata au fost documentate mai multe colecţii şi identificate piese în proprietate 
privată.  



 Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală (judeţul Sălaj).  Au fost realizate 
înregistrări cu subiecții, cu predilecție pe teme de arhitectură, dar și pe teme conexe. În paralel, a fost 
completată arhiva fotografică. De asemenea, au fost documentate vizual fotografiile de epocă, respectiv: 
fotografii de familie, cu case vechi care au aparţinut celor intervievaţi (pentru a avea un model de tip de 
construcţie), fotografii cu satul. S-au făcut o serie de transcrieri ale materialelor culese în teren, primând 
transcrierile necesare pentru acoperirea și susținerea subiectelor pe care s-au centrat studiile programate.  

 Repere identitare sălăjene: sate și țărani. În cadrul proiectului au fost documentate 
subtemele Sumna și povestea ei și Păretarele cu mesaj, în etapa de pregătire a celor două expoziții cu 
subiectele respective. 

 Podoaba în satul tradițional sălăjean. În anul 2021 au fost realizate cercetări în teren și 
documentarea temei.  

Cercetarea fenomenului artistic contemporan  
 Cercetarea colecţiei Szabó Vilmos la Zalău. S-a realizat fotodocumentare pe segmente de 

colecţie (după tehnică) precum și inventarul fizic al colecției. 
 Artă sălăjeană, artiști sălăjeni. Participare la simpozioanele de creaţie şi la expozițiile 

acestora din Sălaj în scopul documentării și dezvoltării patrimoniului muzeal. Completarea  bazei de date 
despre artişti, opere, portofolii, interviuri prin participare la tabere de creație și documentare îin  expoziții 
personale sau de grup (4 simpozioane: Jebucu, Stana, Șamșud, Rimetea). 

II. Activitatea de comunicare şi valorificare ştiinţifică a rezultatelor cercetării şi 
patrimoniului muzeal  

 Editarea numărului XLII/2020 al revistei Acta Musei Porolissensis, revistă cotată CNCS-C, 
la care au colaborat specialişti de prestigiu din ţară;  

 Au fost redactate 80 articole şi studii, recenzii privind rezultatele cercetărilor ştiinţifice, 
rapoarte de cercetare arheologică, acestea fiind publicate sau în curs de publicare în reviste de specialitate. 

 Au fost elaborate un studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea 
zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic şi 34 rapoarte de descărcare de sarcină arheologică, 
supraveghere şi evaluare de teren. 

 Volume publicate sau în curs de publicare:  
1. Epoca bronzului în Depresiunea Șimleului. II. Descoperirile de tip Cehăluț - Hajdúbagos din 

Bronzul târziu – volum monografic (finalizat textul și aparatul critic). 

2. Așezările culturii Cruceni – Belegiś din Banatul românesc”, finanțare Muzeul Național de Istorie 
a Banatului  Timișoara. 

3. Exploring dwellings and manufacturing spaces in the medieval context (7th–14th centuries). 
Proceedings of the International Conference Exploring Dwellings And Manufacturing Spaces In The 
Medieval Context (7th–14th Centuries). Târgu Mureș, 27th–30th October 2020. Seria ORBIS 
MEDIAEVALIS, III, Cluj-Napoca, 2021 (300 pagini). 

4. Minor Fortifications from the Frontier of Dacia Porolissensis (traducere text pentru publicare). 
5. Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea Almașului  – Sălaj,  
 Au fost publicate 2 cataloage, respectiv 3 broșuri și pliante  
 Specialiştii muzeului au participat la 18 sesiuni de comunicări ştiinţifice cu caracter 

internaţional, la 22 de manifestări ştiinţifice naţionale. 
Programul expoziţional: 
 Inaugurarea turului virtual O plimbare prin centrul Zalăului de la începutul secolului XX, în 

sala Clio High Tech. Acesta este cel de al doilea tur cu echipamente VR, muzeul nostru fiind singurul din 
țară care ofertează două astfel de experiențe bazate pe utilizarea tehnologiilor moderne în valorizarea 
patrimoniului cultural.  



 Inaugurarea la nivel național a programului VReau la muzeu care se bazează modelarea 3D 
și organizarea, într-o aplicație creată de noi, a unor expoziții de realitate virtuală cu piese ale muzeelor din 
țară, vizitabile prin intermediul echipamentelor VR puse la dispoziție de muzeul nostru. În anul 2021 au 
fost organizate expoziții VR la Buzău, Câmpulung Muscel și Timișoara. Muzeul nostru este singurul din 
țară care derulează un astfel de program bazat pe digitizarea patrimoniului muzeelor din țară.  

 Participarea la proiectul național  de lobby Muzeele contează! inițiat de Rețeaua Națională a 
Muzeelor din România prin organizarea unui stagiu de practică pentru doi invitați din zona personalităților 
politice cu vizibilitate națională. 

 Expoziţii temporare realizate la sediu sau online: 13 expoziții fizice; 25 de expoziții 
online 

Expoziții temporare organizate în alte locații: 11 
 Expoziții realizate la sediu (în cadrul programului Beciul Cultural): 
1. Bravo, ai stil medieval! Bijuterii și accesorii vestimentare de pe teritoriul Sălajului - o incursiune 

în lumea medievală prin intermediul accesoriilor vestimentare și reconstituirilor vizuale. 
2. Din os și corn. Piese arheologice preistorice din materii dure animale. Expoziția a presupus 

prezentarea tehnicilor și tipurilor de piese confecționate în preistorie din materii dure animale (os și corn). 
3.  Lux in Tenebris - Incursiune în lumea bisericilor de zid sălăjene. Au fost expuse artefacte 

descoperite în urma săpăturilor arheologice, fotografii ale monumentelor respective cu focusări pe 
elementele arhitecturale componente, scanări 3D, imagini generale din dronă.  

4. Sumna sălăjeană și povestea ei 
5. De diuăki și pă orândă. Practici magico-religioase de pe Valea Someșului. Expoziția s-a axat pe 

reconstituirea unui ritual magico-terapeutic de tipul descântatului dă diuăki. 
6. Prestigiu sau kitsch? Expoziție privind elementele (accesorii vestimentare, podoabe, veselă) de 

prestigiu care confereau un anumit statut elitelor locale dacice și care reprezentau elementele de 
diferențiere socială față de populația locală. 

7.  Ceramica centrului de olari Tihău, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca. 

8. Magia antică la Porolissum. Sanctuarul Mithraic. Expoziția a presupus reconstituirea butaforică 
a unui sanctuar mithraic precum și a unei camere de expunere cu geme romane legate de practicile magice 
din nord-vestul Daciei Porolissensis. 

9. Turismul natural și transformarea peisajului. Expoziția s-a axat pe analiza dezvoltării industriei 
ospitalității în perioada regimului comunist, dar și pe impactul acesteia asupra peisajului natural.  

 Expoziții online: 
1. Artizanii epocii bronzului. Meșteri, cunoștințe, metode și produse. 
2. Expoziţie retrospectivă: Un muzeu pentru toţi, organizată cu prilejul Zilei Internaționale a 

Bolilor Rare. 
3. Un mărțișor în dar, în parteneriat cu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Speranța”, Zalău 

și Asociația ”Plai Transilvan”. 
4. Oamenii Porolissum-ului.  
5. Reconstituirea 3D a așezării de la Porolissum.  
6. O călătorie virtuală în lumea satelor medievale timpurii din Depresiunea Silvaniei.  
7. 24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române. 
8. Iuliu Maniu – Sfinxul de la Bădăcin. 
9. George Pop de Băsești (1835-1919) – personalitate marcantă a Sălajului istorc.  
10. Mișcarea culturală feministă din Sălaj. 
11. Victor Deleu (1876-1940) – 145 de ani de la naștere.  
12. Istoria Tricolorului. 
13. Dascăli de altădată. Reuniunea Învățătorilor Români Sălăjeni. 



 Muzeul în stradă - Program expozițional bazat pe organizarea expozițiilor fotodocumentare 
pe gardurile muzeului: 

1. Revizitând Răscola din 1907. 
2. Pe linia galbenă – expoziția valorifică materialul vizual documentat și realizat în rezidență 

artistică din anul 2020 centrată pe ideea de explorare și valorizare a orașului Zalău. 
3.  Fețele migrației  
4. Vasile Lucăcel, artistul plastic – organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la 

înfiinţarea MJIAZ.  
 Materiale video legate de istoria locală:  
Minutele istoriei: 12 episoade 
Ianuarie: Strada Corneliu Coposu 
Februarie: Sfârșitul tragic al marelui om politic Iuliu Maniu 
Martie: Parcul Szikszai din Zalău 
Aprilie: Sala Transilvania Zalău 
Mai: Fântâna Gorgana – locul morții lui Simion Bărnuțiu 
Iunie: Monumentul Eroilor din Zalău 
Iulie: Protopopul Valentin Coposu – 80 de ani de la moarte 
August: Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău 
Septembrie: Dezvelirea bustului lui Simion Bărnuțiu în fața liceului care-i poartă numele – Șimleu 

Silvaniei, 7 septembrie 1930 
Octombrie: Cazarma „General Dragalina” din Zalău 
Noiembrie: Monumentul sergentului-erou Ilie Popa din Jibou 
Decembrie: Casa în care a locuit Gheorghe Pop de Oarța, primul prefect al Sălajului după Marea 

Unire 

 DigiHistory - Program de expoziții online bazat pe expunerea pe platforma 
internațională Sketchfab a modelărilor tridimensionale a bunurilor de patrimoniu:   

- Neolitic 3D - primii olari 
-  Ceramica din epoca bronzului (I) 
-  Ceramica din epoca bronzului (II) 
- Etnographica 3D – Ceramica olarilor din Sălaj. Recuperare patrimonială și valoare identitară: 

colecția de ceramică a muzeului, într-o contextualizare antropologică 
-  Lăzi de breaslă  
- Floarea spăcelului sălăjean 
- Etichetând romanii. Mărci de proprietate militară din zona nord-vestică a Daciei romane 
- Dacica 3D - Oalele-recipientele dacice pentru preparat hrana 
- Colecția de artă plastică de secol XX 
 Expoziţii realizate în alte locaţii:  
1. Batavii din diaspora/Batavians abroad. În cadrul expoziției propuse de curatorul muzeului Dr. 

Marenne Zandstra Museum Het Valkhof, Neijmegen, Olanda, a fost realizat un model 3D al diplomei 
militare descoperite la Porolissum care are inscripționată cea mai timpurie atestare a orașului roman 
Noviomagus (Neijmegen).  

2. Colaborare la expoziția Archaeological Treasures of România. Dacian and Roman Roots 
organizată la Madrid de Muzeul Național de Istorie a României. 

3. Descoperiri arheologice la Zalău - Michelin/Dealul Lupului organizată la sediul  Michelin SA 
4. Expoziția fotodocumentară Revizitând Răscoala țărănească de la 1907, itinerată la Muzeul de 

Istorie „Vasile Pârvan” din Bârlad. 
5. Anonimii migrației, itinerată la București, în cafeneaua Londohome. 



6. Șimleu 770. Orașul Șimleu între modern și contemporan, organizată la „Casa Maniu” din Șimleu 
Silvaniei. 

7. Dealul melcilor – Expoziţie cu realizările artistice ale simpozioanelor de artă de la Stana (2016-
2021), organizată la Galeria Bartok, Budapesta. 

8. Expoziția simpozionului de creație de la Jebucu – 26 ani. Galeria Bartok 1, Budapesta 
9. Retrospectiva Nagy Albert – colaborare cu Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. 
10. Vase de sărbătoare – segment expozițional cu piese ceramice de Zalău din colecții private, 

organizată la Tata, Ungaria. 
11. Comitatul Sălaj în vremea lui Petri Mor. 
 Clio Explorer – Program de valorificare online a rezultatelor cercetărilor științifice  
Ecologie și activism de mediu, avant la lettre 
De la talerul - leu olandez, la moneda românească de astăzi (leul). 
Time Team - O incursiune în munca de arheolog.  
 Departe de lume. Despre amenajările rupestre cu caracter creștin de la Jac (com. Creaca) 
Archaeo Air – Sălaj: realizarea unor cadre video aeriene asupra unor situri arheologice 

reprezentative din județul Sălaj  
Artefact+Restaurare, o ecuație patrimonială (4 materiale postate) 
Tehnici vechi. Rețete actuale. Despre producerea gudronului de mesteacăn 
Contribuții arheologice la cunoșterea epocii bronzului și a primei epoci a fierului 
Bătrânețe și migrație în ruralul sălăjean  
Colectivizarea agriculturii în Sălaj, între propagandă și realitate 
Troițele și porțile de lemn de pe Valea Almașului – elemente de identitate locală 
Simpozioanele de creaţie artistic - plastică. Proiecte viabile pentru artişti plastici  
Utilităţi alternative în ceramica populară – vase de sărbătoare  
 
IV. Activitatea de creștere a colecțiilor, evidenţă, clasare, restaurare şi conservare a 

patrimoniului muzeal 
- A fost finalizat procesul de reverificare a inventarelor bunurilor culturale aferente colecţiilor 

și întocmirea listelor de gestiune. A fost realizată verificarea prin sondaj a inventarelor bunurilor de 
patrimoniu de către Comisia de verificare  a inventarelor. A fost finalizată organizarea depozitului de artă 
în noul spațiu închiriat pe durata lucrărilor de reabilitare a Galeriei de Artă ”Ioan Sima”. 

- Au fost întocmite un număr de 275 dosare de clasare pentru piese din colecţiile arheologie şi 
etnografie, au fost realizate 210 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele de arheologie şi artă plastică, 
istorie și etnografie, numismatică  au fost întocmite 90 de dosare de restaurare. 

- Au fost restaurate 223 de piese din bronz şi fier, provenite din cercetările arheologice, 7 piese 
numismatice. 

- Au fost restaurate 92 de piese din material ceramic provenite din cercetările  sistematice și 
preventive.  

- S-a realizat conservarea curativă a pieselor ceramice provenite de pe șantierele de la Zăuan, 
Pericei, Sutor și Sânmihaiu Almașului. 

- S-a realizat conservarea curativă a 15 piese din colecțiile de lemn și textile a fondului etnografic. 
- Au fost întocmite 1348 de fişe de conservare pentru patrimoniul arheologic, etnografic și de artă. 
- Au fost introduse în inventare un număr de 1.300  de poziţii, reprezentând artefacte rezultate din 

cercetări, respectiv achiziţii, și au fost digitalizate registrele  2020 (parțial) și 2021. 
V.Activităţi de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural adresate comunităţii locale 
Oferta educaţională – ateliere interactive organizate în fiecare zi de vineri a săptămânilor din 

ciclul anului şcolar: 
- Povestea scrisului – Scribul (parteneriat cu Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău) - au 

fost derulate 11 ateliere.  



- În așteptarea Crăciunului (parteneriat cu Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău) - au fost 
derulate 5 ateliere.   

 Proiecte  de pedagogie muzeală: 
- Vacanţa la muzeu – program educaţional derulat pe parcursul lunii iulie (4 activități)  
- Un muzeu pentru  toți - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat cu 

Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo Zalău (2 activități). 
- Speranța la muzeu - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat cu Şcoala 

pentru Educaţie Incluzivă ”Speranța”, Zalău (4 ateliere). 
- Cinema la Muzeu - 2 întâlniri. 
- Realizare clasa MUZEU pentru activități online pe google clasroom.  
- Susținerea a 2 activități destinate persoanelor vârstnice în cadrul unui parteneriat cu Centrul 

Tinerețe fără bătrânețe. 
- Istoria trecutului văzută prin ochii copiilor din prezent – parteneriat  cu Școala Gimnazială ”Gh. 

Lazăr” - 1 activitate cu tema Izvoarele nescrise. 
Simpozion de creație artistică la Stana: 
- organizarea și derularea activităților, cu participarea unor artiști din țară și străinătate 
- creșterea colecției de artă contemporană cu 10 lucrări donate de artiștii participanți  
Program de Internship VR: 
1. Internship pentru un grup de angajați de la Michelin SA în cadrul căruia participanților li s-au 

prezentat metodele de digitizare a patrimoniului muzeal și, ulterior, fiecare și-a realizat și vizitat expoziția 
cu modele 3D. 

2. Internship pentru reprezentanții mass-mediei locale, cu aceeași tematică  
3. Internship pentru comunicatorii din instituțiile subordonate Consiliului Judeţean Sălaj, cu aceeași 

tematică. 
 
     Programe culturale de tip eveniment: 
1. Ziua Culturii Naționale: Au fost documentate și realizate două materiale video de prezentare 

a 10 monumente din Sălaj, acestea fiind prezentate pe pagina de Web a muzeului.  
2. Noaptea Europeană a Muzeelor (12 iunie): Au fost organizate ateliere interactive pentru 

copii, precum și vizite în expoziția de bază. 
3. Zilele Europene ale Patrimoniului: (17-18 septembrie): S-a realizat o prezentare despre 

descoperirile funerare de la Pericei la Centrul de Informare Turistică Șimleu. De asemenea, s-a derulat o 
lecție de istorie bazată pe prezentarea interactivă de echipament dacic și roman, susținută la Școala 
Gimnazială ”Mihai Eminescu”. 

4. Zilelor Europene ale Arheologie -  activitate derulată sub egida Institutului Național al 
Patrimoniului, fiind focalizată pe prezentarea video-audio a metodelor de documentare digitală a 
patrimoniului imobil. 

5. Noaptea Cercetătorilor Europeni ( 24 septembrie). În cadrul programului s-a realizat: 
- participare la evenimentul național organizat online cu documentarul video Trei dinți de balaur. 

De menționat că materialul s-a clasat în top 10 al celor mai vizualizate materiale ( pe locul 6), fiind 
singurul cu tematică istorică din acest top; 

- au fost organizate ateliere interactive pentru copii, inclusiv cu experimente științifice;  
- s-a realizat vizitarea ghidată a Complexului Arheologic Porolissum, însoțită de prezentarea cu 

echipamentele VR a reconstituirilor realizate pentru câteva din obiectivele romane. Activitatea a fost 
organizată pentru un grup de elevi de la Școala Gimnazială din Valcău și un grup de fotografi invitați de 
noi, care au realizat și sesiuni foto în sit, iar o selecție a acestora a fost postată pe pagina web a muzeului; 

- prezentare la Muzeul Național de Istorie a Banatului Timișoara a volumului Al. Szentmiklosi - 
Așezările culturii Cruceni – Belegiś din Banatul românesc. 

6. Ziua Naţională a României – S-au derulat 4 ateliere la Școala Gimnazială ”Gh. Lazăr”. 



Activități de marketing și relații publice: 
În  anul 2021, în scopul promovării patrimoniului cultural și a istoriei locale, au fost publicate 

materiale în reviste de cultură locală sau națională (Caiete Silvane, Hepehupa, Magazin Istoric) şi presa 
locală. De asemenea, s-au realizat un număr de intervenţii în mass media audio-video, axate pe promovarea 
activităţilor, a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului muzeal, comunicate de presă, postări pe 
pagina de Facebook a muzeului, postări pe pagina de Instagram a muzeului. 

Număr de vizitatori şi beneficiari: la sediu 
- 2.457– vizitatori plătitori de bilete 
- 868 - vizitatori cu intrare gratuită (participanţi programe culturale, la vernisaje, conferinţe,  

ateliere din oferta educaţională) 
- Total vizitatori: 3.325 
Subvenție CJS – 3.981.671,84 lei 
- Pentru secțiunea de funcționare - 3.609.360 lei 
- Pentru secțiunea de dezvoltare – 372.311,84 lei 
Venituri realizate – 177.678,87 lei 
 Din care: 
- Cercetări arheologice preventive – 144.505,87 lei 
- Bilete de vizitare – 12.189 
- Consultanță și modelare 3D, activități educaționale, suveniruri, publicații – 21.000 lei 
 Atribuţii duse la îndeplinire de MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU 
 
În ceea ce privește activitatea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în anul 2021, 

instituția s-a implicat activ în diverse activități specifice sferei de responsabilități:   
■ Și anul 2021 a fost marcat de restricțiile antipandemice, restricții care au afectat toate instituțiile 

de cultură din țară, mai ales cele de spectacole și concerte, cum este și cazul Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj (CCAJS). Programul minimal (așa cum este prevăzut în regulamentul de organizare și 
funcționare al instituției) a fost realizat și depășit. Anul trecut am organizat a 45-a ediție a Festivalului 
internațional „Ecouri meseșene” (fizic și online), a 13-a ediție a Zilelor revistei „Caiete Silvane” (fizic), a 
patra ediție a Taberei internaționale de fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”, peste 10 lansări de 
carte (fizic și online), trei conferințe online, două lecturi publice online și peste 10 fizic, spectacole (fizic și 
online) ale Ansamblului folcloric „Meseșul” și ale Școlii Populare de Arte și Meserii, fiind parteneri în zeci 
de evenimente culturale care au avut loc în județul Sălaj, dintre care amintim aici: Comemorarea Zilei 
Internaţionale a Victimelor Holocaustului, „Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”, 
Festivalul de muzică „Tânăr și Liber”, Tabăra de creație de la Jebucu, „Ziua SilvanIEI”, Simpozionul de 
creaţie artistic-plastică de la Şamşud, Festivalul de pricesne mariane „Maică, pururea fecioară”, Festivalul 
Internaţional al Dansului şi Cântecului Codrenesc, Simpozionul Internaţional de Arte Vizuale „Arta în 
Grădină”, proiectul „Satul și teatrul” (reprezentații teatrale în sate din Sălaj), „Povestea Costumului 
Popular pe Valea Barcăului”, „Zilele tradițiilor Cămărene”, Simpozionul „Cercetări din zona Sălajului”, 
„Zalău Fest”. 

 ■ Conform rezultatelor sesiunii de finanțare a Administrației Fondului Cultural Național I/2021, 
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a fost declarat câștigător, în anul 2020, cu două proiecte ce s-
au derulat cu succes în 2021: „Harta Cântului Sălăjean” (finanțare nerambursabilă AFCN 65.700 lei, 
contribuție proprie CCAJS 9.475 lei, total proiect 75.175 lei); „Traseele caselor tradiționale sălăjene” 
(finanțare nerambursabilă AFCN 66.600 lei, contribuție proprie CCAJS 12.995 lei, total proiect 79.595 
lei). La sfârșitul anului trecut, CCAJS a câștigat o nouă finanțare de la Administrația Fondului 
Cultural Național (AFCN). Este vorba despre proiectul cultural „Case călătoare”, aria tematică 
Patrimoniu cultural material, care a obținut o finanțare de 69.100 lei. Programul cultural se va desfășura 
din data de 1 aprilie până în 15 noiembrie 2022 în parteneriat cu Asociația „Salvăm Casele Albastre pe 
Valea Barcăului” și Asociația „Sinaptica”. 



 ■ Pe parcursul anului 2021, secţia Ansamblul Folcloric „Meseşul” a participat la un număr de 34 
manifestări, fizic și online, spectacole folclorice, precum și la filmări și înregistrări. Secția română a 
ansamblului a avut 22 de participări la diverse evenimente, după cum urmează: 10 participări în țară cu 
public (3 festivaluri) – 3430 spectatori; o participare în afara țării cu public – 8000 spectatori (festival 
internațional de folclor la Praga, Republica Cehă); 10 participări în țară în mediul online – 148.540 
vizualizări; o participare în afara țării în mediul online (festival internațional de folclor, Haifa, Israel). 
Secția maghiară a avut 12 participări: 10 participări în țară cu public (2 festivaluri) – 2030 spectatori; o 
participare în afara țării cu public – 300 spectatori (Budapesta, Ungaria); o participare în țară în mediul 
online –10.200 vizualizări. 

 ■ Activitatea secției Școala Populară de Arte și Meserii. Anul 2021 a cuprins anul școlar 2020-
2021, precum și anul școlar 2021-2022. Numărul total de elevi de la clasele de muzică, pictură și design 
vestimentar, care au finalizat anul școlar 2020-2021, prin susținerea examenului de sfârșit de an școlar, a 
fost de 202 elevi, din 212 elevi înscriși la începutul anului școlar (174 la clasele de muzică, 6 elevi la clasa 
de design vestimentar și 22 la clasele de pictură adulți și copii). Pentru anul școlar 2021-2022 s-au înființat 
două clase. O clasă de dans popular – secția maghiară și o clasă – instrumente de percuție care vor 
funcționa prin autofinanțare. În perioada 16 august – 6 septembrie 2021 a avut loc înscrierea elevilor 
pentru anul I de studiu, iar în perioada 15-27 septembrie 2021 a avut loc a doua sesiune de înscrieri la 
specializările unde locurile nu s-au ocupat. În perioada 6-9 septembrie a avut loc susținerea testului de 
aptitudini pentru elevii înscriși în prima sesiune și între 27-29 septembrie 2021 s-au desfășurat examenele 
de aptitudini pentru a doua sesiune de înscrieri. Totalul elevilor care frecventează cursurile în anul școlar 
2021-2022 la Școala Populară de Arte și Meserii este de 339. Pentru toți elevii s-au întocmit contracte de 
studii prin care s-au stabilit obligațiile părților. 

Toate orele de specialitate au fost acoperite de profesori cu studii superioare, angajați cu contract 
individual de muncă (10), precum și cu contracte de prestări servicii (5). Procesul de învățământ s-a 
desfășurat atât online, cât și la clasă, programele școlare fiind parcurse și însușite de toți elevii, foarte mulți 
elevi depășind nivelul programei prevăzute pentru anul respectiv, orarul fiind fixat în funcție de 
posibilitățile fiecărui elev în parte. Realizarea obiectivelor curriculare în timpul activității școlare a fost 
urmărită cu maximă meticulozitate și obiectivele au fost atinse în totalitate. Toate orele care nu s-au ținut 
pe motivul suspendării cursurilor din cauza epidemiei au fost recuperate. Documentele școlare au fost 
întocmite la termenele stabilite. Nu s-au semnalat abateri ale profesorilor și elevilor de la disciplina școlară. 
Toate cadrele didactice precum și prestatorii de servicii au respectat orarul, au dat dovadă de 
profesionalism și promovare la nivelul unității de învățământ. Activitățile Școlii Populare de Arte și 
Meserii s-au desfășurat atât cu prezență fizică, cât și online, în funcție de situația epidemiologică existentă.  

 ■ Apărute la Editura Caiete Silvane și cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului 
Sălaj – 2021: 45 de cărți, revista „Caiete Silvane” (12 numere), revistele „Hepehupa” și „Vitralii”, 
materiale promoționale dedicate proiectelor culturale „Harta Cântului Sălăjean” și „Traseele Caselor 
Tradiționale Sălăjene”. Cărți: 1. Singurătatea celor învinși, Colecția „Roman”; 2. Sergiu – memoria 
timpului său, Colecția „Memoria”; 3. Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de Sub Muntele Șes, 
Colecția „Scientia”; 4. Po(h)eme de bucurie, Colecția „Poesis”; 5. Zigzaguri, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 
6. Amintiri din zodia Berbecului, Colecția „Memoria”; 7. Ofranda iubirii, Colecția „Poesis”; 8. Riposta 
Poliției, Colecția „Memoria”; 9. Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu, Colecția 
„Scientia”; 10. Aspecte ale integrării judeţului Sălaj în statul naţional român, Colecția „Restituiri”; 11. 
Poeme paralele II, Colecția „Poesis”; 12. Liniștea amurgului. Să fii medic veterinar în Sălaj poate fi 
fascinant, Colecția „Memoria”; 13. Veșnicia de o zi, Colecția „Poesis”; 14. Camera cu insomnii, Colecția 
„Scriitori sălăjeni”; 15. Spinii din buchetul memoriilor, vol. II, Ed. Academiei Române, volum apărut cu 
sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului Judeţean Sălaj; 16. Szilágysági 
útirajzok – Călătorind prin Sălaj – Traveling in Sălaj, Ed. Kriterion, volum apărut cu sprijinul Centrului de 
Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului Judeţean Sălaj; 17. Versuri-de-zăpadă, Colecția „Poesis”; 
18. Cartea mea, Colecția „Restituiri”; 19. Pria, plai pastoral – 540 de ani de la atestarea documentară 



(1481-2021), Colecția „Monografii”; 20. 445 Mesaje ale nonviolenței; 21. Anuarul Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj 2020; 22. Între liniște și tăcere, Colecția „Poesis”; 23. albă de dor, Colecția 
„Poesis”; 24. Inițierea Creștină și Teologia Epicletică a Părintelui Boris Bobrinskoy, Colecția „Eseu”; 25. 
Poftiți! Câinii nu mușcă, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 26. Catalogul Simpozionului Internaţional de Arte 
Vizuale „Arta în Grădină”: ediția a IX-a, Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou (30 august – 8 septembrie 
2020). Coordonator și curator Simpozion: Radu Șerban; 27. Plesca, satul dintre văi – cinci secole şi 
jumătate de la atestarea documentară – (1471-2021), Colecția „Monografii”; 28. Asociația Scriitorilor din 
Județul Sălaj, Șase dramaturgi, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 29. Preoteasa, mândru nume, Colecția 
„Ethnos”; 30. Caiete Silvane 200. Indice bibliografic; 31. Amerre én járok: Zilahi csuprosok citeracsoport; 
32. Răpuși la porțile nemuririi; 33. Istoria din cotidian, Ed. Școala Ardeleană, proiect editorial apărut sub 
egida Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj; 34. Împăratul Traian și conștiința romanității 
românilor, Ed. Școala Ardeleană, proiect editorial apărut sub egida Centrului de Cultură și Artă al 
Județului Sălaj; 35. Libertatea din colivie, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 36. Ochiul și alte puncte de vedere, 
traducere de Alice Valeria Micu, Colecția „Poesis”; 37. Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, Însemnări 
de pe frontul cuvintelor, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 38. Mașina de plâns, Colecția „Poesis”; 39. Sorsok, 
belső tájak; 40. Idiograme în filigran, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 41. Spaţii, puncte, noduri, filme, 
Colecția „Scriitori sălăjeni”; 42. Colecții și colecționari din Sălaj. Anuarul Asociației Colecționarilor din 
Sălaj X, 2021. 43. Sălaj – Frumusețe, Tradiție, Poveste, Colecția „Arte vizuale”; 44. Fantomele nopții, 
Colecția „Roman”; 45. Transilvania și Horea, Cloșca și Crișan în istoria românilor, Casa de Editură 
Dokia, volum apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului Judeţean 
Sălaj. Revista „Caiete Silvane”: 12 numere (de la nr. 192/ianuarie 2021 la nr. 203/ decembrie 2021). 

 ■ În anul 2021 numărul de posturi aprobate conform organigramei şi statului de funcţii a fost 82, 
din care: 

-      77 posturi ocupate 
-      5 posturi vacante (toate la Ansamblul folcloric „Meseșul”) 
Conducerea Centrului – 1 post 
Secția pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale – 6 posturi  
Revista și editura Caiete Silvane – 3 posturi 
Secţia Ansamblul Folcloric „Meseşul” – 49 posturi din care 5 posturi vacante 
Secția Școala Populară de Arte și Meserii – 11 posturi 
Compartiment marketing cultural – 2 posturi  
Compartiment financiar-contabil, administrativ, salarizare etc. – 10 persoane  
Bugetul aprobat pe anul 2021:  
-      subvenţie – 4.565.000 
-      venituri proprii – 362.300 
Total – 4.927.300 lei 
Cheltuieli: 
Cheltuieli de personal – 3.524.080 
Cheltuieli cu bunuri și servicii –1.133.760 
Cheltuieli cu caracter social-cultural – 153.340 
Cheltuieli fond handicap – 68.500         
Cheltuieli de capital – 64.740 
Total cheltuieli: 4.944.420 lei 
Cheltuieli cu manifestările culturale 364.770 lei 
Venituri: 
Venituri chirii – 50 
Taxe și alte venituri din învățământ – 174.620 
Venituri din prestări servicii – 47.260 
Venituri din serbări și spectacole școlare – 21.000  



Venituri proiect AFCN – 131.340 
Subvenție buget – 4.564.980 
Total venituri: 4.939.250 lei. 

Atribuţii duse la îndeplinire de CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI SĂLAJ 
 
Biblioteca Județeană I.S.Bădescu Sălaj 
Cultura a fost și în anul 2021 un domeniu afectat din cauza restricțiilor impuse de pandemie. 

Nesiguranța și incertitudinea au caracterizat starea generală a populației și, implicit, a instituțiilor.  
Biblioteca Județeană Sălaj a fost și ea aproape de comunitate, iar dacă în anul precedent, am fost 

nevoiți, în perioada stării de urgență, să nu primim public în interiorul secțiilor, oferindu-le informații 
numai prin alte mijloace, în anul 2021 porțile instituției nu au fost închise nici măcar o zi. 

S-au luat măsurile necesare pentru a asigura protecție utilizatorilor, documentelor și angajaților. De 
mare ajutor au fost aparatele pentru sterilizarea aerului și cărților, achiziționate în anul 2020. Pe lângă 
măsurile simple, cunoscute de toți, s-a asigurat organizarea secțiilor, semnalizarea și marcarea locurilor 
pentru acces și studiu, precum și toate materialele necesare sterilizării și dezinfectării spațiilor, mâinilor și 
obiectelor sanitare. 

Deoarece au fost interzise activitățile cu publicul în interior o bună perioadă de timp, nu s-a reușit 
realizarea întâlnirilor profesionale, dar, cu fiecare bibliotecar în parte s-a discutat prin alte mijloace, 
telefonic sau online.  

Parteneriatele și colaborările cu alte instituții nu au fost sistate, ci s-au realizat fie online, pe 
platformele de comunicare cunoscute, fie fizic, acolo unde a existat posibilitatea și permisiunea instituției 
de învățământ. 

S-a asigurat prezența, zilnic, cu informații utile și interesante, pe pagina de Facebook, Instagram, 
Youtube și pe site-ul instituției, iar informațiile solicitate de cei care nu aveau posibilitatea să ajungă la noi, 
s-au pregătit și trimis electronic. 

La capitolul investiții s-a achiziționat o mașină pentru curățat și igienizat cărți, 2 laptopuri I7 și 
licențe (5 Windows și 5 MS Office). De asemenea, urmare a colaborărilor anterioare, s-a beneficiat de 
donații și sponsorizări, acestea completând echipamentele și colecțiile de documente. 

Anul 2021 a fost unul rodnic în ceea ce privește formarea profesională, bibliotecarii beneficiind de 
oportunitățile oferite de mediul online: Predă pentru viitor = Teach for Future: Instruire în domeniul 
IT, Managementul inovației & Colaborare în rețea și Antreprenoriat & Leadership, organizat de 
ANBPR – 1 persoană: Managementul Inovației & Colaborare în rețea (35 de ore), Antreprenoriat  & 
Leadership (35 de ore), Instruire în domeniul IT - (56 de ore), 3D Printing  - Certificare ECDL, Digital 
Marketig - Certificare ECDL, Online Collaboration - Certificare ECDL, Image Editing - Certificare ECDL, 
Facilitator - certificare ANBPR; Cum să îți dezvolți un Cerc de învățare, curs organizat pe platforma 
P2PU learning circle, de către Fundația Progress – 1 persoană; Atelier on-line mobilitate Erasmus+, 
educarea adulților – certificare și acreditare instituție, organizat de ANPCDEFP – 1 persoană; Digital 
Citizen - ANBPR și ECDL România – 1 persoană, certificare ECDL; Eveniment on-line de promovare 
a parteneriatelor Erasmus+ la scară mică, organizat de ANPCDEFP – 4 persoane; Atelier on-line 
mobilitate Erasmus+, educarea adulților – Proiect Erasmus pe termen scurt, organizat de 
ANPCDEFP - 3 persoane; Atelier on-line mobilitate E +, educarea adulților – Proiect pe termen 
scurt, organizat de ANPCDEFP – 2 persoane; Curs introductiv de advocacy, organizat de Asociația 
pentru Relații Comunitare București – 3 persoane; sesiune de instruire cu tema „Valorificarea caselor 
tradiționale ca resurse turistice”, organizată de Centrul de Cultură și Artă Sălaj și Asociația Sinaptica 
cofinanțat de AFCN,  în cadrul proiectului „Traseele caselor tradiționale sălăjene” – 2 persoane; Povești 
pentru drepturile mele: 4 ateliere on-line, organizate de Asociația „Cu Alte Cuvinte” – 1 persoană; 
Cum devenim editori Wikipedia – Cerc de învățare, curs organizat pe platforma P2PU learning circle, de 
către Goethe Institut București și Fundația Progress – 1 persoană; Dezvoltare personală prin povești, 
organizat de Asociația „Andrei suntem toți” – 1 persoană; Predă pentru viitor = Teach for Future: 



Instruire în domeniul IT, Managementul inovației & Colaborare în rețea și Antreprenoriat & 
Leadership, organizat de ANBPR – 3 persoane: Managementul Inovației & Colaborare în rețea (35 de 
ore), Antreprenoriat  & Leadership (35 de ore), Instruire în domeniul IT - (56 de ore), 3D Printing - 
Certificare ECDL, Digital Marketig - Certificare ECDL, Online Collaboration - Certificare ECDL,Image 
Editing - Certificare ECDL. 

 
Biblioteca Judeţeană Sălaj, având şi avantajul de a fi situată în zona centrală a municipiului Zalău, 

este o carte de vizită credibilă pentru buna informare zilnică a locuitorilor, precum şi pentru toţi cei care 
doresc să cunoască zona şi să fie informaţi prin: reclamă realizată cu ajutorul materialelor publicitare: 
fluturași, invitații, bannere ș.a.; expoziţii tematice realizate permanent în toate spaţiile expoziţionale ale 
secţiilor de relaţii cu publicul; panouri şi vitrine realizate zilnic sau săptămânal pentru informare în toate 
domeniile de interes public; vizite ghidate pentru prezentarea diversităţii activităţilor instituţiei; Raftul cu 
IDEI (expoziţii tematice pentru buna informare a diverselor categorii de public: sănătate, legislaţie, 
proiecte şi planuri culturale ş.a.); expoziţii în spaţii publice, stradal, pentru atragerea atenţiei asupra unor 
lucrări şi teme importante ș.a.  

În anul 2021, din cauza situației epidemiologice, majoritatea activităților și evenimentelor cultural-
educative și informaționale, precum și cursuri, proiecte, parteneriate s-au desfășurat în mediul online. 

Aparent activitatea din mediul virtual pare mult mai simplu de realizat, dar este mare consumatoare 
de timp și energie pentru pregătirea și prelucrarea documentelor, în comparație cu activitățile organizate cu 
prezența fizică a utilizatorilor. 

Toți bibliotecarii sălăjeni, atât de la instituția județeană, cât și din bibliotecile publice ale județului, 
au fost instruiți, în cadrul proiectelor de modernizare din anii anteriori, mulți devenind bibliotecari-
formatori (traineri), având astfel posibilitatea de a fi de ajutor și celor din alte domenii, inclusiv 
învățământ, spre a-i ajuta să cunoască și să se familiarizeze cu tainele comunicării online. 

Serviciul bibliografic al Bibliotecii a continuat activitatea de cercetare și prelucrare a informaţiilor 
din resursele documentare ale bibliotecii, având ca subiect județul Sălaj: personalităţi locale, monumente 
istorice, clădiri de patrimoniu, biserici, etc, a continuat activitatea de sprijin, îndrumare şi documentare în 
editarea multor lucrări/articole/monografii dedicate satelor şi personalităţilor sălăjene, redactarea 
bibliografiilor personalităţilor sălăjene, culegerea datelor, informațiilor din presă și alte documente, pentru 
completarea permanentă a bazei de date județene, precum și întocmirea Calendarului cultural pe anul 2022, 
cuprinzând autori și informații despre evenimente importante. 

 
Biblioteca Județeană Sălaj în cifre - 2021 (SINTEZA) 
- Frecvenţa medie: în instituție – 254/zi, în mediul online – 1.618/zi 
- Utilizatori nou înscriși: 1.079 
- Utilizatori activi: 4.430 
- Utilizatori înscriși (2017-2021): 7.327 
- Vizite la bibliotecă fizic: 64.367  
- Vizite virtuale: 590.866 
- Accesare web: 6.325 
- Facebook: 581.659 interacțiuni/an https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/-aprox 
- Youtube: https://www.youtube.com/user/BibliotecaSalaj - 5.792 vizualizări/an 
- Instagram – 2.882 interacțini (15 nov. – 31 dec. 2021) 
- Whatsapp – 61 solicitări (iulie – decembrie 2021) 
- Recenzie de carte - Cartea săptămânii: 2 prezentări/săptămână, 2.600 vizualizări/ săptămână 
- Referințe prin e-mail: 4.123 solicitări 
- Împrumut interbibliotecar: 50 
- Documente difuzate: 119.010, din care consultate la Sala de lectură: 22.664 
- Programe și evenimente culturale directe: 73 



- Participanţi la programe și evenimente culturale, fizic: 1.574 
- Programe și evenimente educative online: 123 
- Participanți la programe și evenimente culturale online: 3.692 
- Participanți cursuri de formare bibliotecari: 39 (Biblioteca județeană și bibliotecile comunale) 
- Participanți cursuri diverse în comunitate: 1.872 
- Omagierea și comemorarea personalităţilor sălăjene (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + postări 

online) – 132 - 56.321 de aprecieri 
- Livrări documente electronice (online): (pentru activități și evenimente): 7.316 
- Rezervări titluri: 2.864 
- Expoziţii: 394 
- Total achiziţie documente: 106.087,18 - 105.199,18 lei din bugetul Consiliului Judeţean Sălaj 
Documente achiziţionate - carte: 3.650 titluri; 5.448 unități de bibliotecă 
Valoare: 105.199,18 lei 
Din care donații: 2.027 titluri; 2.602 unități de bibliotecă 
Valoare: 17.752,85 lei 
Documente audio-video: 296 exemplare, valoare 888 lei 
- Donaţie carte nouă în limba maghiară, din Ungaria - 123 exemplare, valoare 1.025 lei  
- Donaţii, sponsorizări: aprox. 44.879 lei 
- Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 20.727 lei 
- Investiţii - 59.499 lei  
- Obiecte de inventar – 3.845 lei  
- Proiecte cu finanțare din alte surse: 6 
- Valoare proiecte: aprox. 42.700 lei  
- Parteneriate și proiecte culturale: 34 
- Articole și prezentări în presa scrisă şi/sau electronică: 31 
- Editarea Nr. 17/2021 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație. 

Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției  
- Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin Serviciul 

Bibliografic al instituţiei 
 
Lista investiții 2021 cuprinde mașină de curățat și igienizat cărți - 1 (47 mii lei), echipamente IT 

Laptop - 2 (7,41 mii lei), licență Office 2019 - (5 buc. - 2,34 mii lei), licență Windows 10 - (5 buc. – 2,75 
mii lei), reprezentând un total investiții de 59,50 mii lei. 

 
PROIECTE 2021  
Comparativ cu anii precedenţi, din cauza situaţiei nesigure, provocate de pandemia care a blocat 

multe idei, iniţiative, planuri, proiecte, precum şi posibilităţi de accesare fonduri, prin participare la diverse 
competiţii dedicate domeniului nostru de activitate, în anul 2021 a fost nevoie de adaptare și limitare la 
ceea ce nu prezenta risc de contaminare sau răspândire a virusului. Astfelm, cele mai multe activități s-au 
desfășurat online. Cu toate acestea, s-au realizat următoarele proiecte:  

- Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI 2021) 
- Săptămâna Națională a Bibliotecilor/Ziua Bibliotecarului din România 
- Târgul de știință regional, în colaborare cu Biblioteca Județeană Maramureș: Code Kids Fest 

2021, precum și Târgul Național de Știință, București (online) 
- Fiecare copil merită o poveste, finanțat de Asociația OvidiuRo 
- Maratonul de poveşti - 1 Iunie – 6 ore live s-au citit povești de către bibliotecari din România și 

Republica Moldova (28.000 de vizualizări) 
- Punguța cu 2 cărți - finanțat de Asociația OvidiuRo 
- Prietenie pe o sfoară – proiect național organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană Brașov 



- Olimpiada de benzi desenate – concurs național de benzi desenate, organizat sub îndrumarea 
Comitetului Olimpic și Sportiv Român  

- Atelierul de povești – povestea din fiecare miercuri seara de la ora 20.00, vizualizată pe pagina 
de Facebook și Youtube 

- Scrisori către Moșu – în cutia poștală de la Secția pentru copii au fost adunate scrisori, iar fiecare 
copil care a lăsat o scrisoare, a primit în dar o carte. 

 Finanțatori și parteneri importanţi: Direcția pentru Tineret și Sport Sălaj; Fundația Progress și 
partenerii (Orange, CEZ Vânzare, Institutul Aspen, Romanian – American Foundation); Asociația 
OvidiuRo; Asociația Active Watch; Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România; EduCab; 
Biblioteca Națională a României; Biblioteci Județene, Municipale și locale incluse în proiectele comune; 
Biblioteca Municipală Chișinău; Edituri: Grup editorial ART, Didactica Publishing House, Univers, Litera, 
Rao, Librăria Tulipan Zalău. 

COLIBLITE – Bune practici legate de educația digitală în bibliotecile din România 
COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills - COLIBLITE este un proiect ERASMUS+, 

condus de Biblioteca din Utrecht, Olanda și coordonat la nivel internațional de Mira Media. 
Țările implicate în proiect au fost: Italia, Marea Britanie, Olanda și România. 
Acest proiect s-a derulat în prima etapă în 8 biblioteci publice din România, respectiv Bibliotecile 

județene din: Argeș, Brașov, Brăila, Maramureș, Prahova, Sălaj; Biblioteca Orășenească Titu, județul 
Dâmbovița și Biblioteca Comunală Ocnița, județul Dâmbovița, urmând a fi diseminat în mai multe 
biblioteci publice din județele respective. 

Obiectivele principale ale proiectului au fost: de a întreprinde cercetări naționale privind evoluția 
cetățeniei/educației digitale și competențele așteptate; elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de 
acțiune organizatorice și comune; formarea trainerilor/bibliotecari; elaborarea proiectelor și activităților 
pilot implementate în rândul copiilor, tinerilor, profesorilor și părinților; diseminarea rezultatelor și 
metodelor de lucru în alte instituții asemănătoare din județ sau în alte județe. 

Bibliotecile implicate au furnizat cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru elevii din 
comunitate și pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceștia să devină utilizatori eficienți și responsabili ai 
Internetului (cadre didactice și părinți). 

Temele abordate au fost: hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații, 
jocurile online ca instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. 

Personalul bibliotecii a fost sprijinit de ActiveWatch și de Asociația Națională a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România pe durata furnizării cursurilor, ca parte a proiectului. 

În cadrul proiectului a fost organizată o bază de date, la nivelul bibliotecilor publice din România, 
care cuprinde tipurile de activități cu tematica educației digitale, implementate la nivelul instituțiilor, dar și 
organizarea unui site, care să cuprindă toate materialele folosite în decursul proiectului, respectiv planuri 
de lecție, experiențe, direcții de implementare, materiale, care pot fi de folos tuturor celor care doresc să se 
implice în astfel de activități. Baza de date poate fi accesată aici: www.coliblite.org. În cadrul proiectului 
au fost organizate întâlniri cu elevii din licee pe tema comunicării online și a modului în care recunoaștem 
știrile false din media. 

Citim împreună 
Organizată de către Lit World (www.litworld.org), ZICI - Ziua Internațională a Cititului Împreună 

- este un eveniment global la care participă milioane de oameni din peste 100 de țări. Aflat la a cincea 
ediție în România, evenimentul, coordonat la nivel național de grupul Citim Împreună România, a dorit, 
prin partenerii săi (biblioteci, școli, organizații non-profit, librării), să organizeze și în acest an 
evenimentul, iar recomandarea lor este: fiecare copil merită să i se citească 20 de minute pe zi, începând 
din prima sa zi de viață și până cu mult după ce poate citi deja și singur.   

Și în acest an, Biblioteca Județeană Sălaj a fost parteneră a proiectului, tema generală fiind: ZICI cu 
lipici: legați prin cititul împreună! 



Startul activităților a fost dat pe 10 februarie 2021, citind împreună, cu voce tare, copiilor din școli 
sau grădinițe, online. Suntem convinși că acești copii au fost mai inspirați, atenți și convinși că cititul te 
îmbogățește. 

Vom citi împreună, în continuare, pentru că cititul: crește capacitatea de focalizare și atenția, 
dezvoltă gândirea analitică, crește imaginația și devii mai creativ, îmbogățește vocabularul și capacitatea de 
exprimare, te ajută să te cunoști pe tine însuți. 

Maratonul de povești – ediția a II-a 
Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în peste 150 de țări ale lumii. 1 Iunie este data la 

care, România și alte 50 de țări, celebrează această zi minunată. 
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, peste 60 de povești, din tot atâtea cărți, scrise de autori 

celebri, au fost citite cu voce tare de un grup de bibliotecari din România și Republica Moldova, într-un 
Maraton de povești, Live pe Facebook, 

Maratonul de povești transmis live a avut 28.000 de vizualizări, cu un impact de peste 35.000 de 
persoane, în cele 6 ore de transmisie în direct. Bibliotecarii au reușit să transmită farmecul poveștilor citite 
cu voce tare și au fost mai aproape de toți cei care iubesc copiii și poveștile. Această sărbătoare a copilăriei 
a fost un prilej în plus pentru ca părinții și bunicii, sprijiniți de bibliotecari, să petreacă mai mult timp 
împreună cu cei mici, oferindu-le daruri de povești citite și întâlniri cu personaje magice. 

Județul Sălaj a fost reprezentat de 7 bibliotecari, 5 de la Biblioteca Județeană și 2 din bibliotecile 
comunale. Prin mijloacele și metodele folosite pentru organizarea unui astfel de eveniment, bibliotecarii 
din comune, orașe mici, reședințe de județ și capitale au arătat că țin pasul cu vremurile noi și s-au adaptat 
cu ușurință la noile tehnologii de comunicare online, chiar dacă pentru unii a fost un element inedit. 

Proiectul s-a desfășurat cu susținerea Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice 
din România (ANBPR), Bibliotecii Naționale a României și edituri partenere. 

BiblioVacanța 
În cadrul vacanței de vară, sub genericul „În siguranță în vacanță” s-au desfășurat mai multe 

activități, având ca tematică siguranța rutieră și atenția acordată persoanelor străine care ne abordează, la 
care au participat colaboratorii noștri din cadrul Poliției Județului Sălaj. 

Pe lângă atelierele de creație literară și artistică, scriitoarea Alice Valeria Micu, și-a lansat volumul 
„Plici”, o carte adresată copiilor, povestindu-le despre personajul principal și drumul cărții către tipar. 
Invitată a fost și ilustratoarea cărții, Raluca Cirți. 

Code Kids – 2021. Copiii fac coding în bibliotecile publice  
În al cincilea an de proiect Code Kids la Zalău am continuat activitățile mai mult online, întâlnindu-

ne fizic doar de câteva ori cu grupa de avansați, ca să ne pregătim pentru Târgurile de Știință.  
Și în anul 2021 am avut 2 grupe de copii: grupa de avansați – Juniorii IT, la care am avut înscriși 13 

copii și grupa de începători – Curioșii IT, unde am avut înscriși 17 copii. 
Pentru grupa de avansați, Juniorii IT, anul 2 a sosit cu provocări noi și antrenante. Folosind Google 

Drive am creat o prezentare interactivă PowerPoint (Google Slides), despre componentele unui calculator, 
comunicând între ei pe Facebook/WhatsApp/Zoom. A doua activitate a fost și mai interesantă, coderii au 
început să învețe să programeze în Scratch, cu ajutorul tutorialelor video. 

La primul concurs, individual, de eseuri: Cum va arăta lumea peste 50 de ani? au reușit să participe 
10 copii. Ne-am bucurat de premiul al II-lea, obținut de un elev din clubul nostru, precum și de premiul 
comun constând într-un kit robotic, pentru clubul cu cele mai multe eseuri înscrise în concurs. 

A urmat concursul pe platforma Scratch, unde copiii au transpus ideile relatate din eseul preferat 
(din cele 3 câștigătoare) într-o animație, cu ajutorul platformei. Suntem mândri de creativitatea copiilor, au 
finalizat animații foarte ingenioase, iar după jurizare locul I a fost obținut tot de un elev din clubul nostru. 

În următoarea etapă, coderii s-au împrietenit cu platforma https://appinventor.mit.edu/, în care au 
dezvoltat aplicații, cu ajutorul tutorialelor, pentru telefoane mobile, cu ajutorul programării vizuale și s-au 
înscris și la concursul App Inventor. 



Activitățile cele  mai complexe au fost legate de plăcuțele Arduino (Arduino Uno și Arduino 
Mega). După realizarea unei prezentări PowerPoint, care include toate componentele electronice ale 
plăcuței, am început să programăm. Coderii (cu ajutorul  coordonatorilor CodeKids și a voluntarilor) au 
reușit, în echipe restrânse, să-și finalizeze proiectele: Stepper Motor (Motor pas cu pas), Suma cu senzor 
infraroșu și au asamblat kituri robotice (aflate în bibliotecă). 

În 5 noiembrie am participat, cu 2 proiecte, la Târgul Regional de Știință și Tehnologie pentru 
Copii Code Kids Fest Maramureș-Sălaj 2021 (online), aducându-ne premiul I și III. 

Primul Proiect - Biblioteca Județeană în timp (± 50 de ani) - prezentare în Scratch: pornind de la 
ideea - cum va fi lumea peste 50 de ani - am prezentat Biblioteca Județeană Sălaj - imagini de acum 50 de 
ani, apoi din prezent, cu echipamentele moderne din bibliotecă (imprimanta 3D), precum și biblioteca 
imaginată peste 50 de ani. Copiii s-au prezentat foarte bine la târg, obținând premiul al III-lea, un Braț Buki 
France Robotic Hidraulic. Animația: https://scratch.mit.edu/projects/593810897/ 

Al doilea proiect - Programează-ți propriul motor pentru a ajunge la bibliotecă – am asamblat un 
Makeblock: Mbot, pe care l-au programat să parcurgă un traseu. De-a lungul traseului au inclus și o stație 
la Biblioteca Județeană Sălaj, folosind piese imprimate cu ajutorul imprimantei 3D. Cu acest proiect 
coderii noștri au obținut premiul I, un Robot Programabil, Edison V2.0 și s-au calificat pentru etapa 
națională.  

Și în acest an, în cadrul Târgului Regional, au participat și colaboratorii noștri cu proiecte de 
robotică și editare audio-video profesori de TIC și Informatică din Zalău, alături de copii pasionați și 
pricepuți în programare.  

Târgul Național Code Kids Fest 2021 a avut loc în 7-8 decembrie, pe platforma Hopin, unde coderii 
s-au prezentat cu proiectul îmbunătățit - Ajutobotul. Clipul video de promovare a proiectului se poate 
vizualiza aici: https://youtu.be/0SCZ3bNtvDQ. Concurența cu coderii din județele: AG, BR, BV, CT, DJ, 
MM, NT, TL, VL a fost o experiență fructuoasă. Toți copiii au primit diplome, premii, iar mai multor 
coderi, George Buhnici, ambasadorul Code Kids, le-a oferit premii, la tombola. 

Grupa de începători, Curioșii IT Zalău, a lucrat numai online, coderii au reușit să termine cursurile 
2 și 3 de pe www.code.org, având lecții despre gândire computațională, algoritmi, labirint, funcții, bucle 
etc. 

Coderii au intrat în tainele platformei de design grafic Canva, unde au realizat logo-ul clubului, 
afișe, prezentări ale clubului Curioșii IT; au învățat cum să genereze codul QR, să realizeze prezentări cu 
ajutorul  aplicației web https://prezi.com. Spre finalul anului au făcut primii pași către o nouă tehnologie și 
au făcut cunoștință cu platforma Scratch, cu ajutorul tutorialelor puse la dispoziție de Simplon România. 

Au participat la mai multe concursuri, atât individuale cât și pe club: prezentarea clubului în Prezi, 
Vlog (prezentare video), Back to School, concursul Scratch (realizând câte o animație, prin intermediul 
căreia au prezentat clubul) și Concursul final (realizarea unui material grafic cu membrii clubului). 

La concursul de prezentări și afișe, Clubul Curioșii IT a obținut locul al III-lea, fiind apreciată 
creativitatea copiilor. 

Mai mulți copii, din ambele cluburi, au participat cu succes la concursul de robotică Nextlab.tech 
2021 (Nextlab.tech fiind un motor educațional care se bazează pe inteligență artificială pentru învățare 
adaptivă) și la Competiția Națională SuperCoders 2021, concurs organizat de Orange, în parteneriat cu 
Simplon România, unde copiii au programat povestea lui Coder într-o animație Scratch.  

Fundația Progress a organizat și în anul 2021 webinarii interesante despre programare și viitorul 
copiilor în lumea digitală cu specialiști IT și pe alte teme (încrederea în sine, comunicare, Leadership, cum 
poți să-ți creezi și gestionezi bugetul personal etc.).  

În perioada iunie-septembrie 2021, Simplon România, cu sprijinul Societe Generale Global 
Solution Centre, a derulat proiectul Future Ready 2021 - dezvoltăm competențele generațiilor viitoare, 
organizând 6 cursuri online gratuite dedicate copiilor cu vârste între 10-16 ani din mediul rural și urban 
mic, la care au participat mai mulți copii din cluburile noastre. 



Acesta a fost anul 2021 pentru Cluburile Code Kids ale Bibliotecii Județene Sălaj, un an încununat 
de multe realizări, prietenii noi și multe linii de cod. 

Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei mișcări de 
coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele 
digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. Prin 
activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o altă fereastră către explorarea lumii digitale 
cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât peste 2.000 de copii cu vârste cuprinse între 10 
și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. 

CODE KIDS – este un proiect amplu, util și interesant, iar pentru că rezultatele au fost deosebite, 
Fundația Progress, care finanțează și coordonează proiectul pe plan national ne-au anunțat, că acest 
proiect a mai primit finanțare pentru următorii 3 ani (2021-2024), precum și că vor deschide mai multe 
sesiuni de granturi. Vom scrie și rescrie, astfel, viitorul copiilor în Sălaj. 

Să creștem într-un mediu sănătos  
Proiect derulat prin Asociația „Prietenii Bibliotecii”, în perioada 6 septembrie - 26 noiembrie 2021, 

finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj - (16.048 lei). 
În cadrul acestui proiect ne-am propus să realizăm o legătură cât mai strânsă cu mediul în care 

trăim prin desfășurarea diverselor activități de protecție, să informăm tinerii de efectele deșeurilor 
provenite din activitățile umane asupra mediului înconjurător etc. 

Activitățile pe care le-am implementat, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” 
Zalău, au fost: 

- organizarea a 2 seminarii pe teme privind protecția mediului înconjurător, pentru un număr de 64 
de tineri și profesori; 

- înfrumusețarea și igienizarea zonelor din jurul și apropierea Școlii „Simion Bărnuțiu” Zalău, prin 
colectarea selectivă a recipientelor din metal, a ambalajelor de hârtie, carton, plastic, etc.; 

- stabilirea unei zile de curățenie în școală, în care copiii au folosit materiale de curățenie pentru a 
face curat în spațiile din cadrul școlii; 

- organizarea a 2 activități interactive pentru amenajarea unui spațiu verde la nivelul școlii prin 
plantarea diferitelor specii de plante cum ar fi: tuia, flori de sezon etc. 

Prin aceste activități am încercat să insuflăm elevilor dragostea față de mediu, să le arătăm câteva 
modalități simple de protejare și să creăm noi comportamente în rândul elevilor, care să reflecte 
preocuparea față de menținerea calității mediului înconjurător. 

Tinerii și tentațiile online 
Proiectul derulat de bibliotecă prin Asociația „Prietenii Bibliotecii” și finanțat de către Direcția 

Județeană de Sport și Tineret Sălaj (4.000 lei) s-a adresat elevilor din clasa a IX-a de la Colegiul Național 
„Silvania” Zalău.  

Temele dezbătute în cadrul întâlnirilor au fost: Comunicarea online și Fake news (Știrile false și 
efectele lor asupra deciziilor pe care le luăm în viața de zi). 

Atelierul de Povești 
Acest proiect este adresat copiilor cărora le plac poveștile și care nu ajung fizic în bibliotecă. Astfel, 

în fiecare miercuri seara, de la ora 20.00 copilașii, și nu numai vor asculta povești, postate pe pagina de 
Facebook și contul de Youtube al instituției. Pe lângă modul în care sunt citite poveștile, un atu îl constituie 
și deținerea unui spațiu special destinat acestui lucru. Poveștile sunt alese de bibliotecarele de la Secția 
copii, în funcție de situație (anotimp, sărbătoare, emoții etc.). 

În cadrul Secției pentru copii există un spațiu, destinat lecturii, pentru copiii între 0-6 ani. Însoțiți de 
părinți sau bunici, într-un spațiu prietenos, înconjurați de cărți senzoriale, tridimensionale, cu sunete, pot 
petrece un timp de calitate răsfoind, citind sau, pur și simplu, jucându-se aici.  

Scrisori către Moșu` 
Este un concept pe care l-am adaptat la situația actuală. Astfel, am lansat o provocare, atât prin 

intermediul canalelor de informare, cât și cu ajutorul dascălilor sau chiar a copiilor, care au pășit în 



bibliotecă, sugerându-le să lase o scrisoare pentru Moș Crăciun, în cutia special creată de noi, la bibliotecă. 
Cutia s-a umplut de scrisori (peste 200), copiii alegând să le lase personal sau alături de colegi și doamna 
învățătoare. Fiecare copil a primit un cadou, o carte, pe care biblioteca a obținut-o din donații ale editurilor 
și librăriilor cu care colaborăm sau chiar persoane fizice. 

O facem Sălaj 
Biblioteca Județeană Sălaj s-a alăturat proiectului caritabil desfășurat în perioada 15 noiembrie - 15 

decembrie 2021, inițiat și organizat de liceeni, voluntari a cărui scop a fost să susținem prin donații copiii și 
familiile nevoiașe din Sălaj. Astfel s-au colectat sute de pachete conținând o jucărie, un produs de igienă, 
un aliment neperisabil, o carte, un articol de îmbrăcăminte sau dulciuri. 

Pe plan local au fost continuate colaborările mai vechi: Consiliul Municipal Zalău, Instituţia 
Prefectului Judeţului Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi 
Sport Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (parteneriate cu majoritatea instituţiilor de învăţământ, la 
toate nivelurile), Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, Asociaţia 
Cultul Eroilor - Filiala Sălaj, TENARIS - Silcotub, CJRAE, SĂLAJ - PLUS, Crucea Roşie - Sălaj, 
Inspectoratul Județean de Poliție, alte ONG-uri, specialişti din diverse domenii de activitate, precum şi din 
mediul privat.  

În acest an am participat fizic la Conferința națională a Asociației Naționale a Bibliotecarilor din 
Bibliotecile Publice din România, care a avut loc în luna aprilie, la Bușteni, iar în 8 si 9 decembrie am 
participat la Conferința: „BIBLIOTECILE ÎN PANDEMIE - DE LA IZOLARE LA ADAPTARE” 
organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, în format online. 

Bibliotecile publice din județ și-au continuat activitatea, nu au fost închise, unele fiind implicate 
în programe culturale locale sau naționale. Din luna octombrie am avut o întâlnire pe lună, pe platforma 
Zoom, discutând despre activitățile comune sau împărtășind idei de proiecte. 

Pe lângă activitatea normală, au continuat unele proiecte începute în 2020: Ora să știm, Code 
Kids, Prietenie pe o sfoară, Punguța cu două cărți, dar cei mai curajoși (Băbeni, Bălan, Dobrin, Hida, 
Mirșid, Surduc, Zimbor), au beneficiat și de alte oportunități, primind diverse echipamente sau materiale 
pentru activitățile desfășurate. Finanțatorii principali au fost Fundația Progress, Fundația Noi Orizonturi, 
EduCab. Multe proiecte au fost dedicate, în mod special, bibliotecilor din mediul rural (ex. Viața la țară-
Altfel, Olimpiada de benzi desenate, Clubul meseriilor ș.a.). Deoarece marea parte a anului a fost 
marcată de restricții și imposibilitatea de a se desfășura întâlniri cu publicul la bibliotecă, mulți bibliotecari 
au fost prezenți la diverse cursuri online, îmbogățindu-și, astfel, cunoștințele, culegând idei din 
experiențele altora sau ascultând specialiști din domenii diverse, iar unii colegi bibliotecari au implicat și 
sprijinit copiii la diverse concursuri, obținând și multe premii.  

Din păcate, și în acest an am avut situații în care bibliotecarilor li s-a propus să lucreze în cadrul 
administrației locale (Gârbou), astfel încât a crescut numărul bibliotecilor nefuncționale, sau în care 
activitatea se desfășoară sporadic. Au mai fost și pensionări (Marca, Poiana Blenchii, Sâg), în aceste 
situații existând promisiunea că posturile vor fi păstrate și se vor organiza concursuri pentru reocuparea 
acestora. 

În ultimul an, în multe biblioteci comunale nu s-au alocat fonduri pentru achiziţia de carte şi alte 
documente necesare, sau sumele acordate acestui capitol au fost nesemnificative. Ca instituție care 
coordonează, din punct de vedere metodologic, profesional, adună și raportează, an de an, situații statistice 
din toate bibliotecile publice ale județului, încercăm, atât cât ține de competența și posibilitățile noastre, să 
sprijinim aceste instituții, să-i atragem și implicăm pe bibliotecari în proiecte, și să-i informăm cu privire la 
noutățile care apar în domeniu. 

 
Cu toate temerile momentului, încercăm să privim cu optimism viitorul, cu aceeaşi atenţie şi 

interes. Rămânem încrezători în sprijinul acordat în continuare de către Consiliul Judeţean Sălaj, de 
importanța pe care o arată culturii și dezvoltării culturale a județului, iar instituția va urmări și identifica 



nevoile informaționale ale comunității, indiferent de vârsta acestora, rolul şi rostul bibliotecii publice 
dovedindu-se a fi tot mai important, vizibil, susţinut. 

              Atribuţii duse la îndeplinire de BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ I.S.BĂDESCU SĂLAJ 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj s-a desfăşurat, pe parcursul anului 

2021, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr.295/2021, ale Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Metodologiei privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă aprobată prin H.G. nr. 
64/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea 
pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale instrucțiunilor și 
îndrumărilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date specifice activității de 
evidență a persoanelor și stare civilă. 

 
I. Activități pe linie de evidență a persoanelor 

În judeţul Sălaj funcţionează un număr de 8 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
în Zalău, Cehu-Silvaniei, Jibou, Șimleu-Silvaniei, Crasna, Hida, Ileanda și Șărmășag a căror activitate este 
coordonată metodologic de către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj. 

Îndrumările şi instrucţiunile primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 
Bazelor de Date au fost transmise în teritoriu precizându-se modul de realizare a sarcinilor, precum și 
necesitatea soluţionării acestora la termenele stabilite. 

Acţiunile întreprinse de lucrătorii Compartimentului evidenţa persoanelor au fost axate în principal 
pe ducerea la îndeplinire a activităţilor de îndrumare şi control metodologic la nivelul celor 8 servicii 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pregătirea profesională specifică a lucrătorilor de pe 
raza judeţului şi, nu în ultimul rând, pentru soluţionarea cu celeritate a lucrărilor specifice direcţiei 
judeţene. Astfel, au fost efectuate 16 controalelor tematice la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor din judeţul Sălaj care au scos în evidență faptul  că majoritatea lucrătorilor cunosc şi 
aplică întocmai legislaţia specifică, desfăşurând totodată activităţi care să ducă la îmbunătăţirea 
indicatorilor de activitate.  

Punerea în legalitate a persoanelor la împlinirea vârstei de 14 ani și a celor cărora le-a expirat 
termenul de valabilitate a actului de identitate, atât din anul curent cât şi din anii anteriori a fost efectuată 
cu respectarea legislatiei, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor pe această linie. 

Un număr de 89 documente recuperate de consulatele şi ambasadele României din străinătate, au 
fost verificate şi înaintate serviciilor publice comunitare pe raza cărora persoanele îşi aveau domiciliul,  
pentru efectuarea verificărilor şi luarea măsurilor dispuse de legislaţia în vigoare. 

Pe baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. şi transmise de către direcţia noastră serviciilor 
publice locale competente s-au cules în baza de date și menţiunile de deces în străinătate ale unor cetăţeni 
români. 

Activitatea de luare în evidenţă a persoanelor s-a desfăşurat conform prevederilor legale, 
respectându-se metodologia de lucru, fiind luate în evidenţă un număr de 2.168 persoane la naştere, 15 
persoane la dobândirea cetăţeniei române şi 90 persoane la schimbarea domiciliului din străinătate 
în România. 

Au fost întocmite şi comunicate la D.E.P.A.B.D. situaţiile statistice lunare, trimestriale și 
semestriale, conform Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind: situaţia  lunară a principalilor indicatori de 



evidenţă a persoanelor, punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă, punerea în legalitate cu acte de 
stare civilă şi cu acte de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie socială, situaţia 
privind certificatele constatatoare ale naşterii şi a actelor de naştere întocmite, situaţia lunară privind 
centralizatorul rebuturilor cărţilor de identitate, situaţia lunară privind punerea în aplicare a Planului de 
măsuri nr. 3300633  din 22.04.2020  pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români 
originari din Republica Moldova și Ucraina, precum şi sintezele activităţilor de control.   

De asemenea, săptămânal este transmisă situația privind stabilirea mențiunilor de reședință cu 
privire la adresele la care figurează cel puțin două astfel de mențiuni. 

Au fost efectuate un număr de 793 verificări conform Regulamentului (UE) 2016/679 pentru 
judecătorii, tribunale, cabinete de avocatură, lichidatori judiciari, executori judecătorești, Direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului, Casa de asigurări de sănătate, Casa judeţeană de pensii, serviciile 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ şi din ţară, poliţia de frontieră, Direcţia judeţeană de 
statistică,  primăriile din judeţ, Seviciul public comunitar de pașapoarte, Agenţia de furnizare a energiei 
electrice, Compania de apă Someş S.A., etc. 

Soluţionarea cererilor de verificare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor s-a efectuat cu 
respectarea prevederilor O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români, republicată și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

S-a acordat permanent asistenţă de specialitate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţ.  Au fost preluate, centralizate şi transmise către D.E.P.A.B.D., zilnic, situaţiile 
privind activităţile desfăşurate de către serviciile locale, precum şi situaţiile statistice ori analizele 
activităţilor desfăşurate, conform instrucţiunilor primite.  

Pentru un număr de 200 persoane, care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, s-a actualizat baza de 
date, în urma comunicărilor transmise de către serviciile publice comunitare de paşapoarte. 

Zilnic s-au operat mențiuni, în Registrul Național de Evidență a Persoanelor,  impuse unor persoane 
cu privire la instituirea, revocarea, întreruperea ori suspendarea măsurilor preventive comunicate de 
instanțele judecătorești. 

 În cursul anului 2021, la nivelul judeţului Sălaj, au fost eliberate un număr de 21.599 cărţi 
de identitate, 346 cărţi de identitate provizorii şi s-au înscris în actele de identitate un număr de 2.494 
menţiuni privind stabilirea reşedinţei. Situaţia pe total judeţ în cele 8 Servicii Publice Comunitare 
Locale de Evidenţă a Persoanelor se prezintă, astfel: 

Nr. S.P.C.L.E.P./D.P.C.E.P. C.I. C.I.P. Reşedinţe 

crt.   2021 2021 2021 

1 D.P.C.E.P. Zalău  9.240 152 1.151 

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

997 4 80 

3 S.P.C.L.E.P.  Jibou 2.654 46 302 

4 S.P.C.L.E.P.  Şimleu 
Silvaniei  

4.285 92 364 

5 S.P.C.L.E.P. Crasna  1.568 2 203 

6 S.P.C.L.E.P. Hida 848 19 158 

7 S.P.C.L.E.P. Ileanda 798 25 162 

8 S.P.C.L.E.P. Şărmăşag 1.209 6 74 

  Total general 21.599 346 2.494 

II. Activități pe linie de stare civilă 



În judeţul Sălaj activitatea de stare civilă se desfășoară în toate cele 61 unități administrativ-
teritoriale a căror activitate este coordonată metodologic de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Sălaj. În exercitarea atribuţiilor legale, pe parcursul anului 2021, funcţionarii compartimentului 
de stare civilă au desfășurat următoarele activități: 

- au efectuat un număr de 61 acțiuni de control la compartimentele de stare civilă ale 
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi ale primăriilor din judeţul Sălaj. 

- au întocmit necesarele de registre, certificate de stare civilă și extrase multilingve efectuând 
în acest sens o aprovizionare de la D.E.P.A.B.D., intrând în stoc 10.000 certificate de naştere, 6000 
certificate de căsătorie, 10.000 certificate de deces şi cerneală neagră specială 5 litri, fiind apoi 
distribuite în cele 61 de unităţi administrativ-teritoriale; 

-  au continuat măsurile de asigurare a păstrării în condiţii optime şi de securitate a documentelor 
şi a imprimatelor de stare civilă din administrare; 

- au asigurat instruirea funcționarilor cărora li s-a delegat exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare 
civilă, în vederea cunoaşterii şi stăpânirii de către aceștia a legislaţiei din domeniul stării civile; 

- au asigurat prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la 
schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuia 
înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 

- au distribuit primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate, aferente anului 2022; 
- au verificat toate unităţile administrativ-teritoriale urmărind realizarea sarcinilor din procesele-

verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor/ extraselor multilingve de stare 
civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de metodologie, atribuirea, gestionarea 
şi înscrierea codurilor numerice personale; 

- au transmis lunar la D.E.P.A.B.D. situaţia indicatorilor specifici, semestrial situaţia căsătoriilor 
mixte şi de asemenea, semestrial sinteza activităţii pe linie de stare civilă; 

- au analizat referatele de transcriere cu întreaga documentaţie transmisă de ofiţerii de stare civilă 
delegaţi, acordând în acest sens 585 avize în vederea transcrierii în România a actelor de stare civilă ale 
cetăţenilor români procurate din străinătate; 

- au analizat referatele şi documentele justificative depuse în dosarele de rectificare acordând în 
acest sens un număr de 122 avize pentru rectificarea unor erori materiale din cuprinsul actelor de stare 
civilă, constatate din oficiu sau solicitate de către persoanele interesate; 

- au operat în exemplarul II al registrelor de stare civilă 11.886 menţiuni privind modificările 
intervenite în statutul civil al persoanelor fizice; 

- au comunicat, în vederea eliberării de către primăriile competente, numerele certificatelor de 
divorţ ca urmare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă pentru 41 solicitări. 

- au efectuat verificări specifice pentru un număr de 29 cereri ale unor persoane care au solicitat 
schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, referatele de verificare cuprinzând propuneri 
de admitere ori respingere a cererilor, fiind înaintate conducerii Consiliului Judeţean Sălaj pentru emiterea 
dispoziţiei.  

- au eliberat 235 extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces din 
păstrare, la cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanţelor judecătoreşti, a 
parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu 
funcţionează S.P.C.L.E.P., a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică, a D.G.A.S.P.C. şi a 
reprezentanţilor S.P.A.S., a notarilor publici, precum şi a executorilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute 
de lege, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- au asigurat consultanţă de specialitate ofiţerilor de stare civilă din judeţ şi persoanelor fizice 
interesate pe întreaga perioadă a anului, cu respectarea cerinţelor legale; 

- au efectuat verificări, la solicitarea ofiţerilor de stare civilă sau a lucrătorilor din sistemul de 
evidenţă a persoanelor, în registrele pe care le au în păstrare, în vederea clarificării situaţiilor care pot să 



apară cu ocazia înregistrării unor acte de naştere, căsătorie sau deces sau pentru întocmirea unor acte de 
identitate; 

- au verificat şi urmărit corespondenţa efectuată de D.E.P.A.B.D. cu oficiile de stare civilă din 
judeţ pentru respectarea termenelor la expedierea către instituţia centrală a certificatelor/ extraselor 
multilingve de stare civilă sau ale datelor privind persoanele fizice, având în vedere că acestea urmează a fi 
transmise în străinătate. 

- au fost actualizate inventarele pentru registrele cu acte de stare civilă, exemplarul II, întocmite 
începând cu anii 1921 în vederea încheierii contractelor subsecvente în cadrul proiectului “Sistemul 
Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă” (SIIEASC) prin Programul Operațional 
Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru o economie digitală 
competitivă, fiind verificate aproximativ 1.078.988 acte de stare civilă.  Obiectivul general al proiectului 
constă în informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emiterea și eliberarea efectivă a 
documentelor de stare civilă aferente evenimentelor de viață primare (naștere, căsătorie, divorț, deces), 
precum și pentru implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la 
bază informații primare de stare civilă din ultimii 100 de ani. 

La nivelul judeţului Sălaj, pe parcursul anului 2021, au fost întocmite un număr de 2.166 acte de 
naştere, 1.237 acte de căsătorie şi 3.567 acte de deces, aceste cifre cuprinzând şi situaţia actelor de 
naştere, căsătorie şi deces ale cetăţenilor români, care au avut loc în străinătate, iar statistica întocmirii lor 
în judeţul Sălaj se prezintă, astfel: 

Nr. crt. Unitatea administrativ 
teritorială 

Naşteri 
2021 

Căsătorii 
2021 

Decese  
2021 

1 Municipiul Zalău 1.825 383 1.365 

2 Oraşul Cehu Silvaniei 7 27 107 

3 Oraşul Jibou 19 67 147 

4 Oraşul Şimleu Silvaniei  67 82 267 

5 Total comune 248 678 1.681 

  Total general 2.166 1.237 3.567 

 
Pentru stabilirea unui mod de lucru unitar, atât pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de evidenţă a 

persoanelor, au fost comunicate, tuturor primăriilor şi celor opt servicii publice comunitare locale de 
evidență a persoanelor, îndrumările și radiogramele transmise de către D.E.P.A.B.D., precum şi 
modificările intervenite ca urmare a schimbării legislaţiei, iar cu ocazia activităţilor de coordonare şi 
control a fost verificat modul de aplicare şi respectare a acestora. 

Atribuţii duse la îndeplinire de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
SĂLAJ  
 

Prezentul Raport prezintă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, principalele activități 
desfășurate în anul 2021 de către Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, prin structurile subordonate, 
exercitarea atribuţiilor proprii şi modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Sălaj.  

Atribuțiile legale s-au exercitat prin intermediul aparatului de specialitate și al instituțiilor 
subordonate, structuri care au furnizat informațiile cuprinse în prezentul raport. 

 
PREŞEDINTE, 

 
DINU IANCU-SĂLĂJANU 


