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RAPORT 
 

privind managementul Muzeului Judeţean de Istorie şi 

Artă Zalău 

în perioada 2020 - 2022 
 
  

 

 Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către Consiliul Judeţean Sălaj, denumit în continuare autoritatea, pentru Muzeul Judeţean de 

Istorie şi Artă Zalău, aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de 

cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului la Muzeul 

Judeţean de Istorie şi Artă Zalău aprobat prin Dispozițía nr.11 din 26 ianuarie 2023.

 Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor 

criterii de evaluare: 

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent; 
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2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; 

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

 În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022. 
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A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 

1. Cobalorarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi: 

În intervalul 2020-2022 parteneriatele instituționale s-au structurat pe două paliere: cele în 

care activitatea a fost organizată de noi, respectiv cele în care am activat ca parteneri ai 

diverșilor inițiatori de proiecte. Astfel, în seria instituțiilor cu profil academic, univeristar și 

muzeografic am avut ca parteneri: Universitatea Babeș-Bolyai, Institutul Național al 

Patrimoniului, Institutul de Studii Maghiare din Budapesta,  Muzeul Național de Istorie a 

României, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul 

Județean Buzău, Muzeul Municipal Campulung, Muzeul Național de Istorie a Banatului 

Timișoara, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Complexul Național Muzeal Astra Sibiu, 

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară 

Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Muzeul Satului 

Maramureșean Sighetu – Marmației, Muzeul Județean Mureș, Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei, Muzeul de Artă Cluj. Instituțiile școlare alături de care am derulat activități au 

fost: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța, Școala Gimnazială ”Gh.Lazăr” 

Zalău, Școala Gimnazială ”C.Coposu” Zalău, Școala Gimnazială nr.1 Șimleu Silvaniei, 

Liceul Ortodox ”Sf.Nicolaie” Zalău, Școala Gimnazială ”M.Eminescu” Zalău, respectiv 

instituții școlare din 20 de localități rurale sălăjene. 

Din sfera asociațiilor profesionale, a sectorului cultural independent sau a altor structuri 

de tip asociaționist am derulat activități în parteneriat cu: Rețeaua Națională a Muzeelor din 

România, Asociația MiniREACTOR, Asociația ARHAIC, Asociația Eurocentrica, Asociația 

Reciproca, Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi ”Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”, Centrul pentru vârstnici Tinerețe fără bătrânețe, Centrul Național de 

Informare turistică Zalău, Centrul de Informare turistică Șimleu Silvaniei, Centrul NoRo. 

 

Anul 2020: 

 

Nr. 

crt. 

Titlul manifestării Parteneri Data 

1. Realizare și publicare volum Cartea de aur a 

județului Sălaj (1933-1937) 

Direcția Județeană 

Sălaj a Arhivelor 

Ianuarie – 

ocotmbrie 2020 
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Naționale 

2. Proiect educațional Muzeul Istoriilor 

Subiective (realizat parțial înainte de 

introducerea stării de urgență) 

Liceul Pedagogic 

”Gh.Șincai” 

Ianuarie -

februarie 2020 

2018 

 

3. Prezentare  
Artă plastică ardelenească maghiară în 

colecţia MJIAZ  

  

Societatea Muzeului 
Ardelean, filiala Zalău, 
Casa EMKE  
 

Ianuarie 2020 

4. Prelegere științifică Comemorarea lui Iuliu 

Maniu    

Parohia greco-catolică 

Bădăcin 

2 februarie 

2020 

5. Expoziţia caritabilă „Mărţişor pentru speranţă Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sălaj, Liceul 

de Artă „Ioan Sima” 

Zalău, Centrul Judeţean 

de Resurse şi de 

Asistenţă Educaţională 

Sălaj, Centrul Şcolar 

pentru Educaţie 

Incluzivă Şimleu 

Silvaniei, Centrul 

Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă ”Speranță”, 

Zalău 

Vernisaj – 25 

februarie 2020 

6. Realizare catalog aniversar Artă la Jebucu. 

Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-2020 

Centrul de Cultură și 

Artă al jud. Sălaj 

Aprilie-iunie 

2020 

7. Consultanță științifică pentru piesa de teatru 

documentar Verde tăiat 

Asociația ProTeatru  Mai –

septembrie 

2020 

8.  Prelegere științifică Importanța și simbolistica 

Drapelului Național  

Instituția Prefectului 
Sălaj 

26 iunie 2020 
 
 
 
 

9. Simpozion de creație artistic-plastică la Stana Autorități locale 20 - 30 iulie 
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2020 

10. Prelegere științifică Despre contextul istoric în 

care au fost adoptate cele cinci imnuri oficiale 

de Stat ale României 

Instituția Prefectului 

Sălaj 

29 iulie 2020 

11. Prelegere științifică Eroii martiri de la Treznea Autorități locale  9 septembrie 

2020 

12.  Prelegere științifică Comemorarea eroilor-

martiri din Ip 

Autorități locale 14 septembrie 

2020 

13.  Expoziția de artă plastică Tabera de la Jebucu, 

ediţia 2019  

 

Casa EMKE 

Fundaţia STARS Cluj  
 

25 septembrie 

2020 

14. Expoziție Comitatul Sălaj în vremea lui Petri 
Mór  
 

Societatea Muzeului 
Ardelean, filiala Zalău, 
Casa EMKE  
 

Octombrie 

2020-februarie 

2021 

 

Anul 2021: 

 

 

Activități organizate în parteneriat și adresate comunității locale: 

 

Nr. 

crt. 

Titlul manifestării Parteneri Data 

1. Enciclopedia publicațiilor științifice și a 

revistelor de cultură din România 

Academia Română, 

inițiator de proiect 

Martie-mai 

2021 

2. Expoziție Comitatul Sălaj în vremea lui Petri 

Mor 

Casa EMKE 

 

Mai 2021 

3. Prezentare  
Cum lucrează arheologii! (în cadrul Zilei 

internaționale a arheologiei) 

  

Liceul Ortodox 

”Sf.Nicolaie” Zalău 

 

15 iunie 2021 

4. Expoziție Fețele migrației Centrul Național de 

Informare turistică 

Simleu Silvaniei 

August-

septembrie 

2021 



8 
 

5.  Prelegere științifică Descoperiri funerare la 

Pericei   

Centrul Național de 

Informare turistică 

Simleu Silvaniei 

Septembrie 

2021 

 

 

 

 

6. Prezentare interactivă echipament dacic și 

roman, urmată de sesiune de întrebări și 

răspunsuri 

Școala Gimnazială 

”M.Eminescu” Zalău 

Noiembrie 

2021 

7. Șimleu 770. Orașul Șimleu între modern și 

contemporan 

Primăria Șimleu 

Silvaniei, Parohia 

Greco-catolică Bădăcin 

1 Decembrie 

2021 

 

8. Ateliere educaționale Povestea scrisului – 

Scribul (au fost derulate 11 ateliere) 

Școala Gimnazială 

”C.Coposu” Zalău 

Anul 2021 

9. Ateliere educaționale În așteptarea Crăciunului 

(au fost derulate 5 ateliere) 

Școala Gimnazială 

”C.Coposu” Zalău, 

Școala Gimnazială 

”M.Eminescu” Zalău 

Decembrie 

2021 

10. Ateliere educaționale 1 Decembrie – Ziua 

Națională a României (au fost derulate 4 

ateliere) 

Școala Gimnazială 

”Gh. Lazăr” Zalau  

Decembrie 

2021 

 

 

Anul 2022 

 

Nr. 

crt. 

Titlul manifestării Parteneri Data 

1. Colocviu educațional De ce sunt importante 

muzeele în educarea copiilor? 

Centrul de Consiliere 

Profesională și 

Consultanță 

Pedagogică din cadrul 

Universității Babeș-

Bolyai Cluj-Napoca 

Martie 2022 
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2. Realizare material video documentar 30 de ani 

de Consiliu Județean Sălaj (concept partea 

istorică și realizare integrală a materialului) 

Consiliul Județean 

Sălaj (organizator) 

Martie 2022 

3. Participare cu stand, ateliere educaționale și tur 

virtual la evenimentul 30 de ani de Consiliu 

Județean Sălaj 

Consiliul Județean 

Sălaj (organizator) 

31 martie – 2 

aprilie 2022 

4 Prelegere științifică Măsurișul sau împreunatul 

oilor, sistemele tradiționale de măsurare și 

distribuire a laptelui, 

Școala Gimnazială 

Cizer 

12 mai 2022 

5. 1 Iunie – Ziua copilului - Participare cu ateliere 

educaționale în Parcul central 

Casa Municipală de 

Cultură (organizator) 

Iunie 2022 

6. 1 Iunie – Festivalul tinerilor - Participare cu 

ateliere educaționale în curtea Consiliului 

Județean Sălaj 

Consiliul Județean 

Sălaj în parteneriat cu 

EduBiz Oradea 

Iunie 2022 

 

 

 

 

7. Participare cu ateliere educaționale la 

sărbătoarea de Hramul Bisericii din Creaca 

Parohia Ortodoxă 

Creaca 

August 2022 

8. Participare cu ateliere educaționale în cadrul 

sărbătorii  de la Guruslău (de la Monumentul lui 

Mihai Viteazul)  

Consiliul Județean 

Sălaj (organizator) 

 

August 2022 

9. Prelegere științifică Lada de zestre – cea mai 

importantă piesă de mobilier  în cadrul 

ritualului nunții în cadrul evenimentului Haidaț 

pă la noi 

Centrul Național de 

Informare turistică 

Zalău (organizator) 

 

Septembrie 

2022 

10. Participare cu ateliere educaționale în 

evenimentul Haidaț pă la noi 

Centrul Național de 

Informare turistică 

Zalău (organizator) 

 

septembrie 

2022 

11. Redactare material științific pentru volumul 

Enciclopedie – Centenarul Războiului de 

Întregire și al Marii Uniri (2014-2020) 

Colaborare cu 

Universitatea Babeș 

Bolyai, Facultatea de 

Istorie 

Ianuarie – 

septembrie 

2022 
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12. Realizarea unor panouri informative legate de 

biografia personalităților sălăjene și, respectiv, 

anumite evenimente cu însemnătate istorică, 

valorificate în cadrul unor activități destinate 

publicului larg (sărbători, comemorări, etc). 

La solicitarea 

Consiliului Județean 

Sălaj 

Anul 2022 

13. Ciclu de prelegeri și conferințe realizate la 

solicitarea diverselor autorități locale în cadrul 

unor evenimente festive sau de comemorare: 

- Semnificația zilei de 24 ianuarie 1859 – 
Unirea Principatelor 

- Simion Bărnuțiu, personalitate marcantă a 
Sălajului 

- Ziua Națională a Drapelului Național al 
României 

- Ziua Imnului Național al României 
- Din istoria satului Criștelec 
- Centenarul Încoronării de la Alba Iulia 
- Iuliu Maniu și Marea Unire 
- Sălajul și Marea Unire 
- Școala superioară țărănească a Astrei din 

Șimleu Silvaniei 

 

 Anul 2022 

 

*Activitățile consemnate la acest punct sunt doar cele cu adresabilitate directă către 

comunitatea locală în care muzeul muzeul a avut calitatea de partener sau colaborator, 

răspunzând solicitărilor venite de la diverși actori locali.  

  

2. Analiza SWOT  (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

Puncte tari: 

 Singurul muzeu judeţean cu reprezentativitate la nivelul expunerii şi comunicării 

patrimoniului cultural de interes local, regional şi naţional; 

 Existenţa unui muzeu modern, realizat după cele mai inovatoare soluţii 

muzeotehnice, cu un grad de accesibilitate şi atractivitate ridicat; 

 Existenţa unei săli de expoziţii temporare  bazată pe tehnologii de realitate virtuală 

şi realitate augmentată care își diversifică permanent conținuturile și care asigură 

multiple funcţionalităţi, în principal educaţionale;  
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 Existența și derularea la nivel național a unui program de expoziții temporare 

virtuale bazat pe scanarea și modelarea 3D a bunurilor culturale aparținând 

muzeelor partenere; 

 Existența dotărilor tehnice pentru realizarea optimă a activităților prezentate în 

social-media; 

 Poziţionarea centrală a instituţiei, fapt ce permite un acces mai facil în special out-

siderilor; 

 Dezvoltarea de noi parteneriate cu instituţii de profil şi, respectiv, universităţi de 

prestigiu din ţară;  

 Implicarea în probleme / dezbateri de actualitate privind nevoi ale comunităţii, cu 

privire specială a celor din zona culturală; 

 Existenţa unui personal bine pregătit, cu rezultate notabile în activităţile de 

cercetare ştiinţifică, respectiv în cea de evidență, clasare, valorificare şi promovare 

a patrimoniului muzeal; 

 Publicarea constantă a rezultatelor cercetării ştiinţifice în revista muzeului, în 

volume şi publicaţii de prestigiu; 

 Derularea, în social media, a unor proiecte de prezentare a rezultatelor cercetărilor 

științifice publicului nespecialist; 

 Deţinerea unui patrimoniu cu reprezentativitate regională şi cu un profil 

diversificat;  

 Deţinerea informaţiilor riguros documentate cu privire la patrimoniul cultural al 

zonei; 

 Cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a Complexului Arheologic Porolissum, 

obiectiv de importanţă naţională şi unul dintre puţinele nuclee de parcuri 

arheologice din România; 

 Dezvoltarea constantă a ofertei educaționale, adaptabilitate în reconceptualizarea 

activităților la contextul pandemic; 

 Existenţa unor spaţii de depozitare a patrimoniului cu un microclimat adecvat şi 

un mobilier optim pentru depozitarea în bune condiţii a pieselor de patrimoniu; 

 

Puncte slabe: 

 Spaţiu insuficient şi neechipat corespunzător pentru derularea unor evenimente cu 

public (sală de conferinţe); 
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 Spaţiu insuficient pentru depozitarea bunurilor culturale, mai ales în condiţiile 

creşterii colecţiilor dar și a derulării proiectului de reabilitare a Muzeului de Artă 

Ioan Sima 

 Colaborări reduse cu structurile de tip asociaţionist (grefate pe existenţa unui 

număr mic al ONG-urilor, asociaţiilor şi fundaţiilor cu activităţi în domeniul 

cultural)  

 

Oportunităţi: 

 

 Demararea lucrărilor de reabilitare a Muzeului de Artă ”Ioan Sima”, care vor 

permite și modernizarea sistemului de comunicare expozițională; 

 Parteneriate și relații bune de colaborare cu instituții de profil similar din țară; 

 Posibilitatea colaborărilor interdisciplinare atât intrainstituțional, cât și cu mediul, 

academic, societatea civilă, actori culturali din diferite zone ale țării; 

 Ofertarea unor expoziţii racordate la profilul diferit al publicului ţintă cu tematici 

ce acoperă preocupări de la vârsta preşcolară, până la cea a senioriatului; 

 Dezvoltarea componentei de digitalizare a patrimoniului și, implicit, posibilitatea 

realizării unor modalități atractive de comunicare în online a acestuia; 

 

Ameninţări 

 

 Instabilitatea social-politică și economică generată de crize majore prezente la 

nivel internațional; 

 Restructurarea întregii societăți pe fondul consecințelor contextului pandemic, 

pierderea unor categorii de public în condițiile unei distanțări sociale prelungite; 

 Criza economică generată de pandemie și consecințele sale asupra finanțării 

activităților muzeului și a funcționării acestuia; 

 Slaba dezvoltare a turismului în judeţ, inexistenţa unor oferte/pachete turistice în 

cadrul cărora muzeul şi patrimoniul cultural al zonei să poată fi valorificate; 

 Absenţa unor prevederi legislative clare privind situaţiile problematice întâlnite în 

activităţile de evidenţă, gestiunea, clasare şi protejare a patrimoniului muzeal 

(lipsuri, dispariţii, distrugeri, pierderi, etc); 
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 Cadru legislativ neclar, nestimulativ în domeniul salarizării, dificultatea atragerii 

și păstrării tinerilor specialiști, imposibilitatea recompensării performanţei 

profesionale de excelenţă; 

 

 

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia: 

 

În intervalul 2020-2022 s-a produs o importantă schimbare de paradigmă generată de 

contextul pandemic, instituțiile de cultură fiind provocate să își recâștige publicul 

vizitator, după o lungă perioadă de indisponibilizare a vizitelor în spațiile expoziționale. 

Dacă anii 2020-2021 au produs o creștere semnificativă și o fidelizare a publicului din 

online bazată pe atractivitatea ofertei noastre culturale, anul 2022 a însemnat 

readucerea publicului în spațiile muzeale, dar și o deschidere majoră către noi 

beneficiari, respectiv elevi și profesori din mediul rural, dar și categoria seniorilor. 

Principalele elemente care au stat la baza consolidării imaginii muzeului sunt legate de câteva 

aspecte ce au definit activitatea instituției în intervalul 2020- 2022: 

 Asumarea, în anii precedenți pandemiei, a unei direcții de dezvoltare a 

competențelor și infrastructurii necesare digitalizării patrimoniului ne-a permis 

derularea unui program expozițional (gândit pentru contextul pandemic) bazat 

pe modelarea 3D a bunurilor culturale aparținând diferitelor colecții deținute 

de muzeu. Astfel, în condițiile impunerii distanțării sociale, am reușit să 

prezentăm expoziții într-o manieră atractivă și diversificată, atingând o 

adresabilitate largă. 

 Finalizarea și lansarea în circuitul public a turului virtual Plimbare prin 

centrul Zalăului de la începutul secolului XX, fiind astfel în măsura de a 

prezenta publicului două tururi virtuale a două orașe din epoci diferite (în 

cadrul sălii Clio High Tech), o ofertă ce constituie un avantaj la nivelul 

vizibilității în peisajul muzeal regional și național. 

 Finalizarea aplicației și lansarea programului VR(eau) la muzeu, un program 

de expoziții temporare virtuale cu vizitare interactivă, care ne-a permis 

colaborarea cu mai multe muzee din țară în realizarea expozițiilor temporare 

VR cu bunuri culturale din colecțiile acestora (scanarea și modelarea pieselor, 

respectiv itinerarea echipamentelor ne-a aparținut). 
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 Derularea programului expozițional Digi History (gândit pentru contextul 

pandemic) bazat pe modelarea 3D a bunurilor culturale aparținând diferitelor 

colecții deținute de muzeu. Modelele realizate au beneficiat de un interes 

sporit, ceea ce ne-a permis să ne situăm, cu câteva dintre modelele realizate, în 

topul celor mai vizualizate piese de pe platforma internațională Sketchfab. 

 Programul Pixels for Heritage (derulat în parteneriat cu Institutul Național al 

Patrimoniului) de salvare digitală a monumentelor aflate în colaps sau 

precolaps a suscitat interesul publicului sensibil la conservarea și restaurarea 

monumentelor istorice și ne-a asigurat o vizibilitate sporită. 

 Derularea unor proiecte de vizibilizare în online a colecțiilor noastre ( de ex. 

Poveștile patrimoniului), a segmentelor expoziției de bază, precum și 

difuzarea video a vernisajelor, chiar în perioada pandemiei, au fost gândite și 

realizate tot din nevoia de a rămâne în contact cu publicul nostru și ne-au 

permis capacitarea interesului constant, dar și adresabilitatea diversificată în 

funcție de preferințele urmăritorilor noștri. 

 Participarea în proiectele de lobyy ale Rețelei Naționale a Muzeelor din 

România (Muzeele contează  și Muzeul pentru tine) cu un program de 

intership care a angrenat două personalități politice cu vizibilitate națională, 

respectiv cu piese din colecțiile noastre. 

 Inițierea unui program de materiale video cu caracter documentar (3H. Hai 

Hui History) și prezentarea acestora în cadrul unor evenimente publice, pe 

teme ce preocupă societatea actuală, cu abordări diacronice și realizate în 

colaborare cu actori locali ce activează în zone profesionale asociate temelor. 

 Demararea unui amplu program de activități educaționale destinat ruralului 

sălăjean, cu deplasări lunare în școlile de la țară și derularea de ateliere 

interactive, prezentări pe diverse teme asociate colecțiilor noastre, precum și 

ofertarea posibilității de vizitare a expozițiilor temporare cu echipamentele 

VR.  

 Continuarea programului educațional E vineri, vreu și eu la muzeu! destinat 

elevilor de la școlile partenere din muncipiul Zalău, precum și a activităților 

educaționale asociate expozițiilor temporare. 

 Implicarea în programele culturale derulate de autorități și actori locali, cu 

ateliere interactive menite să pună în valoare colecțiile și informațiile 

documentate la nivel instituțional. 
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 Continuarea activității de concepere şi editare a instrmentelor de promovare a 

patrimoniului judeţului, care sunt de natură să contribuie semnificativ la 

convingerea comunităţii privind importanţa social-culturală a muzeului.  

 Ofertarea de activități țintite către diferite grupuri organizate pe criterii socio-

profesionale. 

 

Într-o analiză statistică demersurile de vizibilizare s-au materializat în: 

Anul 2020: 

• 21 comunicate de presă  

• aproximativ 386 postări pe pagina de Facebook a muzeului  - impact organic 

de 1.381.513, interacțiuni – reacții, comentarii, distribuiri - 94.238 

• 58 postări pe pagina de Instagram a muzeului 
•  9 newsletter-uri 
• 67 de articole pe site-ul muzeului 
•  12 materiale pe subdomeniile site-ului: Artiști la muzeu, respectiv Anonimii 

migrației 
• apariții în mass media locală (presă scrisă, TV, site-uri de știri) - peste 210 

articole (care au preluat integral sau 80-90 % din textul publicat pe site, pagină 
de Facebook, comunicate etc.)  

• 2 spoturi radio la Kiss FM și Magic FM  
• Actualizarea design site-ului muzeului: www.muzeuzalau.ro (grafica, structura 

informației, optimizarea acestuia pentru compatibilitatea cu cele mai uzuale 
browsere etc.)  

• Au fost create pagini de expoziții online pe site (Programul ”Digi History”)  
• Au fost realizate pagini pentru programul ,,Pixels for Heritage” 
• Au fost refăcute paginile revistei Acta Musei Porolissensis  

 

Analiza paginii de web: 

Conform datelor analitice oferite de serverul de găzduire se observă o creștere semnificativă a 

vizitatorilor comparativ cu anii trecuți, nu doar ca vizitatori unici ci și ca număr de vizite pe 

paginile site-ului.  

Putem vedea o creștere constantă a interesului utilizatorilor în fiecare an, prin analizarea  

istoricului lunar:  

 

  
Ian 

2020 
Feb 

2020 
Mar 
2020 

Apr 
2020 

Mai 
2020 

Iun 
2020 

Iul 
2020 

Aug 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dec 
2020 
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Luna 
Vizitatori 

unici 
Numărul de 

vizite 
Pagini Accesări Octeţi 

Ian 2020 1,504 2,664 30,625 117,919 44.91 GB 

Feb 2020 1,588 2,769 44,370 138,591 27.95 GB 

Mar 2020 2,056 4,041 41,420 172,019 91.97 GB 

Apr 2020 2,044 4,018 50,907 187,384 32.36 GB 

Mai 2020 2,404 3,944 50,941 199,320 23.96 GB 

Iun 2020 3,040 5,039 59,340 314,170 30.16 GB 

Iul 2020 2,315 4,739 57,301 230,633 20.65 GB 

Aug 2020 1,989 3,692 37,830 187,220 21.29 GB 

Sep 2020 2,276 5,010 40,782 181,656 17.86 GB 

Oct 2020 4,008 7,810 179,005 410,825 31.74 GB 

Nov 2020 3,317 5,737 80,668 240,039 9.02 GB 

Dec 2020 2,733 5,320 84,220 185,206 5.93 GB 

 
Printr-o scurtă comparație putem vedea evoluția din ultimi 2 ani:  
 Raport Anul 2019 
Prima 
vizită 

01 01 2019 - 00:04 

Ultima 
vizită 

31 12 2019 - 23:55 

  
Vizitatori 

unici 
Numărul de vizite Pagini Accesări Octeţi 

Traffic 
viewed * 

<= 
26,113  

43,770 
(1.67 vizite/vizitatori

) 

482,743 
(11.02 Pagini/Vizită

) 

1,510,241 
(34.5 Accesări/Vizită

) 

190.05 GB 
(4552.83 KB/Vizită

) 

Raport Anul 2020 
Prima 
vizită 

01 01 2020 - 00:02 

Ultima 
vizită 

31 12 2020 - 23:54 

  
Vizitator
i unici 

Numărul de vizite Pagini Accesări Octeţi 

Traffic 
viewed 
* 

<= 
29,274  

54,783 
(1.87 vizite/vizitatori

) 

757,409 
(13.82 Pagini/Vizită

) 

2,564,982 
(46.82 Accesări/Vizită

) 

357.79 GB 
(6848.24 KB/Vizită

) 

   
  

332,493 567,938 132.53 GB 
 

  
Muzeul mai administrează încă 3 subdomenii active, care fac parte din rezultatele unor 

proiecte derulate sau în curs de derulare: 

-  centenar.muzeuzalau.ro 

- artisti.muzeuzalau.ro 

- migratie.muzeuzalau.ro 

Anul 2021: 
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• 20 de comunicate de presă;  

• aproximativ 371 postări pe pagina de Facebook a muzeului (cu un impact 

organic de 1.370.336, interacțiuni – reacții, comentarii, distribuiri – 110.012) 

• 45 postări pe pagina de Instagram a muzeului 
• 76 de articole pe site-ul muzeului 
• apariții în mass media locală (presă scrisă, TV, site-uri de știri) - peste 

231articole (care au preluat integral sau 80-90 % din textul publicat pe site, 
pagină de Facebook, comunicate etc.)  

• Actualizarea site-ului muzeului: www.muzeuzalau.ro  
 

Analiza paginii de web: 

Conform datelor analitice oferite de serverul de găzduire se observă o creștere semnificativă a 

vizitatorilor comparativ cu anii trecuți, nu doar ca vizitatori unici ci și ca număr de vizite pe 

paginile site-ului.  

 

  Raport statistic www.muzeuzalau.roanul 2021   
 

Raport Anul 2021 
Prima 
Vizită 01 01 2021 - 00:05 
Ultima 
Vizită 

 

31 12 2021 - 23:57 

 Vizitatori 
unici 

 

Numărul de vizite 
 

Pagini 
 

Accesări 
 

Octeţi 

 <= 61,785 
Exact value 

not 
available in 
"Year" view 

 
 

109,535 
(1.77 vizite/vizitatori) 

 
 

796,987 
(7.27 Pagini/Vizită) 

 
 

3,649,027 
(33.31 Accesări/Vizită) 

 
 

156.84 GB 
(1501.47 KB/Vizită) 

 
  Monthly history   

 
 

 

Luna Vizitatori      unici    
 

Accesări 
 

Octeţi 
Ian 2021 13,021     605,917 24.30 GB 
Feb 2021 3,732     287,580 11.18 GB 
Mar 2021 3,963     313,588 12.43 GB 
Apr 2021 3,648     225,841 7.72 GB 
Mai 2021 4,359     333,276 13.76 GB 
Iun 2021 4,202     296,705 11.32 GB 
Iul 2021 3,664     193,484 8.21 GB 
Aug 2021 8,429     178,555 7.77 GB 
Sep 2021 4,743     257,776 11.81 GB 
Oct 2021 4,996     446,999 22.45 GB 
Nov 2021 3,375     228,383 11.58 GB 
Dec 2021 3,653     280,923 14.31 GB 

Total 61,785     3,649,027 156.84 GB 
 

http://www.muzeuzalau.ro/
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Observăm o evoluție constantă, cu perioade de creștere semnificativă, a numărului de 

vizitatori unici lunar, a numărului de vizite (aceasta însemnând că dintre vizitatorii unici, o 

mare parte a revenit pe site cel puțin încă o dată, iar numarul de pagini accesate ne arată că 

majoritatea vizitatorilor au accesat mai multe informații oferite de paginile site-ului, nu doar 

articolul ( link-ul ) care i-a adus pe site. Comparativ cu anul 2020 numărul de vizite s-a dublat 

(de la 54.783 în 2020 la 109.535 în 2021), la fel și numărul vizitatorilor unici ( de la 29.774 

în anul 2020 la 61.785 în anul 2021).  

Anul 2022: 

• Pagina de Facebook a muzeului  
- 491 de postări  
- Un număr de 1429 de aprecieri noi pentru pagina de FB 
- Impact: 1.419.452 

• Pagină de Facebook dedicată proiectului ”Culese din Rural”: 
- 1.464 de persoane care apreciază și 1.466 persoane care urmăresc 
- Impact: 182.321 

• Instagram  
- 257 de postări 
- Impact - 4.804 

• Twitter (creată in 2022) 
- 131 de postări 
- Impact Twitter (profile visits+tweet impressions): 7877+5515 

• Tik-Tok (creată în 2022) 
- 22 de postări 
- 4691 

• Canalul de Youtube 
- 45 de materiale video 
- Vizionări: 20.200 
- Durată de vizionare (ore): 793,2 
- Abonați: 116 
- Afișări: 348.877 

• Comunicate de presă: 47 
• Apariții in presa locala, regionala și naționala: 237 de articole 

 

Analiza paginii de web: 

Statistici www.muzeuzalau.ro anul 2022 
Raport Anul 2022 
Prima 
Vizită 01 01 2022 - 00:02 

Ultima 
Vizită 31 12 2022 - 23:57 

http://www.muzeuzalau.ro/
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 Vizitatori 
unici Numărul de vizite Pagini Accesări Octeţi 

 
 
Traffic 
viewed * 

<= 
52,27

5 
Exact 
value 
not 

available 
in "Year" 

View 

 
 

81,047 
(1.55 vizite/vizitatori) 

 
 

627,548 
(7.74 Pagini/Vizită) 

 
 

4,700,104 
(57.99 Accesări/Vizită) 

 
 

220.48 GB 
(2852.56 KB/Vizită) 

Monthly history 
 
 
 

Ian 2022 3,802 6,166 43,844 297,716 15.52 GB 
Feb 2022 3,841 5,926 43,979 342,039 17.93 GB 
Mar 2022 3,473 6,194 41,243 272,118 14.08 GB 
Apr 2022 4,221 7,549 53,470 403,166 21.68 GB 
Mai 2022 3,428 5,755 43,466 300,080 16.25 GB 
Iun 2022 3,690 6,542 47,514 307,024 17.05 GB 
Iul 2022 2,813 5,421 36,500 181,247 9.90 GB 
Aug 2022 7,443 10,698 83,688 630,366 23.81 GB 
Sep 2022 10,584 14,771 110,559 971,593 35.60 GB 
Oct 2022 2,804 3,836 41,232 314,602 14.65 GB 
Nov 2022 3,006 4,089 40,348 329,868 16.10 GB 
Dec 2022 3,170 4,100 41,705 350,285 17.91 GB 

 

 

Pentru anul 2022 se constată o relativă scădere a vizitatorilor unici, dar o creștere a numărului 

de accesări ceea ce arată o fidelizare a vizitatorilor online, dar se grefează și pe consumul 

generic mai redus al ofertelor din online în contextul reluării activităților cu prezență fizică.  

 În seria măsurilor cuprinse în strategia de promovare şi vizibilizare a instituţiei pentru 

îmbunătăţirea imaginii acesteia am procedat atât la modalităţi de comunicare în forme 

accesibile publicului nespecialist a rezultatelor cercetării ştiinţifice, cât şi la forme de 

publicitare cu adresabilitate foarte largă: 

Măsuri pentru publicul larg: 

 

 Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice; apariţii în reviste culturale 

locale şi regionale: 

În intervalul 2020-2022 au fost publicate 36 de materiale de diseminare a rezultatelor 

activității de cercetare și documentare în revistele de cultură Caiete Silvane și Hepehupa.  

 

Total 52,275 81,047 627,548 4,700,104 220.48 GB 
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 Articole de diseminare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice apărute în presa locală: 

Anul 2020: 

 10 articole în ziarul „Adevărul de Zalău”:  
 5 articole în ”Sălajul pur și simplu”  
 1 articol în publicația „Baricada” 
 1 interviu în  ”Observator cultural” 
 

Anul 2021: 

 Despre mormântul personajului medieval de rang înalt descoperit la Pericei str. Góc, nr. 

668 (Magazn Sălăjean, Agerpress, Radio România Actualități, Reporter pur și 

simplu). 

 Despre cercetările de la Nușfalău Barárét (Mănăstirea Paulină): Radio România 

Actualități (20. 10. 2021), Magazin Sălăjean (20. 10. 2021), Graiul Sălajului (22. 10. 

2021) și Post local de televiziune Oradea (lb. Maghiară) în 27. 10. 2021. 

 Despre expoziția Lux in tenebris și proiectul Bisericile medievale de zid din Sălaj în 

Graiul Sălajului (24. 11. 2021) și Magazin Sălăjean (25. 11. 2021). 

 Despre volumele D. Băcueț-Crișan Elemente de cultură materială medievală (sec. XIII-

XV) și D. Băcueț-Crișan, I. Bejinariu Așezarea medievală timpurie de la Marca Sfărăuaș I  

în Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean, Reporter pur și simplu (ianuarie 2021). 

 Despre expoziția Bravo! Ai stil medieval – Magazin Sălajean, Sălăjeanul (luna iunie). 

 Despre expoziția Lux in tenebris și proiectul Bisericile medievale de zid din Sălaj în 

Graiul Sălajului (24. 11. 2021) și Magazin Sălăjean (25. 11. 2021).  

 Despre tezaurul de la Stârci- text realizat în lb. Maghiară pentru ziarul Szabadság din Cluj 

Napoca (10.09.2021) 

 Nușfalău - conferință cu presa consacrată prezentării rezultatelor diagnosticului arheologic 

la Nușfalău-Baratret (19.10.2021)  

 Arheologia preventiva și protejarea monumentelor - Salajeanul TV 27 februarie 

 Colecția de artă plastică a muzeului - Salajeanul TV 20 martie  

 

Anul 2022: 

 
• Despre iluminat la daci – Graiul Salajului, ianuarie, 2022 

• Despre primele trupe militare romane cantonate în nou-creata porovincie Dacia – 

Reporter pur și simplu, Magazin Sălajean, Mesagerul.ro, februarie 2022  
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• Despre Legenda Sfântului Ladislau în frescele bisericii reformate din Uileacu Șimleului, 

în Graiul Sălajului, aprilie 2022 

• Despre tezaurul dacic descoperit la Stârciu, în Graiul Sălajului, Magazin Sălajean, 

Reporter pur și simplu, Zalău TV, aprilie, 2022 

• Despre poveștile vrăjitoarelor din Sălaj, în Graiul Sălajului, Magazin Sălajean, 

Reporter pur și simplu, iunie, 2022 

• Despre fortificația din prima epocă a fierului de la Jac în Magazin Sălăjean, septembrie 

2022 

• Despre rezultatele proiectului cofinanțat de AFCN privind digitalizarea monumentelor 

din Transilvania, Muntenia și Dobrogea în Graiul Sălajului, Reporter pur și simplu, 

Sportul Sălăjean, august-noiembrie, 2022 

• Despre mormântul dacic de incinerație descoperit la Șimleu Silvaniei, în Magazin 

Sălăjean, Sportul sălăjean, decembrie 2022 

De asemenea, au fost publicate 48 de materiale despre manifestările expoziționale organizate 

atât la sediu, cât și în alte locații. 

 
 

 Modalităţi de informare şi  publicitare cu adresabilitate largă: 

 

2020: 

 Instrumente publicitare (afişe, fleyere, banner, mash-uri, roll-up): 6.674 lei 

 Publicitate radio: 2.264 lei  

 Publicitate TV: 8.000 lei 

2021: 

 Instrumente publicitare (postere, panouri informative, afişe, fleyere, banner, mash-uri, 

roll-up): 16.858  lei 

 Publicitate radio: 794,52 lei  

 Publicitate TV: 4.000 lei 

2022 

 Instrumente publicitare (postere, panouri informative, afişe, fleyere, banner, mash-uri, roll-
up): 12.317,69 lei 

 

Măsuri destinate consolidării imaginii instituţiei în mediul academic şi ştiinţific în 

perioada 2020-2022: 
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 Încheierea de parteneriate cu instituții specializate în cercetarea științifică din țară 

și străinătate; 

 Continuarea alocării fondurilor pentru programul de cercetare arheologică 

sistematică (Cetăţile necunoscute ale Sălajului) precum şi pentru proiectele cu 

profil multidisciplinar (Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală  

în jud.Sălaj, Ceramica tradițională din centrele sălăjene);  

 Asigurarea finanțărilor aferente dotărilor și echipamentelor moderne necesare 

derulării optime a activității de cercetare științifică; 

 Susținerea demersurilor de cercetare individuală conform temelor asumate prin 

proiectele de activitate și aprobate la nivelul mangementului; 

 Încurajarea și susținerea financiară a participării specialiștilor la manifestările 

științifice internaționale și naționale; 

 Asigurarea schimburilor de publicaţii şi publicarea rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice derulate la nivel instituţional sau în parteneriat cu alte instituţii de profil; 

 Intensificarea politicii editoriale a instituţiei, prin publicarea rezultatelor cercetării 

ştiinţifice atât în volume, cât şi în cataloage de colecţie/expoziţie; 

 Organizarea practicii, pentru studenții Universității Babeș Bolyai, prin activități de 

cercetare în teren, respectiv de familiarizare cu metodologia cercetării socialului. 

 

4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari: 

 

În anul 2020 am identificat fondurile necesare unei măsurători de public care să aibă 

în vedere: identificarea practicilor de consum cultural și petrecere a timpului liber; 

identificarea nivelului de consum cultural; identificarea profilurilor de consumatori; 

identificarea atitudinilor, motivațiilor și nevoilor de consum cultural. Studiul își propunea 

aplicarea a 1200 de chestionare locuitorilor din județul Sălaj, cu vârsta de cel puțin 18 ani. 

Respondenții urmau să fie selectați plecând de la un eșantion probabilistic multistadial, 

reprezentativ la nivelul județului, care se intenționa să fie suplimentat la nivelul municipiului 

Zalău, pentru a produce un subeșantion reprezentativ pentru Zalău. Contextul pandemic a dus 

la imposibilitatea demărării unui astfel de demers atât pentru anul 2020 cât și pentru anul 

2021. Restructurarea activităților și derularea lor preponderent în online, în perioada celor doi 

ani menționați, ne-a determinat să procedăm la un demers de investigare bazat pe un 
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Chestionar privind profilul vizitatorului paginii de Facebook a MJIAZ, ale cărui 

rezultate se prezintă astfel: 

 
Perioada: august – octombrie 2020 
Nr. respondenți 32 
Modalitatea de aplicare: Chestionar postat pe pagina de Facebook a MJIAZ 
 
Potrivit acestui sondaj, principalul vizitator al paginii de Facebook a MJIAZ este bărbat, cu 
vârsta cuprinsă între 36 – 50 de ani din Zalău, interesat îndeosebi de activitatea desfășurată în 
muzeu (cercetare, conservare, cercetări arheologice, etc.) și evenimente muzeale (expoziții, 
programe culturale de tradiție etc.), care a aflat de pagina de Facebook din distribuiri ale 
prietenilor, iar 82,6 % au vizitat și fizic muzeul.  
 
Rezultate brute: 
Genul:  56,5% Masculin, 43,5% feminin 
Vârsta: 39,1% - 36 – 50 ani 
   26,1% - 26 – 35 ani 
   13% - 18 – 25 ani 
   13% - 51 -  64 ani  
   8,7% - < 18 ani 
 
Reședința:  60% - Zalău 
        26,1% - jud. Sălaj 
        13,9% - alte localități  
 
Informații pe care respondenții doresc să le găsească mai des pe pagina de Facebook: 
 34,8% - Activitatea desfășurată în muzeu (cercetare, conservare, restaurare, informații 
despre patrimoniul muzeului etc.) 
 28,7% - Evenimente muzeale (expoziții temporare, Noaptea Europeană a Muzeelor, 
Porolissum Fest etc.) 
 10,3% - Activități educaționale pentru copii 
   7,8% -  Informații istorice 
   7,8 % - Informații etnografice 
   7,8% - Informații despre artă 
   2,8 % -  Evenimente conexe (teatru, film etc.) 
 
Urmăresc pagina de Facebook a MJIAZ: 
 95,7% - Da 
 4,3% - Nu 
  
Cum au aflat de pagina de Facebook a MJIAZ: 
 30,4% - din postări/distribuiri  ale prietenilor 
 17,4% - căutări pe Facebook 
 17,4% - de pe site-ul Muzeului 
 13% - din reclame 
 8,7 % – căutare pe motoare de căutare (gen Google) 
 8,7% - postări pe grupuri 
 4,3% - din întâmplare 
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Au vizitat MJIAZ 
82,6 – Da 
13% - Nu 
4,3% - Nu, dar și-au propus 
 
 De asemenea, o bună parte a anului 2021 am funcționat fără un angajat cu atribuții de 

PR care să realizeze și măsurători de public, oricum dificil de intreprins în condițiile în care 

au fost încă perioade cu accesul interzis (măsuri locale), dar și cu interdicții de deplasare la 

nivelul mediului școlar, sfera de unde provin principalii noștri beneficiari. Anul 2022 a 

însemnat un efort susținut de refacere a publicului de muzeu, în speță a celui școlar acesta 

fiind majoritar la nivelul vizitării, dar și la cel al activităților educaționale. Nevoile, 

aşteptările categoriilor de beneficiari au fost identificate pe baza interacţiunilor directe în 

cadrul activităţilor desfăşurate, discuţiilor exploratorii, observaţia, analiza impactului 

dovedindu-se extrem de utilă. În acest context, am identificat necesitatea extinderii 

adresabilității către mediul rural, procedând la realizarea unui program educațional cu această 

adresabilitate, dar și la nivelul persoanelor vârstnice, organizând în acest sens activități 

punctuale cu implicarea interactivă a acestei categorii. De asemenea, am avut în vedere 

publicul adult, pentru care am gândit un program de materiale video documentare și am 

organizat evenimente de vizionare ținând cont de timpul liber al acestora. Dată fiind 

reintrarea în normalitate a anului 2022 și readucerea publicului în activitățile noastre, 

considerăm că s-au creat premisele unei măsurători relevante la care să procedăm în anul 

2023.  

 

5. Grupurile ţintă ale activităţilor instituţiei: 

  

Sigur că specificitatea contextului pandemic a determinat schimbări la nivelul 

configurației grupurilor țintă ale activităților instituției, în speță pentru intervalul 2020-2021. 

Vorbim, în primul rând, de publicul de vârstă școlară, al cărui reviriment se înregsitrează abia 

în anul 2022.  

 Copiii de vârstă preşcolară (3-7 ani), sunt categoria care nu a mai putut fi țintită în 

absența derulării fizice a activităților în periaoda 2020-2021, fiind dificilă angrenarea lor în 

activități derulate în mediul virtual. Pentru anul 2022 s-a reluat colaborarea cu instituțiile de 

învățământ preșcolar, mai ales în cadrul activităților educaționale interactive.    

 Copiii cu vârsta între 7-14 ani,  este o altă categorie care, deși consistent vizată de 

noi în anii anteriori și implicată în activitățile ofertate de muzeu anterior pandemiei, în 
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intervalul 2020-2021 s-a regăsit la un nivel mult mai restrâns. Pe fondul dificultăților 

generate de menținerea restricțiilor pandemiei ne-am reorientat maniera de lucru și am derulat 

atelierele și proiectele educaționale în spațiile școlilor partenere, pentru a reuși să menținem 

relația cu acestea și să se îndeplinim misiunea formării, în durata lungă, a unui public de 

muzeu fidel. Una dintre dificultățile majore legată de această manieră de lucru a fost faptul că 

în multe școli nu a fost permis accesul out-siderilor, ceea ce a limitat mult posibilitatea 

noastră de a lucra cu elevii. Anul 2022 a însemnat o reluare, la un nivel extrem de consistent, 

a activităților educaționale derulate în spațiile muzeale, dar și a susținerii acestora în cadrul 

instituțiilor școlare partenere, fiind actualmente la un nivel de participare și implicare chiar 

superior perioadei pre-pandemice.   

 Adolescenţii/tinerii de liceu - și în cazul acestei categorii de vârstă anul 2022 a 

însemnat revenirea în spațiile muzeale, cu deosebire în activitățile bazate pe utilizarea 

tehnologiilor moderne. Regăsim acest segment de public și în forma colaborărilor, fiind 

implicați în organizarea Nopții Europene a Muzeelor prin susținerea de activități pentru 

tineri, în proiectul Nopții Cercetătorilor Europeni ca ucenici în activități de cercetare derulate 

în teren, dar și în zona voluntariatului.  

 Adulţii cu vârsta de până la 40 de ani sunt segmentul de public cel mai consistent 

ca prezență, pe fondul derulării activităților în online. Analiza postărilor pe pagina de 

Facebook a muzeului arată că ponderea majoritară a urmăritorilor noștri este dată de 

segmentul de vârstă 35-44 de ani, înregistrându-se atât o fidelizare a a acestora, cât și o 

creștere semnificativă a celor interesați, mai ales din acest interval de vârstă. Sunt interesați în 

special de conținuturile livrate prin programul de prezentare a rezultatelor cercetării științifice 

(Clio Explorer), dar și de expozițiile virtuale bazate pe modelele 3D ale bunurilor culturale 

din colecțiile noastre (programul Digi History) sau de informațiile transmise în cadrul 

programului Minutele istoriei.  În anul 2022 am înregistrat o creștere a participării acestei 

categorii de vârstă în special prin evenimentele de prezentare a rezultatelor cercetării 

științifice și a materialelor documentare.  

 Grupuri de persoane cu dizabilități –  reveniți în activitățile noastre în anul 2022, 

când am reluat expoziția dedicată Zilei Internaţionale a Bolilor Rare, precum și programul de 

ateliere derulate în spațiile Centrului NoRo Zalău. 
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6. Profilul beneficiarului actual 

Așa cum reiese din prezentarea grupurilor țintă, profilul beneficiarului aferent anului 2021 

este cel conturat și pentru anul 2020, și poate fi configurat preponderent prin analiza 

impactului și reacțiilor la activitățile derulate în online sau în spațiile școlilor partenere: 

 Principalul beneficiar este comunitatea locală, situație evidențiată atât de analiza 

profilului urmăritorilor paginii de Facebook cât și a paginii web. Astfel, potrivit 

datelor analizei  după membrii comunității locale, urmăritorii noștri sunt din Cluj 

Napoca, București, Oradea, Baia Mare, Timișoara, Iași, Constanța; în seria țărilor 

unde se înregistrează cei mai mulți urmăritori predomină absolut România, fiind 

urmată de SUA, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Canada, Franța,  Italia, etc. Am 

menționat deja ponderea majoritară a vârstei 35-44 de ani, iar ca apartenență de gen 

interesul mai mare se înregistrează în rândul femeilor. Această categorie a fost vizată 

și prin programul nou al anului 2021, continuat parțial și în anul 2022, Muzeul în 

stradă, expozițiile organizate pe gardul instituției fiind extrem de accesibile și 

ofertante pentru stimularea interesului față de activitățile specifice muzeului. Lucrările 

de reabilitare a centrului istoric au făcut însă imposibilă continuarea pe tot parcursul 

anului 2022 a acestui program.  

 Categoria celor de vârstă școlară din comunitatea locală, prin prisma activităților 

educaționale ofertate atât în cadrul programului de ateliere de vineri, cât și în cadrul 

expozițiilor temporare asociate profilului acestora. Anul 2022 a însemnat o lărgire a 

acestei categorii la nivelul întregului județ prin programul de activități destinate 

ruralului sălăjean. 

 Grupurile de excursionişti şcolari – provin, de regulă, din judeţele învecinate şi se 

racolează, preponderent,  din categoriile de vârstă preşcolară şi şcolară. Este o 

categorie care a redevenit prezentă în cursul anului 2022, fiind interesaţi de tururi 

ghidate în toate secţiile muzeului, dar şi de standul cu materiale promoţionale şi 

suveniruri. Reprezintă o categorie importantă de promoteri ai muzeului, 

înregistrându-se multe situaţii în care opţiunea pentru alegerea locaţiei excursiei a fost 

determinată de recomandările coordonatorilor grupurilor ce au vizitat anterior muzeul. 

Anul 2022 a însemnat o revenire a acestei categorii în spațiile muzeale.  

 Categorii structurate după criterii socio-profesionale: anul 2021 și 2022 a 

însemnat angrenarea în activități a grupurilor (restrânse) construite pe criterii socio-

profesionale. Astfel, am avut ca beneficiari ai ofertei noastre grupuri de angajați din 
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companiile multinaționale, din mass-media, din sistemul public (instituții subordonate 

Consiliului Județean Sălaj), fotografi locali, etc.   

 Categoria persoanelor cu dizabilităţi –  pentru intervalul 2020-2021 a fost un 

context extrem de dificil pentru a menține în seria beneficiarilor acest segment, 

derulând câteva activități la Centrul NoRO și menținând legătura cu personalul 

medical și de îngrijire. În anul 2022 au fost reluate activitățile dedicate acestui 

segment de public, mai puțin seria vizitelor în expozițiile temporare, întrucât în spațiul 

unde sunt acestea organizate (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a Galeriei de 

Artă Ioan Sima) accesul este mai dificil.   

 Turiştii – dacă pentru anul 2021 a fost o categorie sporadică, fiind vorba mai degrabă 

de vizite (în perioadele în care muzeul a fost deschis publicului) în grupuri restrânse 

(rude sau prieteni), în anul 2022 se constată un ușor reviriment al prezenței acestora.  

 Vizitatorul de tip corporate – reprezintă o categorie de public ale cărui vizite sunt 

organizate după un anumit protocol privind programul şi serviciile de care au nevoie. 

 

 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia 

 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și 

la strategia culturală a autorității; 

Întreaga activitate s-a subsumat strategiei asumate la nivelul sectorului muzeal potrivit căreia 

obiectivul general în domeniul culturii şi a patrimoniului cultural vizează integrarea 

dimensiunii participative, consolidarea rolulului educaţional şi de protejare a moştenirii 

culturale. 

 Direcțiile asumate la nivelul strategiei în domeniul patrimoniului cultural național 

sunt: 

 Cercetare și evidență 

 Conservare, restaurare, protecție 

 Formare profesională 

 Educație pentru patrimoniu și intervenție culturală 

 Punere în valoare/revitalizare/reinserţie 

Toate aceste obiective se regăsesc în profilul activităților derulate în perioada raportată și sunt 

subsumate dezideratului nostru de a continua să fim o instituție relevantă în speță pentru 

comunitatea locală.  
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 La nivelul instituţiei în toată perioada raportată au fost continuate proiectele de  

cercetare orientate spre documentarea şi salvarea patrimoniului arheologic, inclusiv 

colaborările cu alte instituţii de profil, respectiv Institutul de arheologie şi istoria artei Cluj, 

respectiv Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Muzeul Național de Istorie a 

Transilvaniei, Muzeul Județean Satu Mare. Au fost inițiate colaborări cu muzee, institute de 

cercetare, universități din țară și străinătate în vederea realizării de analize interdisciplinare: 

datare C14, izotopi, ADN, investigații geofizice. De asemenea, în funcție de solicitările 

existente s-a continuat activitatea de cercetare arheologică preventivă în scopul salvării 

vestigiilor din zonele afectate de proiecte investiţionale. Un volum mare de muncă și timp a 

fost alocat lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică a siturilor de pe traseul Autostrăzii 

Transilvania, muzeul nostru fiind angajat ca subcontractant. Pentru că  suntem singura 

instituție ce deține competențe în documentarea științifică a istoriei locale, anii 2021-2022 au 

însemnat asigurarea finanţărilor pentru proiectele de cercetare arheologică sistematică, fiind 

.continuat programul Cetățile necunoscute ale Sălajului. 

În domeniul cercetării istorice au fost continuate temele asumate în anii anteriori, dar și 

teme noi, de actualitate, care au fost documentate în teren, respectiv prin consultarea surselor 

arhivistice din plan local sau de la nivel național. De asemenea, au fost realizate documentări 

la solicitarea Academiei Române pentru realizarea unei enciclopedii a publicațiilor științifice 

și a revistelor de cultură din România, respectiv a Centenarului Marii Uniri. 

În cursul anilor 2021-2022 cercetarea etnografică de teren a fost reluată, după blocajul din 

2020 datorat temerilor privind potențialul contagios al pandemiei, fiind continuată în 

principal documentarea problematicilor privind profilul locuirii în ruralul sălăjean în zona 

Văii Bărcăului. Ca proiect multidisciplinar, acesta a angrenat și specialiștii din domenii 

conexe (istorie), care au documentat subteme asociate problematicii locuirii rurale din sursele 

arhivistice. În egală măsură, au fost documentate și publicate materiale științifice legate de 

alte teme asumate prin proiectele de activitate individuale, respectiv elemente de port 

tradițional și alte repere identitare sălăjene. De asemenea, anul 2022 a însemnat continuarea 

documentării din perspectivă estetic-etnografică a problematicii producției de ceramică 

tradițională din centrele sălăjene, materializată atât prin creșterea colecțiilor cât și prin 

îmbogățirea arhivei documentare cu informații și materiale vizuale. 

Ca o extensie a programelor de cercetare științifică, în anul 2022 am derulat proiectul 

Culese din rural, cofinanțat de AFCN, în cadrul căruia am dezvoltat colaborări cu jurnaliști, 

antropologi, scriitori, artiști, axându-ne pe investigarea unor comunități rurale din Sălaj și 

Bistrița Năsăud, din perspectivele specializate ale colaboratorilor.    
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Activitatea de evidenţă, clasare și creștere a colecțiilor a avut în vedere continuarea 

demersurilor de inventariere a materialelor arheologice din campaniile anului 2021-2022 dar 

și din cele mai vechi, respectiv a bunurilor culturale provenite din teledecție, donații și 

achiziții. A fost realizată verificarea prin sondaj a gestiunilor de bunuri culturale și s-a 

continuat activitatea de întocmire a fișelor analitice, respectiv a dosarelor de clasare. În anul 

2022, în contextul modificărilor legislative, am procedat la întocmirea procedurii operaționale 

privind reevaluarea bunurilor culturale clasate, demarând inclusiv procesul de întocmire a 

dosarelor de reevaluare. Urmare a cercetărilor derulate s-au realizat și activități de creștere a 

colecțiilor prin achiziții de noi bunuri culturale cu reprezentativitate local-regională, alături de 

bunurile provenite din cercetările intreprinse.   

Componenta de punere în valoare s-a axat atât asupra patrimoniului muzeal, prin 

activităţi expoziţionale, respectiv prin realizarea de materiale de informare a publicului, 

dar şi asupra elementelor de patrimoniu imobil, prin intermediul proiectului cofinanțat de 

AFCN Monumente 3D. Documentarea digitală a patrimoniului imobil din Transilvania, 

Muntenia și Dobrogea, respectiv prin continuarea programului Pixels for Heritage. De 

importanță deosebită este lansarea în circuitul public a celor două produse culturale inovative, 

bazate pe tehnologii moderne, respectiv Turul virtual al Zalăului de la începutul secolului 

XX și programul de expoziții temporare virtuale VReau la muzeu. Anul 2022 a însemnat o 

rafinare a metodologiei de digitalizare a patrimoniului, reușind să achiziționăm un laser 

scanner, ceea ce ne-a permis includerea în arhiva digitală și a pieselor dificil de modelat 3D 

prin fotogrammetrie. Continuând paradigma anului 2020, când ne-am reconceptualizat acest 

segment al valorizării expoziționale a patrimoniului prin derularea majorității activităților în 

online, și în 2021 am dezvoltat componenta de comunicare și punere în valoare în această 

manieră, derulând programe expoziționale online și de informare a publicului cu privire la 

activitățile de cercetare științifică. De asemenea, date fiind limitările spațiului de expunere, 

datorate lucrărilor de reabilitare a Galeriei de Artă ”Ioan Sima”, am recurs la organizarea 

expozițiilor fizice în beciul secției de istorie chiar în condițiile unui spațiu mai puțin ofertant. 

În anul 2022 numărul expozițiilor realizate fizic a crescut, dar ne-am orientat și spre ofertarea 

expozițiilor noastre altor muzee (Baia Mare, Oradea, Sighet, etc). În egală măsură, 

răspunzând invitației diferitelor instituții sau autorități locale, am valorificat produsele 

noastre bazate pe tehnologie modernă (tururile VR precum și expozițiile VR) în diferite 

evenimente organizate out-door, asigurându-ne astfel o mai mare vizibilitate printr-un acces 

sporit la mesajul nostru instituțional.  
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În acelaşi context al promovării patrimoniului muzeal se inscrie şi elaborarea, respectiv 

publicarea cataloagelor de colecţii, aceasta fiind o componentă urmărită şi susţinută financiar 

prin programul editorial. Activitatea de publicare a vizat, în mod consistent și componenta 

valorizării rezultatelor cercetării științifice. Şi nu în ultimul rând, inclusiv oferta educaţională, 

consistent reluată în anul 2022, s-a structurat în jurul nevoilor privind cunoaşterea şi 

promovarea patrimoniului muzeal, cu un foarte mare accent pe publicul țintă din mediul 

rural. 

  

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari: 

În intervalul 2020-2021 orientarea către beneficiari a însemnat derularea în online a 

activităților destinate publicului larg pe fondul impunerii și prelungirii restricțiilor care au 

împiedicat prezența fizică în spațiile noastre. Am derulat o serie de programe cu o importantă 

componentă de orientare către beneficiar în mediul online, iar experiența noastră din anii 

anteriori în domeniul digitalizării patrimoniului a constituit un avantaj semnificativ. Astfel, 

am inițiat programul Digi History, bazat pe modelările 3D ale bunurilor culturale deținute de 

muzeu, care a fost continuat în toată perioada raportată, proiectul Poveștile patrimoniului, în 

cadrul căruia au existat o serie de prezentări ale unor piese de excepție din colecțiile noastre, 

inițiativa bucurându-se de succes. Am procedat la abordarea unor teme de maximă actualitate 

care preocupă societatea, respectiv aspecte legate de impactul pandemiei, grija pentru 

sănătate sau în contextul specific al anului 2022 (grevat de criza energetică) problematica 

resurselor naturale în cadrul programului de materiale documentare 3H.Hai Hui History. 

Aceleiași nevoi de a ajunge cât mai ușor la beneficiar a răspuns și programul nostru 

expozițional Muzeul în stradă, bazat pe un set de expoziții foto-documentare, care au fost 

itinerate și în alte zone. În egală măsură, lansarea în circuitul public a două produse culturale 

inovative (un nou tur virtual și un program de expoziții virtuale cu extensie națională) 

ilustrează aceeași determinare și interes pentru beneficiar și pentru standardul de atractivitate 

și de calitate oferit acestuia. Mai mult, în urma evaluărilor continue a feed-back-urilor din 

online, am dezvoltat și continuat programul de prezentare a cercetărilor științifice (Clio 

explorer), care s-a dovedit de mare interes și care a determinat și o fidelizare a publicului 

urmăritor. De asemenea, tot pentru a spori interesul beneficiarilor am demarat ciclul de 

materiale video Minutele istoriei, axat pe elemente de istorie locală și realizat în diferite 

locații ale orașului sau județului, asociate cu informațiile prezentate, un produs la fel de gustat 

și consumat. Și segmentul activităților educaționale s-a subsumat aceluiași principiu al 

orientării către beneficiar, extinderea adresabilității către publicul școlar din mediul rural 
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fiind un demers extrem de necesar și o miză care s-a dovedit de succes în anul 2022, ceea ce 

justifică imperativul continuării programului. Și tot în acest context merită semnalată 

prezența noastră în majoritatea evenimentelor culturale și educative  de tip out-door 

organizate de actori din local (autorități, instituții, ONG-uri). O zonă importantă a eforturilor 

de orientare către beneficiar a constituit-o întreaga activitate de PR din perioada raportată, 

publicul nostru fiind informat în permanență prin toate canalele social media (unele 

dezvoltate recent), dar și printr-o actualizare permanentă a informațiilor prezentate pe pagina 

Web a muzeului.  

  

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune intreprinse 

   

În plan managerial:  

 În condițiile restricțiilor determinate de pandemie în perioada 2020-2021 s-a urmărit, 

în principal, organizarea optimă a activității, cu respectarea condițiilor impuse la nivel 

național, dar și prin normative locale. Astfel, au existat etape când a fost necesară organizarea 

muncii la domiciliu pentru funcțiile care se încadrează în acest specific (cercetători, 

muzeografi), activitatea fiind în permanență monitorizată prin rapoarte săptămînale. Ședințele 

de lucru s-au organizat pe grupul de WhatsApp, iar sarcinile la nivelul șefilor de secție au fost 

comunicate electronic. Au fost luate măsurile de amenajare a locurilor de muncă în vederea 

protejării angajaților, precum și distribuirea materialelor de protecție. Am continuat sistemul 

de raportare şi proiectare săptămânală a activităţilor, respectiv analiza, evaluarea şi stabilirea 

agendei săptămânale de lucru. De asemenea, am menţinut sistemul raportărilor privind 

performanţele profesionale individuale în faţa întregului colectiv, pentru a asigura o bună 

imagine, respectiv transparenţă,  Prin aceste măsuri s-a reuşit o mai bună monitorizare a 

standardelor de performanţă profesională, dar şi o eficienţă sporită sub aspect organizatoric, 

printr-o mai bună planificare a sarcinilor şi resurselor umane.   

 S-a reușit finalizarea proiectului, demararea lucrărilor de reabilitare a Galeriei de Artă 

”Ioan Sima” iar la finalul anului 2022 stadiul de realizare a acestora se cifra la aproximativ 

60% din totalul prevăzut în Contract, cu mențiunea că au fost executate și un număr 

important de lucrări suplimentare apărute ca necesare în decursul derulării reabilitării clădirii. 

Complexitatea situației din teren a determinat necesitatea unor numeroase întâlniri de lucru 

cu toți cei implicați (proiectant, constructor, beneficiar), respectiv multiple demersuri la 

ordonatorul principal de credite în vederea soluționării problemelor ivite.  
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 În relația cu ordonatorul de credite au fost realizate demersuri de susținere a nevoilor 

financiare ale instituției, atât la nivelul cheltuielilor de funcționare, cât și sub aspectul 

investițiilor.  

 Dezvoltarea de noi programe muzeale  adaptate contextului privind restricțiile 

pandemice.  

 Dezvoltarea programului privind digitalizarea și introducerea noilor tehnologii în 

comunicarea patrimoniului cultural, prin îmbogățirea conținuturilor sălii Clio High Tech, 

asigurarea dotărilor, echipamentelor și aplicațiilor pentru noi produse culturale ofertate  

 Monitorizarea și coordonarea activităților asumate prin Programul minimal, adoptarea 

măsurilor organizatorice necesare pentru situațiile neprevăzute ivite pe parcursul anului. 

 Asigurarea infrastructurii, a logisticii și dotărilor necesare unei bune desfășurări a 

întregii activități la un nivel de performanță optim. 

 Soluționarea situațiilor disfuncționale sesizate de organismele cu atribuții de control 

 Stabilirea de parteneriate cu instituții de profil similar din țară și organizarea 

activităților cuprinse în acestea 

 

 În domeniul resurselor umane: 

 S-a procedat la refacerea Fişelor de post şi, respectiv, a Fişelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale, cu o mai bună detaliere a criteriilor de apreciere a 

sarcinilor aferente funcţiei ocupate;  

 S-a asigurat o relativă optimizare a activităţii instituţiei prin organizarea concursurilor 

şi ocuparea funcţiilor care au fost vacantate prin pensionări la limită de vârstă sau anticipat; 

 Au fost luate măsuri pentru dezvoltarea performanţelor profesionale prin organizarea 

examenelor de promovare, a concursurilor de promovare; 

 Au fost asigurate participări la cursurile de perfecţionare în diferite domenii; 

 S-a asigurat un cadru propice pentru schimbul de experienţă şi interacţiunea cu 

specialiştii din instiuţiile similare din ţară şi străinătate, prin participări la manifestări 

ştiinţifice cu caracter internaţional, naţional sau local, prin schimburi de publicații, respectiv 

prin colaborări în cadrul proiectelor intra și inter-instituționale 

 

În domeniul cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului muzeal, a valorificării  şi 

comunicării rezultatelor: 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică 
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Cercetarea ştiinţifică în domeniul arheologiei: 

 Amprenta antropogenetică a populațiilor locale din preistorie pănă în evul mediu 

timpuriu: Au fost analizate din punct de vedere antropologic  mormintele de incinerație 

identificate în anul 2020 în necropola la Zalău Dealul Lupului. Au fost realizate 10 datări C14 

pentru mai multe perioade istorice începînd cu neoliticul și pînă în evul mediu timpuriu. 

Pentru anii 2021-2022 proiectul s-a concretizat în 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). Parteneri specializați în acest tip de 

investigații: Facultatea de Biologie și Geografie (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-

Napoca), Departamentul de Arheogenetică - Institutul de Studii Maghiare din Budapesta, 

Muzeul Județean Mureș. 

 Neo-eneoliticul în Depresiunea Şimleului: proiectul are ca obiectiv cercetarea tuturor 

aspectelor legate de comunitățile neolitice identificate pe teritoriul județului.. În perioada 

raportată 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 Autostrăzii Transilvania, în situl de la Zăuan - Dâmbul Spânzuraților. Au 

fost analizate și inventariate materialele ceramice de provenire de pe șantierele de la Pericei 

”Keller tag” campania 2022, respectiv au fost interpretate și publicate datele obținute din 

analizele cu C14 provenite din siturile neolitice din nord-vestul României. 

 Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV 

României: Tema a fost documentată prin derularea cercetărilor arheologice de la Jac Cămnin 

în cadrul proiectului Cetățile necunoscute ale Sălajului. A fost 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  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”, 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.  



34 
 

 Sacru şi profan la dacii din nord-vestul României.  Au fost efectuate cercetări în situl 

dacic de la Pericei-Gouț în vederea stabilirii evoluției comunităților de daci liberi din 

proximitatea Măgurii Șimleului. 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 a elementelor de organizare internă. 

De asemenea a fost reluată, printr-un diagnostic, cercetarea arheologică în cetatea dacică de 

la Stârciu, ultimele cercetări fiind realizate în anul 1968.  

 Epigraphica porolissensia. S-a realizat documentarea bibliografică în vederea realizării 

unui studiu care să prezinte toate diplomele militare păstrate în colecțiile MJIAZ. 

 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). 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. 

  Tetrapylon. Au fost intreprinse cercetări arheologice sistematice și a fost realizată o 

prezentare online la Varșovia (Polonia) – interpretarea materialului epigrafic tegular. A fost 

publicat un raport de cercetare pentru anul 2020 și a fost predat materialul din metal și 

monedele pentru restaurare, piese rezultate în urma campaniei arheologice din anul 2021. 

 Habitatul rural roman în Dacia Porolissensis / județul Sălaj. Cercetările arheologice  de 

la Sânmihaiu Almașului–Dealul Bogatului au fost derulate 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. În anul 2022 au fost realizate o 

serie de cercetări non-invazive, prima dintre ele fiind de factură perieghetică, delimitând 

extensia spațială a fragmentelor ceramice. Ulterior, o parte dintre aceste fragmente (tipice) au 

fost recolate, urmând ridicarea topografică integrală, scanarea fotogrammetrică aeriană pentru 

realizarea modelului digital în vederea extragerii modelului digital al terenelui, aceasta fiind 

baza de plecare pentru viitoarele scanări geo-magnetice programate pentru pentru primăvara 

anului 2023. 
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 Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis. În anul 2021 s-a încheiat o 

primă etapă a proiectului prin finalizarea studiilor doctorale cu această temă, iar în anul 2022 

a fost predat spre publicare volumul   care prezintă rezultatele proiectului.  

 Contribuţii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în Depresiunea 

Silvaniei”: S-au realizat scanări fotogrammetrice în cimitirul tumular de la Nușfalău 

Vulpiște/Halmak Pataka, au fost realizate analize asupra ceramicii cu caracter special, analize 

asupra caracteristicilor formale rare/speciale ale unor accesorii vestimentare prezente în 

inventarul funerar medieval, s-a procedat la un studiu de caz asupra elementelor planimetrice 

recent identificate ale bisericii medievale dispărute de la Pericei-str. Góc, nr. 668 . Pentru 

anul 2022 au fost continuate cercetările arheologice din acest punct precum și cele de la  

Nușfalau Barátrét pentru identificarea unei posibile manăstiri Pauline.  

 Podoabe vestimentare și bijuterii în ambientul nobiliar transilvănean. Perioada 

Principatului. Au fost documentate caracteristicile formale rare ale unor accesorii 

vestimentare prezente în inventarul funerar medieval printr-un studiu de caz asupra unei 

catarame cu formă zoomorfă din cimitirul medieval de la Ip Dealul Bisericii. În cadrul 

cercetărilor de la Zalau - Ortelec-Cetate  s-a realizat documentarea pieselor, stabilirea 

tipologiei (inele, inele de buclă și mărgele) și  predarea  la laborator pentru curățare și 

restaurare. A fost realizată documentarea pieselor de podoabe provenite din săpătura de la 

Pericei- str. Góc, nr. 668 și s-a procedat la descrierea, stabilirea tipologiei și analogiilor. 

 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. În anul 2022 s-au realizat analize și investigații 

arheometrice, pe materialul ceramic și pe materialul cu care este decorat acesta: microscopie 

optică pentru observații preliminare; microscopie electronică de baleiaj (SEM) cuplată cu 

spectrometrie de raze X cu dispersie după energie (EDS) pentru determinarea morfologiei și a 

compoziției elementale 

 

 Programul  de cercetare arheologică sistematică: 

Anul 2020: 
 Cetățile necunoscute ale Sălajului – cercetări în situl de la Jac Cămnin 
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 Cercetări în situl dacic de la Pericei-Gouț  

 Tratrapylon - Brusturi, punct Cetate 

 Evaluare de teren Stâna – Trajan Ut 

 Evaluare de teren Sînmihaiu Almașului – Dealul Bogatului 

 

Anul 2021 

 Cetățile necunoscute ale Sălajului - Săpătură sistematică Șimleu Silvaniei - Cetate 

(Várhegy) 

 Săpături arheologice sistematice Cornești, com. Orțișoara, jud. Timiș, punct ”Iarcuri” în 

parteneriat cu Muzeul Național de Istorie  a  Banatului, Timișoara. 

 Tetrapylon - Romita (D. Deac, H. Cociș) în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a 

Transilvaniei și Universitatea Bayreuth, Germania. 

  Diagnostic arheologic Sânmihaiu Almașului - Dealul Bogatului, așezarea romană. 

Parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca și Muzeul Național de Istorie a 

Banatului, Timișoara. 

 Diagnostic arheologic Stârciu-Dealul lui Bențan  

 Diagnostic arheologic Stâna-Dealul Mielei  

 Diagnostic arheologic Șimleu Silvaniei-Observator  

 Evaluare de teren Nușfalău Barátrét  

Anul 2022 

 Cetățile necunoscute ale Sălajului - Diagnostic arheologic Șimleu Silvaniei- Cetate 

(Várhegy).  

 Cetățile necunoscute ale Sălajului - Cercetare arheologică sistematică la Jac ”Dealul 

Cămnin”,  

 Diagnostic arheologic Pericei ”la nord-vest de Kallό” 

  Cercetarea arheologică sistematică Tetrapylon-Romita  

  Cercetarea arheologică sistematică - Sânmihaiu Almașului-Dealul Bogatului, așezarea 

romană. 

  Diagnostic arheologic la Cetatea dacică de la Stârciu 

  Diagnostic arheologic la Șimleu Silvaniei-Observator 

 Diagnostic arheologic la Pericei/Gozuri-Tumul 15 

 

Programul Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj:  
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Au fost realizate fișe de sit pentru siturile noi 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 intreprinse. Au fost realizate 

cercetări arheologice de suprafață cu trasarea noilor descoperiri și a siturilor cunoscute 

anterior. 

situri noi indentificate - 33 

- situri verificate - 139 

-realizare fișe RAN (fișe de sit după modelul Repertoriul Arheologic Național) – 39 fișe  

TOTAL: situri amplasate pe planuri: 87 situri 

   
 Programul de cercetare arheologică preventivă 

Anul 2020 

1. Evaluare de teren la Hereclean ”La răstignire / în spatele caselor” 

2. Supraveghere arheologică la extindere rețea de canalizare între Cehu Silvaniei și Nadiș, 

punctul ”Renel”  

3. Cercetare arheologică preventivă la Zalău ”D. Lupului / Michelin”  

4. Cercetarea arheologică preventivă la Pericei ”Gout nr. 668-Capelă”  

5. Evaluare de teren - Autostrada Transilvania, sectoarele Marca – Nușfalău, Poarta Sălajului 

– Sutor  Sutor – Topa Mică 

6. Cercetare arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, Str.Tudor Vladimirescu nr.6-8 

7. Supraveghere arheologică la Ulciug - Biserica Reformată 

8. Cercetarea arheologică preventivă la Coșeiu - Capelă  

9. Supraveghere arheologică la Coșeiu - Capelă  

10. Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu 6-8  

11 Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. Libertății  

12. Supraveghere arheologică la Șimleu Silvaniei, str. Șt. Bathory 6  

13. Supraveghere arheologică la Romita - canalizare  

14. Cercetarea arheologică preventivă la Romita - canalizare  

15. Supraveghere arheologică la Zalău, str. Lupului 22  

16. Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. Nucului 2  

17. Evaluare de teren la Zalău - Michelin  

18. Cercetarea arheologică preventivă la Crișeni - Orășel 6  

19. Evaluare de teren la Zalău, str. Lupului  

20. Cercetarea arheologică preventivă la Badon –” Nove/Pietriș”  
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Anul 2021 

1. Diagnostic intruziv  Șoseaua de centură a municipiului Zalău, lotul 2.  

2. Cercetare arheologică preventivă și supraveghere de specialitate la Zalău, V. Miții.  

3.Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania, Sutor – Topa Mică, lot 3B1, sit 

1.  

4.Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania, Sutor – Topa Mică, lot 3B1, sit 

3. 

5. Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania, lot 3B2, tronson Sutor – Poarta 

Sălajului, sit 1. 

6.Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania, lot 3B2, tronson Sutor – Poarta 

Sălajului, sit 3. 

7.Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania, lot 3B5, tronson Nușfalău- 

Suplac, sit 2. 

8. Supraveghere arheologică la Badon. 

9. Supraveghere arheologică Borla. 

10. Cercetare arheologică preventivă Zalău – Valea Miții ” Genius SRL”, amenajare stație de 

betoane. 

11. Supraveghere arheologică Zalău - Valea Miții. 

12. Cercetare arheologică preventivă, Hereclean La Toduț. 

13 Diagnostic intruziv - Autostrada Transilvania, sector 3B5, groapa de împrumut din Marca. 

14. Supraveghere arheologică Orange, loc. Vârșolt și Crasna. 

15.  Cercetare arheologică preventivă Zimbor - Biserica Reformată.  

16 Supraveghere arheologică Crișeni – Orășel. 

17. Supraveghere arheologică Badon. 

18. Supraveghere arheologică Zalău – Hatlo.  

19. Supraveghere arheologică Romita.  

19 Cercetare preventivă Pericei, Str. Góc, nr. 668.  

20. Diagnostic intruziv - Șoseaua de centură a municipiului Zalău - zona Poligon. 

21. Cercetare arheologică preventivă Șoseaua de centură a municipiului Zalău - zona Poligon.  

22. Cercetare arheologică preventivă Crișeni. 

23. Diagnostic intruziv Moiad. 

24. Diagnostic intruziv Șimleu Silvaniei. 

25. Supraveghere arheologică Zalău - Biserica Reformată. 

26. Cercetare arheologică preventivă Crișeni - Orășel. 
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27. Cercetare arheologică preventivă Șimleu-Silvaniei, str. G. Coșbuc, nr.9. 

28. Cercetare arheologică preventivă Șimleu-Silvaniei, str. Tudor Vladimirescu. 

29. Supraveghere arheologică Hereclean. 

30. Cercetare arheologică preventivă Badon. 

 31. Supraveghere arheologică Șimleu Silvaniei, str. Simion Bărnuțiu. 

32. Supraveghere arheologică Șimleu Silvaniei, str. Simion Bărnuțiu . 

33. Supraveghere arheologică Șimleu Silvaniei, str. Simion Bărnuțiu. 

34. Cercetare arheologică preventivă Badon - La răstignire. 

 

Anul 2022: 

Cercetare arheologică preventivă - Pericei Keller tag 

2. Cercetare arheologică preventivă- Huseni- Biserica 

3. Cercetare arheologică preventivă Autostrada Transilvania- sector Zimbor- Poarta 

4. Cercetare arheologică preventivă Zalău – Ortelec - Cetate  

5. Supraveghere arheologică - Proiect Apă canal Zalău și împrejurimi 

6. Supraveghere arheologică- Hereclean - Răstingnire/in spatele caselor 

7. Cercetare arheologică preventivă - Zăuan Dâmbul Cimitirului 

8. Supraveghere arheologică - Pericei ”Also Mezo” 

9. Cercetări arheologice preventive la Zalău – Valea Miții, Școala veche 

10 Cercetări arheologice preventive Introducere rețea fibră optică în subteran - Șimleu 

Silvaniei (Cehei), zona sitului Tăul fără fund:  

11. Cercetări arheologice preventive la Zalău – Valea Miții,  Școala veche 

12. Cercetări arheologice preventive Șimleu Silvaniei – Corlate  

13. Cercetări arheologice preventive Zalău – Valea Miții, Sub Fizeșan  

14. Supraveghere arheologică pentru infrastructură gaz,  Șimleu Silvaniei, str. S. Bărnuțiu 

nr.6 

15. Supraveghere arheologică pentru infrastructură canalizare Șimleu Silvaniei 

16 Supraveghere arheologică Șimleu Silvaniei, str. G. Coșbuc, nr. 9 

17. Supraveghere arheologic Simleu Silvaniei, str. A. Iancu  

18. Cercetări arheologice preventive Șimleu Silvaniei, str.Oașului, nr. 9 

19. Supraveghere arheologică, LIDL - Șimleu Silvaniei 

20 . Supraveghere arheologică infrastructură gaz, Șimleu Silvaniei, str. Mioriței, nr 18 

21 Cercetări arheologice preventive Coșeiu - Clopotniță Biserică Reformată 

22. Supraveghere arheologică infrastructură canalizare, Șimleu Silvaniei 



40 
 

23. Supraveghere arheologică infrastructură gaz, Șimleu Silvaniei, TV 6-8 

24. Supraveghere arheologică infrastructură gaz, Șimleu Silvaniei, str.Garofiței, nr.5 

25. Cercetări arheologice preventive, Badon 

26. Supraveghere arheologică Zalău- Colegiul Național Silvania 

27. Supraveghere arheologică infrastructură electricitate Șimleu Silvaniei 

28. Cercetări arheologice preventive Jibou Castel Wesselényi 

29. Diagnostic arheologic  Crișeni - Orășel 6  

30. Diagnostic arheologic Crișeni-Orășel 6 (beneficiar diferit) 

31. Diagnostic arheologic Ortelec – Parcela Repaos/Șesu Mic -Șesu Mare 

32. Supraveghere arheologică Moigrad, comuna Mirșid (pentru lucrările de aducțiune apă) 

33. Cercetări arheologice preventive  Crișeni – Orășel 6. 

34. Cercetări arheologice preventive Românași – Castru roman 

35. Diagnostic arheologic  Salva – Mocirlă 

36. Cercetări arheologice preventive Zalău Colegiul Național Silvania 

 
Proiecte de cercetare socio-istorică și antropologică: 

 

 Sălajul secolului XX şi personalităţile sale. În anul 2020 a  fost definitivat volumul 

de studii Cooperativizare și decooperativizare în România  De asemenea, a  fost definitivat 

volumul Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962). La 

subtema Personalități sălăjene  au fost întocmite schițe biografice cuprinse în volumul 

Cartea de aur a județului Sălaj (1933-1937),  volum apărut în colaborare, sau în revista de 

cultură Caiete Silvane. 

 Enciclopedia istoriografiei românești. Proiect de cercetare derulat la nivel național în cadrul 

căruia au fost  întocmite 37 fișe bio-bibliografice ale istoricilor sălăjeni. 

 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.  

 Orașul Șimleu Silvaniei între modern și contemporan. La această temă, a fost realizată 

muncă 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 acad. Ioan Bolovan. Au 
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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 88 de dosare, la temele de 

cercetare „Preoți și dascăli sălăjeni în închisorile comuniste” și „Grupul anticomunist de pe 

Valea Barcăului condus de Țicuș Alexandru”. 

 Monumente de for public din Sălaj - cercetare în teren: Cehu - Silvaniei, Nadiș, Motiș, 

Cuceu, Jibou, Someș-Odorhei, Domnin. 

  Fenomenul expedițiilor „Cutezătorii” - studiu bibliografic,cercetare în arhivă, analiză de 

conținut surse primare 

 Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere – cofinanțat de AFCN 

 

Cercetarea ştiinţifică în domeniul socio-etnografiei: 

 Centrele ceramice sălăjene şi răspândirea produselor acestora în Sălaj şi 

zonele adiacente. Produsele centrelor din apropiere răspândite în Sălaj. În perioada 

2020-2021  s-a realizat documentarea, atât în colecțiile muzeale, private cât și prin 

interviuri realizate în teren, apoi publicarea volumului Ceramica centrului de olari 

Tihău. În anul 2022 a fost documentată ceramica de Şimleu Silvaniei, atât în oraș cât 

și în satele Pericei, Sici, Badon, Bădăcin, Boghiș, Bozieș.  

 Ceramica populară din Transilvania (sec. XVIII-XX), cu specială privire la 

centrele de olari Zalău, Turda și Cluj.  Documentare în patrimoniul altor instituții 

muzeale: 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; 

documentare în colecții particulare.  

 Ceramica de Zalău în colecții muzeale și private. Documentare în colecțiile 

muzeelor din țară și din Ungaria, respectiv identificarea colecțiilor private și 

documentarea lor.  

 Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală (judeţul Sălaj).  

Proiectul a vizat  cercetarea de teren centrată pe arhitectură tradițională, locuire și 
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elemente de dinamică arhitecturală în satele de pe Valea Almașului și Valea 

Barcăului. Concret, s-a urmărit radiografierea obiectivelor arhitecturale din satele 

cercetate și observarea dinamicii arhitecturale, privită din perspectiva specificității 

elementelor tradiționale și moderne. În cadrul proiectului au fost publicate volume 

care prezintă rezultatele de etapă ale cercetărilor derulate în teren și în arhive.  

 Repere identitare sălăjene: sate și țărani.  Au fost documentate și publicate 

materiale privind poveștile unor piese de port (sumna), rolul socio-estetic și funcțional 

al  ”păretarelor  cu mesaj, au fost realizate studii bazate pe abordări sincronice și 

diacronice ale vieții cotidiene și ale schimbărilor sociale. 

 Podoaba în satul tradițional sălăjean. S-a realizat documentare în teren și în 

patrimoniul muzeal, în anul 2022 fiind publicat un volum pe această temă.  

 

Programul de cercetare a fenomenului artistic contemporan 

 

 Cercetarea colecţiei Szabó Vilmos la Zalău. Fotodocumentare pe segmente 

de colecţie (după tehnică). Selectare piese pentru expoziție (după diverse tehnici); 

elaborare material pentru segmentul informativ al expoziției. 

 Artă sălăjeană, artiști sălăjeni. Participare la simpozioanele de creaţie şi la 

expozițiile acestora din Sălaj în scopul documentării fenomenului artistic actual și al 

dezvoltării patrimoniului muzeal: simpozionul de creație artistică de la Jebucu, 

simpozionul de creație artistică de la Stana, respectiv expoziții de artă din Zalău și din 

județ.   

 Ioan Sima, omul și artistul cunoscut din fotografii și corespondență. 

Documentare bibliografică: în colecția muzeului, axată pe Arhiva Ioan Sima, cu 

scopul de a identifica și selecta materialul reprezentativ pentru tema cercetată.  

 

 

Programul de comunicare şi valorificare ştiinţifică a rezultatelor cercetării şi 
patrimoniului muzeal  
 

- Editarea numerelor   XLII/2020, XLIII /2021, XLIV/2022 ale revistei Acta Musei 

Porolissensis, revistă cotată CNCS-B, la care au colaborat specialişti de prestigiu din ţară;  
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- Au fost redactate 210 de articole şi studii privind rezultatele cercetărilor ştiinţifice, rapoarte 

de cercetare arheologică, acestea fiind publicate sau în curs de publicare în reviste de 

specialitate; 

- Au fost elaborate 7 studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor 

protejate care cuprind patrimoniul arheologic şi 90 rapoarte de descărcare de sarcină 

arheologică şi evaluare de teren. 

 

- Volume publicate sau în curs de publicare: 

1. D. Băcueț-Crișan, Elemente de cultură materială medievală (sec. XIII-XV) din 

Depresiunea Silvaniei și zonele învecinate, BMP XXVIII, Ed. Mega/Ed. Porolissum, Cluj-

Napoca, 2020. 

2. D. Băcueț-Crișan, I. Bejinariu, Așezarea medievală timpurie de la Marca - Sfărăuaș I (jud. 

Sălaj). Contribuții arheologice la cunoașterea olăriei modelate la roata rapidă din 

Depresiunea Silvaniei, BMP XXIX, Ed. Mega/Ed. Porolissum, Cluj-Napoca 2020   

3. C. Burghele, O. Mureșan, M. Pop, Case, oameni și povești. Arhitectură și locuire pe Valea 

Almașului (Sălaj), care valorifică rezultatele cercetărilor din anii 2018 - 2020 de pe Valea 

Almașului.  

4. Editor A. Szabo, Artă la Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-2020. Editura 

Caiete Silvane şi Kriterion, 2020 

5. A. Szabo, V. Ciobanu, Artă românească clasică în colecția Muzeului Județean de Istorie și 

Artă Zalău, Editura Porolissum, 2020 

6. Editori V. Cosma și I. Pop-Curșeu, Magie și vrăjitorie. Perspective istorice, antropologice 

și artistice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020  

7. M. Pop, Corneliu Coposu sub lupa Securității (declarații, corespondență, conferințe și 

scrieri inedite), București, Editura Vremea 

8. M. Pop, D. Săbăceag, Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-

1962), Cluj-Napoca, Editura Mega, Zalău, Editura Porolissum 

 9. D. V. Săbăceag, M. Pop, D. G. Vlasin, Cartea de aur a județului Sălaj (1933-1937), Cluj-

Napoca, Editura Argonaut  

10. Așezările culturii Cruceni – Belegiś din Banatul românesc”, autor Alexandru 

Szentmiklosi, Ioan Bejinariu – editor și Cuvânt înainte, Editura Mega septembrie 2021 

(finanțare Muzeul Național de Istorie a Banatului  Timișoara). 

11. L. Keve, D. Băcueț-Crișan, I. Stanciu, Fl. Mărginean (Editori), Exploring dwellings and 

manufacturing spaces in the medieval context (7th–14th centuries). Proceedings of the 
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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 

 12. H. Cociș, Minor Fortifications from the Frontier of Dacia Porolissensis (traducere text 

pentru publicare). 

13. I. Bejinariu, ”Epoca bronzului în Depresiunea Șimleului. II. Descoperirile de tip Cehăluț 

- Hajdúbagos din Bronzul târziu”, Editura Mega, 2022 

 14. H. Pop, A. Căsălean, Sticla antică din județul Sălaj (sec. IV a.Chr.-II p.Chr.), Editura 

Mega 2022 

 15. H. Cociș: From Macro to Minor Security. Watchtowers, Fortlets and Linear 

Fortifications on the Frontier of Dacia Porolissensis, Editura  Mega, sub tipar 

16. D. Băcueț-Crișan,  Ludica Mediaevalia. Jucării și jocuri medievale pe teritoriul 

României. Schiță arheologică, Editura Mega, 2022  

17. O. Mureșan, Podoabele din portul tradițional sălajean, Editura Mega, 2022 

18. colaborare: M. Pop, Enciclopedie – Centenarul Războiului de Întregire și al Marii Uniri 

(2014-2020), Ed. Univers Enciclopedic Gold și Editura Academiei Oamenilor de Știință din 

România, București, 2022. 

19. Culese din rural (volum colectiv), Editura Mega, 2022 

- Cataloage: 

- I. Bejinariu Tezaurul călător.O incursiune în universul magic al artizanilor epocii 

bronzului  

- T. Keresztes, D. Băcueț-Crișan, Biserici medievale de zid. Ghid de prezentare generală, 

Cluj-Napoca, 2021, Editura Mega, 2021. 

- E. Pripon, A. Szabo, Ceramica centrului de olari Tihău, Editura MEGA Cluj- Napoca, 

Editura Porolissum Zalău, 2021. 

- Au fost redactate 5 pliante și broșuri.    

 

- În perioada 2020-2022 specialiştii muzeului au participat la 39 de manifestări ştiinţifice cu 

caracter internaţional și la 78 cu caracter  naţional.  

 

Programul  expoziţional: 
 

Anul 2020: 

Expoziţii temporare realizate la sediu sau online:  
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1. Știință și etnicitate II. Biopolitica și eugenismul în România. 1920-1944 (curator Marius 

Turda, Universitatea Oxford) 

2. Mărțișor pentru speranță. Expoziția a fost organizată de către Asociația Prader WILLI din 

România și Asociația Plai Transilvania, în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă-

Zalău, Inspectoratul școlar județean Sălaj, Liceul de artă „Ioan Sima” Zalău, Centrul județean 

de resurse  și asistență educațională Sălaj, Centrul școlar pentru educație incluzivă Șimleul 

Silvaniei, Centrul școlar pentru educație incluzivă Speranța, Zalău. 

3. VR(eau) la Muzeu! - Dacica 3D - prima expoziție din cadrul programului care cuprinde 10 

modele 3D ale colecției de ceramică dacică, încărcate în aplicația VR.  

4. Sănătate, că-i mai bună decât toate! Oameni, epoci, tratamente medicale. (expoziție 

online) 

5. Serviciul medical între cunoștințe tradiționale și profesionalizare - expoziție-album 

online 

6. Bibelou, pește, mileu - decorarea spațiului locuit în comunism 

7. FBcataria-Gusturi și bucate pe-ncercate – expoziție realizată prin antrenarea 

urmăritorilor profilului de FB al instituției, care ne-au furnizat rețete și imagini din timpul 

preparării. 

8. Fețele Pandemiei – Expoziția stradală de fotografie 

 9. Program Lapidarium Musei Zilahensis - Pars Epigraphica – axat pe traducerea și 

comentariul destinat publicului larg a unor piese epigrafice votive din cadrul MJIAZ (online - 

15 intervenții) 

10. Program de expoziții online Digi History cu modelări 3D ale colecțiilor muzeului, cu 

următoarele tematici: 

 Ceramica 3D -vase dacice din județul Sălaj,  Neolithic3D - Artefacte neolitice din Sălaj, 

Etnografica 3D - ceramica olarilor din Sălaj,  Sculpuri din Colecția de artă a muzeului, 

Medalistica 3D - Ordine și medalii din colecția MJIAZ 

11. Pe urmele lui Munkácsy şi Csontvári – expoziţie iniţiată de Klikk Art Centrum, în 

colaborare cu MJIAZ (expoziţie online de artă plastică contemporană).  

12. 1 Mai – Ziua Internațională a Muncii. Povestea unei sărbători muncitorești – expoziție 

fizică  

13. Ziua Națională a României de-a lungul timpului, expoziție online 

14. Program de promovare online a patrimoniului muzeal - Poveștile patrimoniului – 5 filme 

de prezentare a unora dintre cele mai frumoase piese de patrimoniu din colecțiile muzeului. 

 

https://muzeuzalau.ro/serviciul-medical/
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Expoziţii realizate în alte locaţii:  

1. Scuturi romane din Dacia, colaborare cu Muzeul Olteniei Craiova 

2. Descoperiri arheologice în perimetrul Michelin SA (colț expozițional în interiorul 

fabricii) 

3. Limes-Frontierele Imperiului Roman în România – participare cu piese, expoziție 

organizată de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca 

4. Ceramica centrului de olari Dej, organizată la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din 

Cluj-Napoca  

5. Zadii, șorțuri și catrințe din patrimoniul MJIA Zalău, la Muzeul de Etnografie din Baia 

Mare.  

6. Expoziţia Taberei de artă de la Jebucu, ediţia 2019 – susţinută în colaborare cu şi la 

sediul EMKE Zalău şi Fundaţia STARS Cluj.  

7. Comitatul Sălaj în vremea lui Petri Mór – expoziţie realizată în colaborare cu Societatea 

Muzeului Ardelean  

 

Anul 2021 

 

 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.  

 3.  Lux in Tenebris - Incursiune în lumea bisericilor de zid sălăjene.  

4. Sumna sălăjeană și povestea ei. 

5. De diuăki și pă orândă. Practici magico-religioase de pe Valea Someșului.  

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.  

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.  
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 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, organizată cu ocazia Zilei de 1 Martie, în parteneriat cu Centrul Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă ”Speranța”, Zalău și Asociația ”Plai Transilvan”. 

4. Oamenii Porolissum-ului. Expoziția s-a bazat pe realizarea unei serii de fotografii folosind 

metoda RTI (reflectance transformation imaging) după reprezentări umane de pe 

monumentele funerare descoperite la Porolissum. 

 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 – expoziție de fotografie  

4.  Vasile Lucăcel, artistul plastic – organizată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea 

MJIAZ.  

 

 Materiale video de promovare a elementelor de istorie locală:  

Minutele istoriei: 

Ianuarie: Strada Corneliu Coposu 

Februarie: Sfârșitul tragic al marelui om politic Iuliu Maniu 
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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:   

În cadrul programului s-a realizat scanarea fotogrammetrică și modelarea 3D a 189 de piese, 

dintre care 68 sunt cuprinse în expoziții online pe pagina Web a muzeului:  

• 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 
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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, 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  

Tehnici vechi. Rețete actuale. Despre producerea gudronului de mesteacăn 

Artefact+Restaurare, o ecuație patrimonială (4 intervenții) 

 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  
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Utilităţi alternative în ceramica populară – vase de sărbătoare  

• Inaugurarea turului virtual O plimbare prin centrul Zalăului de la începutul secolului XX, în 

sala Clio High Tech.  

• 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.  

• Participarea la proiectul național Muzeele contează! inițiat de Rețeaua Națională a Muzeelor 

din România.  

 

Anul 2022: 

Expoziţii temporare realizate la sediu sau online:  

      

Expoziții organizate la sediu:   

1. Când din oameni nu mai rămâne decât cenușa... Cimitirul din epoca bronzului de la Zalău 

– Valea Miții, Dealul lupului.  

2. Poveștile reale ale vrăjitoarelor din Sălaj 

3. Împărtăşeşte-ţi culorile! Împărtăşeşte-ţi povestea! Realizată de Ziua Internațională a 

Bolilor Rareși prezentând lucrările făcute de pacienţii Centrului NoRo în cadrul orelor de 

terapie  

4. De Paști, Cristos a înviat! 

5. În slujba Romei. Primii soldați romani în Dacia 

6. Toy History – incursiune în lumea jucăriilor de altădată 

7. Monumente 3D. Documentarea digitală a patrimoniului imobil din Transilvania, Muntenia 

și Dobrogea  

8. De la Moș Crăciun la Moș Gerilă 

       Expoziții în alte locații:  

1. De Dragobete – Mulți ani doresc, celui ce-l iubesc, organizată la Muzeul Județean de 

Etnografie și Artă Populară Maramureș 

2. Satul codrenesc interbelic, vernisată organizată la Muzeul Județean de Istorie și 

Arheologie Maramureș 

3. Țara Codrului: costume codrenești, organizată la punctul muzeal de la Ardud 



51 
 

4. 101 păretare, organizată la Muzeul Satului Maramureșean Sighetu – Marmației 

5. Plasa Valea lui Mihai – zonă de interferență între județele Bihor și Sălaj, organizată la 

Muzeul Țării Crișurilor din Oradea 

5. Muzeul pentru tine, participare la expoziția organizată de Rețeaua Națională a Muzeelor 

din România la Muzeul Țăranului Român 

6. Gemele şi cameele antice între utilitate şi estetică, parteneriat  cu Muzeul Național al 

Banatului, Timișoara  

 

      Program de materiale documentare Minutele istoriei:  

1.Casa Maniu din Șimleu Silvaniei – ianuarie 

2. Acasă la George Pop de Băsești – februarie 

3. Centenarul morții vicarului Silvaniei Dr. Alexandru Gheție – Cuceu – aprilie 

4. Armătura, simbolul industriei sălăjene care devine istorie – mai 

5. Nicolae Titulescu, cetățean de onoare al localității Crasna – iunie 

6. Mănăstirea Bic – august 

7. Cetatea Bathory din Șimleu – septembrie 

8. Sinagoga din Șimleu Silvaniei – octombrie 

 

       Program expozițional online DIGI HYSTORY- 7 expoziții cu modelele 3D ale 

bunurilor culturale din colecțiile proprii 

1. Podoaba de cap din portul tradiţional sălăjean: cununa sau muruna  

2. Obiecte școlare din patrimoniul MJIAZ  

3. Neolitic 3D - Plastica miniaturală 

4.Ceramica dacică de lux  

5.  Iluminatul la daci  

6. Spăcelul de fată fecioară de pe Valea Barcăului  

7. Statuete romane din colecția MJIAZ  

Scanarea și modelarea 3D a 148 de bunuri culturale din colecțiile proprii.  

        Expoziții fotodocumentare online: 7  

 1. File din istoria presei șimleuane  

2. Familia Maniu la Bădăcin   

3. Familia Pop de Oarța  

4. Familia Coposu la Bobota 

5. De la cercetași la pionieri  
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6. Ceramica de Tihău 

7. Modelul, muza pictorului Ioan Sima 

 

          Program de valorificare a rezultatelor cercetărilor științifice CLIO EXPLORER 

1.  Bisericile de piatră de pe Valea Barcăului  

2. Încercări de modernizare a Sălajului interbelic  

3 Time Team la Șimleu Silvaniei - Cetate 2021 

4. Etichetând romanii  

5. Despre jocurile și jucăriile medievale  

6. Casele mnierăi de pe Valea Barcăului  

7 Cercetări arheologice la Sânmihaiu Almașului – Dealul Bogatului  

8. Legenda Sfântului Ladislau în frescele bisericii reformate din Uileacu Șimleului 

9. Rezultate, starea actuală a pieselor aflate în laboratorul de restaurare de la Pericei- Goț 

nr. 668  

10. Despre așezarea din epoca bronzului de la Derșida și unele artefacte de origine 

 răsăriteană  

11. Incinta fortificată din prima epocă a fierului de la Jac ”Dealul Cămnin”  

12. Despre un vas ceramic din epoca bronzului descoperit la Șimleu Silvaniei  

 

3H. Hai Hui History – ciclu de materiale documentare diacronică a unor teme de interes 

actual 

1. Grija pentru sănătate – practici antice vs. tehnologii moderne 

2. Resursele naturale ca motor al dezvoltării și factori de putere în istorie 

 

Expoziții în cadrul programului Muzeul în Stradă 

1. Muzeul și piese de poveste, expoziție dedicată Zilei Culturii Naționale 

2. Casele mierăi de pe valea Barcăului 

Realizare film documentar 30 de ani de Consiliu Județean Sălaj 

 
Activitatea de evidenţă, clasare, restaurare, conservare și dezvoltare a patrimoniului 

muzeal 
  
Anul 2020: 

• a debutat procesul de reverificare a inventarelor bunurilor culturale aferente colecţiilor 

și întocmirea listelor de gestiune 
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• au fost întocmite un număr de 356 dosare de clasare pentru piese din colecţiile 

arheologie şi etnografie, au fost realizate 937 de fişe analitice de evidenţă pentru piesele de 

arheologie şi artă plastică, istorie și etnografie, numismatică  au fost întocmite 149 de dosare 

de restaurare. 

• au fost restaurate 220 de piese din bronz şi fier, provenite din cercetările arheologice, 

76 piese numismatice 

• restaurare material ceramic provenite din cercetările  arheologice sistematice și 

preventive (59 piese) și conservarea curativă a pieselor ceramice, provenite de pe șantierele 

de la Pericei, Zalău (Michelin), Sânmihaiul Almaşului, Șimleu Silvaniei. 

• conservarea curativă a 46 piese din colecțiile de lemn și textile a fondului etnografic 

• au fost întocmite 1274 fişe de conservare pentru patrimoniul arheologic, etnografic și 

de artă 

• au fost introduse în inventare un număr de 2827  de poziţii reprezentând artefacte 

rezultate din cercetări, respectiv achiziţii și au fost digitalizate registrele 2019 și 2020 

 

Anul 2021: 

• 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. 
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• 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. 

• A fost achiziționată colecția de ceramică de Zalău formată din 50 de piese de Zalău de secol 

XIX și alte 10 piese realizate în alte centre de olari. 

 

Anul 2022: 

În cadrul programului de evidență și clasare s-a considerat prioritară activitatea de reevaluare 

a bunurilor de patrimoniu. În acest sens a fost întocmită Procedura de Reevaluare a bunurilor 

de patrimoniu și au fost intocmite 93 dosare de reevaluare pentru piese din colecția 

Arheologie; 

• au fost întocmite un număr de 107 dosare de clasare pentru piese din colecţiile 

arheologie, istorie și etnografie,  au fost realizate 255 de fişe analitice de evidenţă pentru 

piesele de arheologie şi artă plastică, istorie și etnografie, numismatică, au fost întocmite 22 

de dosare de restaurare; 

• au fost restaurate 58 de piese din argint, bronz şi fier, provenite din cercetările 

arheologice, 2 piese numismatice; 

• restaurare material ceramic provenite din cercetările  sistematice și preventive 25 

piese și conservarea curativă a pieselor ceramice, provenite de pe șantierele de la Zalău - 

Ortelec, Poarta Sălajului, Pericei, Nușfalău, Porolissum-Moigrad, Măgura Moigradului și  

Autostrada Transilvania; 

• conservarea curativă a 20 piese din colecțiile de lemn și textile a fondului etnografic; 

• au fost întocmite 1437 fişe de conservare pentru patrimoniul arheologic, etnografic și 

de artă; 

• au fost introduse în inventare un număr de 1538  de poziţii reprezentând artefacte 

rezultate din cercetări, respectiv achiziţii și au fost digitalizate registrele colecțiilor de 

arheologie: 2021  și 2022 ( parțial). 

• Patrimoniul muzeal s-a îmbogățit prin achiziționarea unei colecții de monede 

medievale, a uneia de cărți poștale, respectiv o diplomă de înnobilare. 

 

Activităţi de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural adresate comunităţii locale 
 
Anul 2020: 
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Oferta educaţională – din seria atelierelor interactive organizate în fiecare zi de vineri a 

săptămânilor din ciclul anului şcolar au putut fi realizate doar următoarele:  

- Vitraliul – lumini și umbre -  18 participanți. 

- Mărţişoare - 12 activități - 12 clase de elevi 

 Date fiind condițiile pandemice, deși oferta educațională a fost construită și anunțată 

școlilor, atelierele interactive nu s-au mai putut realiza fizic din luna martie, noi 

procedând la organizarea lor online. Acestea au fost: 

Metamorfoza fluturilor  

Decorarea ouălor de Paște 

Întrucât am dorit să evităm situațiile de potențială îmbolnăvire am recurs tot la derularea 

online a programului Vacanța la muzeu, în cadrul căruia s-au derulat atelierele 

interactive: 

 Scribul 

 Împletituri – funieritul 

 Pictură pe sticlă 

 Profesii din muzeu 

    1 Decembrie Ziua Națională 

O serie din activitățile programate la începutul anului cadrul ofertei educaționale nu au putut 

fi susținute din cauza condițiilor pandemice. 

 

        Proiecte  de pedagogie muzeală și colaborări cu sectorul cultural independent 

   Un muzeu pentru  toți - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat 

cu  Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo Zalău – s-a realizat o singură 

activitate 

 Artiști la Muzeu. Platformă de Creație și Educație prin Artă.  A fost organizat un 

concurs pentru acordarea a două burse pentru două rezidențe de cercetare și documentare 

foto-video a Zalăului. Pe parcursul lunilor septembrie-decembrie s-au desfășurat cele 

două rezidențe, având ca artiste invitate pe Sofia Nelega și Raluca Țurcanașu. 

Rezidențele s-au încheiat cu 3 evenimente online în care s-au prezentat materialele 

documentate, care au intrat în arhiva muzeului. 

 Muzeul Istoriilor Subiective (realizat parțial: creare conținut Facebook, promovare;  

interacțiune online cu elevi; un atelier educațional cu elevi la Liceul Pedagogic). 

Alte activități culturale la care muzeul a fost partener sau consultant în realizare: 
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 Conferințele de vară de la Telciu, ediția a IX-a, eveniment organizat de Centrul 

pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale în parteneriat cu MJIAZ, în perioada 13-16 

august 2020.  

 Verde tăiat – producție de teatru documentar (organizator Asociația ProTeatru, 

MJIAZ partener),  consultanță de specialitate în realizarea textului dramatic. 

          Programe culturale derulate: 

 Noaptea Europeană a Muzeelor: evenimentul a fost organizat în noiembrie și 

reconceptualizarea lui a însemnat organizarea vizitării muzeului în online, cu ghidaj aferent. 

Astfel, pe pagina de Facebook a muzeului au fost încărcate 12 materiale filmate, în contextul 

cărora specialiștii muzeului au oferit informații aferente tematicii segmentelor expoziției de 

bază. Întrucât Muzeul de Artă ”Ioan Sima”, la momentul respectiv, a intrat în etapa de 

eliberare a spațiilor, în această locație nu s-a putut organiza un tur virtual. 

 Porolissum Fest: a fost realizat un film documentar (36 minute) despre importanța 

istorică și culturală a Complexului arheologic Porolissum, cu scurte inserții vizuale legate de 

cele 9 ediții ale festivalului.   

 Noaptea Cercetătorilor Europeni: am participat la evenimentul organizat online la 

nivel național (cu implicarea instituțiilor, organizațiilor, etc. din 16 orașe) cu un material 

filmat intitulat Porolissum 3D. Materialul s-a bazat pe o vizită ghidată în complex (pentru că 

perioada a coincis cu carantinarea orașului, vizitatorii au fost  câțiva dintre specialiștii 

muzeului) și cu vizualizarea VR a reconstituirilor 3D a 5 obiective cercetate.  

 

Anul 2021: 

Oferta educaţională – ateliere interactive gândite pentru fiecare zi de vineri a săptămânilor 

din ciclul anului şcolar. Oferta construită inițial a fost îngreunată de contextul pandemic, fiind 

derulate: 

• Povestea scrisului – Scribul (parteneriat cu Școala Gimnazială ”Corneliu Coposu” Zalău) - au 

fost organizate 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).  



57 
 

• 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. 

 

Programe de Internship VR: 

 

1. Participare în proiectul Muzeele contează al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, prin 

organizarea unui stagiu de practică pentru 2 personalități politice românești, stagiu bazat pe 

utilizarea tehnologiilor moderne în comunicarea patrimoniului cultural.  

2. 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. 

3. Internship pentru reprezentanții mass-mediei locale, cu aceeași tematică  

4. Internship pentru comunicatorii din instituțiile subordonate Consiliului Județean 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” 
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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.  

- 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.  

- 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” 

 

Anul 2022: 

Oferta educaţională  pentru mediul urban - ateliere interactive organizate în fiecare zi de 

vineri a săptămânilor din ciclul anului şcolar: 

 Masa de Paște - 6 ateliere 

 Zum, zum, zum, este primăvară - 4 ateliere 

 Culori de toamnă - 3 ateliere 

 Unde sunt insectele - 11 ateliere 

 În așteptarea lui Moș Crăciun -5 ateliere 

TOTALUL beneficiarilor ofertei educaționale (ateliere in cadrul expozițiilor temporare și 

ateliere de vineri): 895 elevi 

Programul educațional destinat mediului rural – Educație prin patrimoniu  

 Scribul  -  Letca, Valcăul de Jos, 175 beneficiari 

 Pictorul Ioan Sima – Pericei, Vârșolț.- 177 beneficiari  

 Armele stămoșilor – Gâlgău - 300 beneficiari 

 Vitraliul - Lumini și umbre – Hida, 350 beneficiari 

 Într-un dans pe câmpii – Fildu de Jos, 43 beneficiari 

 Reconstituiri virtuale ale castrului de la Buciumi – Buciumi, Moigrad Porolissum, 60 

beneficiari 

 Etnograf pentru o oră – Sâg - 320 beneficiari 

 Povestea lutului – Cristolț - 46 beneficiari 
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 Alimentația în epoca romană -  Aghireș, Meseșeni, Horoatul Crasnei, Stârciu – 353 

beneficiari 

 Pomi tradiționali de Crăciun – Cizer - 171 beneficiari 

TOTAL beneficiari RURAL: 1995 elevi 

 

            Proiecte  de pedagogie muzeală: 

• Vacanţa la muzeu – 4 ateliere  

• Un muzeu pentru  toți - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat cu 

Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo Zalău – 1 activitate 

• Speranța la muzeu - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat cu  

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Speranța”, Zalău -5 activități 

• Împreună mereu - program de educaţie muzeală realizat în cadrul unui parteneriat cu 

Centrul Tinerețe fără bătrânețe.- 4 activități 

• Tradiţii româneşti, în colaborare cu Protopopiatul Ortodox, Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi ”Sfântul Arhidiacon Ştefan”- 5 activități 

• Micii ghizi -  4 activități derulate pe parcursul a 10 zile. 

Programe culturale: 

•  Noaptea Europeană a Muzeelor (ateliere educaționale, vizite ghidate, concerte de 

muzică, concursuri, etc) 

•  Zilele Europene ale Patrimoniului: ateliere educaționale derulate la Casa Memorială 

„Iuliu Maniu” din Bădăcin  

• Noaptea Cercetătorilor Europeni- Science power! Cercetător pentru o zi  

• Ziua Naţională a României - expoziție fotodocumentară „Sălajul și Marea Unire” 

 

 

 În domeniul investiţiilor şi a bazei tehnico-materiale: 

Anul 2020: 

 achiziţii bunurilor culturale – 16.000  lei 

 Dronă - 24.850 lei 

 Sistem Network Attached Storage Synology - 13.837 lei 

 Servicii realizare tur VR animat ”Centrul Zalăului la începutul sec.XX)” – 154.700 lei 

 Stație grafică pentru procesare fotogrammetrie - 19.955 lei 

 Licențe - 5.244 lei 
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 Extindere sisteme de securitate în depozitele de patrimoniu – 32.630 lei 

 Reparații la sistemul de canalizare – 1.800 lei 

 

Anul 2021 

 achiziţii bunurilor culturale – 35.000  lei (o colecție de ceramică de Zalău) 

 Dezumidificatoare profesionale – 5.712  lei 

 Sistem Integrat de conectare la internet  - 5.997 lei 

 Licențe – 2.588 lei 

 Lucrări de reabilitare la Galeria de Artă Ioan Sima – 372.311,84 lei 

 

Anul 2022 

 achiziţii bunuri culturale – 47.900  lei  

 scaner laser 3D - 129.995,60 lei 

 dezumidificator profesional – 2.998,80 lei 

 cameră video pentru stereomicroscop - 5.872,65 lei 

 multifuncțional A3 color - 14.756,00 lei 

 pH-metru pentru hârtie și piele - 2.989,04 lei 

 aparat foto cu adaptor Nikon -  9.529,99 lei 

 licențe – 3.189,20 lei 

 lucrări de reabilitare la Galeria de Artă Ioan Sima – 2.000.000,00 lei 

 

 

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

1. Măsuri de organizare internă: 

Anul 2020: 

1. Măsuri de organizare internă 

 Nu au existat modificări de organigramă și stat de funcții în anul 2020 
 

 

Analiza statului de funcţii aprobat pentru 2020: 

 

Nr.crt. Posturi  
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1. Total 49 

2.  Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 28 

4.  Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 15 

 

 

Total posturi ocupate la 31 decembrie 2020: 

Nr.crt. Posturi   

1. Total 43 

2. Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 24 

4. Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 13 

 

 

Anul 2021: 

 Nu au existat modificări de organigramă și stat de funcții în anul 2021 
 

Analiza statului de funcţii aprobat pentru 2021: 

 

Nr.crt. Posturi  

1. Total 48 

2.  Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 28 

4.  Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 14 

 

 

Total posturi ocupate la 31 decembrie 2021: 
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Nr.crt. Posturi   

1. Total 42 

2. Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 24 

4. Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 12 

 

Anul 2022: 

 modificări în statul de funcții în anul 2022: 
o transformare post curator în post muzeograf-entomologie gradul II (conform 

Hot. CJS 51/29.04.2022) 
o transformare post istoric gradul I în istoric Debutant (conform Hot. CJS 

76/30.06.2022) 
 

Analiza statului de funcţii aprobat pentru 2022: 

 

Nr.crt. Posturi  

1. Total 48 

2.  Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 28 

4.  Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 14 

 

 

Total posturi ocupate la 31 decembrie 2022: 

Nr.crt. Posturi   

1. Total 41 

2. Posturi de conducere 6 

3. Posturi de execuţie de specialitate 24 
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4. Posturi de execuţie tehnice, economice şi de deservire 11 

 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne: 

 În perioada raportată au fost realizate propuneri privind modificări ale taxelor și 

tarifelor aferente serviciilor ofertate de instituție 

3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere: 

 

 Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 05.03.2020 cu următoarea ordine 

de zi: 

 Prezentarea Raportului de activitate aferent anului 2019 și a Proiectului de activitate 

pe anul 2020 

 Propuneri de modificare a Regulamentului de Ordine Interioară 

 Diverse 

 Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 12.03.2020 cu următoarea ordine 

de zi: 

 Stabilirea programului și a modului de vizitare a spațiilor expoziționale 

 Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 09.03.2021 cu următoarea ordine 

de zi: 

 Prezentarea Raportului de activitate aferent anului 2020. 

  Prezentarea Proiectului de activitate pe anul 2020. 

 Diverse. 

 Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10.11.2021 cu următoarea ordine 

de zi: 

 Aprobarea Regulamentului Intern privind acordarea sporurilor pentru condiții 

periculoase sau vătămătoare de muncă. 

 Avizarea locurilor de muncă, categoriilor de personal și a cuantumului acestuia pentru 

personalul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. 

 Diverse. 

 Şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 10.02.2022 cu următoarea ordine 

de zi: 
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 Prezentarea Raportului de activitate aferent anului 2021. 

  Prezentarea Proiectului de activitate pe anul 2022. 

 Diverse. 

 

 Ședința Consiliului științific din 17.01.2020: 

- Analiza și aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019 

 Ședința Consiliului științific din 28.01.2020: 

- Aprobarea Proiectului de activitate pe anul 2020 

 Ședința Consiliului științific din 21.12.2020: 

- Aprobarea Proiectului de activitate pe anul 2021 

  Ședința Consiliului științific din 20.01.2021: 

 Stabilirea componenței Colegiului editorial al revistei Acta Musei Porolissensis și a 

temei anuale a revistei. 

 Ședința Consiliului științific din 08.02.2021: 

 Prezentarea și aprobarea repoartelor de activitate ale secțiilor Muzeului Județean de 

Istorie și Artă Zalău. 

 Ședința Consiliului științific din 15.11.2021 

 Aprobarea conținutului și a formei finale a numărului 43/2021 al revistei Acta Musei 

Porolissensis - Arheologie, restaurare, conservare. 

 Ședința Consiliului științific din 06.12.2021 

 Aprobarea Proiectului de activitate al Muzeului Județean de Istorie și Artă pe anul 

2022. 

 Ședința Consiliului științific din 12.01.2022: 

 Prezentarea Ordinului nr. 2239 pentru aprobarea normelor privind evaluarea bunurilor 

culturalemobile deținute de instituții publice 

 Ședința Consiliului științific din  03.02.2022 

 Analiza activității Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău pe anul 2021 

 Ședința Consiliului științific din  21.02.2022 

 Propunerea privind ocuparea prin concurs a postului vacant de cercetător științific III, 

specializarea epocă romană  

 Hotărârea privind reluarea microsimpozioanelor anuale tematice de către Muzeul 

Județean de Istorie și Artă Zalău  

 Ședința Consiliului științific din  25.07.2022 
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 Despre problema respingerii lotului de 85 dosare de clasare port popular de către 

Comisia Națională a Muzeelor. Discutarea deciziei privind necesitatea depunerii 

dosarului de expert patrimoniu (port popular) a muzeograf O. Mureșan  

 

4.Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare): 

 

4.1. Fluctuaţiile personalului:  

Anul 2020: 

Concursuri de angajare: 

o nu au fost organizate concursuri de angajare 

 

Încetări de contracte individuale de muncă: 

o Nu au existat încetări de contracte individuale de muncă 

 

Suspendări de contracte: 

- în data de 22.04. 2020 se suspendă contractul pentru funcția de Custode sală, punct muzeal 

Buciumi (reabilitarea locației în care funcționează, respectiv Școala Gimnazială Buciumi) 

- în data de 18.05. 2020 se suspendă contractul pentru funcția Custode sală, punctul muzeal 

Meseșeni de Jos 

- în data de 04.09.2020  se suspendă contractul pentru funcția Cercetător științific III pentru 

îngrijire copil până la 2 ani 

 

Date fiind reglementările privind pandemia au fost efectuate concedii pentru supraveghere 

copil în conformitate cu Legea 19/2020 și OUG 14/2020, după cum urmează: 

 - Băbănaș Marcela – muzeograf I, în perioadele: 02.11.-22.11.2020; 30.11.-16.12.202 

- Elekes Anamaria Raluca – restaurator I, în perioadele: 24.04.-12.06.2020; 02.11.-

22.12.2020 

- Oros Lavinia Ioana – referent de specialitate III, în perioada 18.03.-14.05.2020 

- Tărniceru Veronica – inspector de specialitate achiziții publice I, în perioada 06.04.-

04.05. 2020 
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- Toth Nora – economist II, în perioadele: 18.03.-31.03.2020; 25.05.-12.06.2020; 

03.11.-16.12.2020; 19.12.-22.12.2020 

În baza prevederilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, a OUG nr.1/ 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, 

respectiv a Hotărârii nr.45 din 19 octombrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de 

urgență Sălaj, a Legii 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19, prevederilor HG 856/ 2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia, precum și a altor acte normative emise de Comitetul Județean 

pentru Situații de urgență Sălaj, a fost organizată munca la domiciliu, după cum urmează: 

o  Martie – mai 2020, 27 de angajați, alternativ câte 2 săptămâni 

o 21.10-13.11.2020, 16 angajați, alternativ câte 2 săptămâni 

Anul 2021: 

Concursuri de angajare: 

- În perioada10.05 – 10.06 a fost organizat un concurs de angajare pentru postul 

de muzeograf I–PR în cadrul secției Muzeul de Artă ”Ioan Sima”, care s-a 

vacantat în 20 martie 2021 prin demisie.  

Încetări de contracte individuale de muncă: 

- În data de 1 martie 2021 încetează contractul de muncă aferent funcției – 

fotograf (M) IA din din cadrul Secției de muzeografie, muzee locale  – prin 

pensionare. 

- În data de 20 martie încetează contractul de muncă aferent funcției  muzeograf 

I–PR din cadrul Secției Muzeul de Artă ”Ioan Sima” – prin demisie. 

 

Suspendări de contracte: 

- în perioada 01.01 - 31.12.2021 este suspendat contractul pentru funcția de custode sală, 

punct muzeal Buciumi (reabilitarea locației în care funcționează, respectiv Școala Gimnazială 

Buciumi); 

- în perioada 01.01 - 31.12.2021 este suspendat contractul pentru funcția Custode sală, 

punctul muzeal Meseșeni de Jos; 

- în data de 01.04.2021  se suspendă contractul pentru funcția Cercetător științific III (Abran 

Agota) pentru motive personale; 
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- în data de 01.04.2021  se suspendă contractul pentru funcția Cercetător științific (Herța 

Andrei) pentru îngrijire copil până la 2 ani; 

Date fiind reglementările privind pandemia au fost efectuate concedii pentru supraveghere 

copil în conformitate cu Legea 19/2020 și, OUG 147/2020, OUG 110/2021 după cum 

urmează: 

 - Păcurar Ioana – conservator II, în perioada: 27.01-08.02.2021; 

- Elekes Anamaria Raluca – restaurator I, în perioadele: 11.01.-29.01.2021;  

-Toth Nora – economist I, în perioadele: 11.01.-29.01.2021; 15.10.-21.10.2021 

12.11.-18.11.2021;  

În baza prevederilor Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României, a OUG nr.1/ 1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, 

respectiv a Hotărârii nr.45 din 19 octombrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de 

urgență Sălaj, a Legii 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19, prevederilor HG 856/ 2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia, precum și a altor acte normative emise de Comitetul Județean 

pentru Situații de urgență Sălaj, a fost organizată munca la domiciliu, după cum urmează: 

-  26.10-29.10.2021, 9 de angajați 

- 02.11-05.11.2021, 8 angajați 

 

Anul 2022: 

Concursuri de angajare: 

- În perioada 06.06 – 07.07 a fost organizat un concurs de angajare pentru 

postul de muzeograf-entomologie II în cadrul secției Muzeul de Artă ”Ioan 

Sima” 

-  În perioada 28.10 – 29.11 a fost organizat un concurs de angajare pentru 

postul de istoric debutant în cadrul secției Muzeografie, muzee locale, punct 

de lucru Casa memorială Iuliu Maniu, Bădăcin și pentru postul de consilier 

juridic I, care s-a vacantat în 09.04.2022 prin demisie 

Încetări de contracte individuale de muncă: 
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- În data de 9 aprilie 2022 încetează contractul de muncă aferent funcției – 

consilier juridic I (Ilinca Mădălina) din cadrul Compartimentului Juridic, 

resurse umane și secretariat – prin demisie. 

- În data de 30 aprilie 2022 încetează contractul de muncă aferent funcției – 

cercetător științific III (Cosma Simion Valer) din cadrul secției Muzeografie, 

muzee locale – prin demisie. 

- În data de 3 mai 2022 încetează contractul de muncă aferent funcției – 

cercetător științific III (Abran Agota) din cadrul secției Cercetare – prin 

demisie. 

- În data de 20 iunie 2022 încetează contractul de muncă aferent funcției  paznic 

1/2 (Brisc Maria) din cadrul Compartimentului financiar, administrativ, pază – 

prin pensionare. 

 

Suspendări de contracte: 

- în perioada 01.01 - 31.12.2022 este suspendat contractul pentru funcția de custode sală, 

punct muzeal Buciumi (reabilitarea locației în care funcționează, respectiv Școala Gimnazială 

Buciumi); 

- în perioada 01.01 - 31.12.2022 este suspendat contractul pentru funcția Custode sală, 

punctul muzeal Meseșeni de Jos; 

- în data de 01.04.2022  încetează suspendarea contractului pentru funcția Cercetător științific 

III (Abran Agota) pentru motive personale; 

- în data de 05.07.2022  încetează suspendarea contractului pentru funcția Cercetător științific 

(Herța Andrei) pentru îngrijire copil până la 2 ani; 

 

4.2. Cursuri de perfecţionare:  

-  Curs de educație muzeală, 2 module 

4.3. Evaluarea performanţelor profesionale individuale: în perioada 2020 - 2022 

procedura s-a realizat în perioada 1-28 februarie, conform prevederilor Legii cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice şi a Dispoziţiei 

preşedintelui Consiliului Judeţean Sălaj nr.211 din 30.06.2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al CJS precum şi a celui din 

cadrul instituţiilor şi serviciilor publice subordonate CJS. 
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4.4.Promovare : 

Anul 2020 

În perioada 17 -18.12.2020 au fost organizate examene de promovare, după cum urmează: 

- Promovare consilier juridic I 

- Promovare  economist I 

- Promovare muzeograf IA 

- Promovare desenator I 

- Promovare arheolog II 

- Promovare tehnoredactor II 

Anul 2022: 

- În perioada 27.05 – 06.07.2022 a fost organizat un concurs pentru ocuparea funcției 

contractuale  vacante de cercetător științific III, specializare arheologie-epocă romană.  

- În data de 12.12.2022 a fost organizate examene de promovare în grad pentru funcțiile 

contractuale: 

 Restaurator I la restaurator IA în cadrul secției de arheologie preventivă 

 Referent de specialitate  III la referent de specialitate  II în cadrul 

Compartimentului Juridic, resurse umane și secretariat 

 Muncitor calificat IV la muncitor calificat III în cadrul secției Muzeul de 

Artă ”Ioan Sima” 

 

4.5. Motivare/sancţionare:  

pentru funcția de Șef secție Muzeografie, muzee locale au fost aplicate următoarele 

sancțiuni: 

• retrogradare din funcția de șef secție II în șef secție I în perioada 7 februarie – 

7 aprilie 2020, conform Deciziei nr. 8 din 5 februarie 2020 

 

 

5.Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri, 

refuncţionalizări ale spaţiilor: 

2020: 

 Extindere sisteme de securitate – 32.630  lei  
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 Identificare spații noi de depozitare pentru patrimoniul secției de artă și elemente de 

infrastructură muzeală 

 Transport și organizare a noului depozit de artă 

 Reorganizarea depozitului de istorie și istorie recentă 

 Lucrări de reorganizare și întreținere la tabăra arheologică Porolissum 

 

2021: 

 Finalizarea proiectului de reabilitare a Galeriei de Artă ”Ioan Sima” și demararea 

lucrărilor.  

 Finalizarea organizării noului depozit de artă și întocmirea situației topografice a 

acestuia. 

 Suplimentare sistem de securitate la Laboratorul de restaurare – 996, 60 lei. 

 Chirie aferentă spațiilor depozitului de artă – 43.200 lei. 

 

2022: 

 Continuarea lucrărilor de reabilitare a Galeriei de Artă ”Ioan Sima” (în anul 2022 

lucrări în valoare de 2.000.000,00 lei). 

 Chirie aferentă spațiilor depozitului de artă – 43.200 lei. 

 

6.Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor organisme de control:  

 2020: 

- În urma controlului efectuat în 2 iunie 2020 de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Porolissum” al jud. Sălaj s-au constatat ca nereguli: 

1. Lipsă perete despărțitor dintre spațiul centralei termice și calea de acces la 

aceasta 

2. Ușa de acces la centrala termică este confecționată din componente care nu 

au rezistență la foc 15 minute 

3. Nu se efectuează verificarea instalației de stingere cu hidranți interiori de 

incendiu conform normativelor 

Pentru punctele 1 și 2 problemele semnalate sunt la Muzeul de Artă și se vor remedia la 

momentul reabilitării spațiilor. 

Pentru punctul 3 situația a fost remediată prin încheierea unui contract de servicii în valoare 

de 8.453 lei 



71 
 

 

2021: 

 În urma controlului efectuat în 11 martie 2021 de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Porolissum” al jud. Sălaj s-au constatat ca nereguli: 

1. Lipsă perete despărțitor dintre spațiul centralei termice și calea de acces la 

aceasta. 

2. Ușa de acces la centrala termică este confecționată din componente care nu au 

rezistență la foc 15 minute. 

3. Spațiul unde funcționează centralele termice pe gaz metan, prevăzut cu geam 

termopan, nu este prevăzut cu detector de gaz metan (depozitul de pe str. 

Torentului). 

Pentru punctele 1 și 2 problemele semnalate sunt la Galeria de Artă Ioan Sima și se 

vor remedia odată cu reabilitarea spațiilor. 

Pentru punctul 3 situația a fost remediată prin montarea a 2 detectoare de gaz. 

A mai fost semnalată ca problemă și lăsată spre soluționare remedierea buclei 

circuitului senzorilor de fum a sistemului antiincendiu în sălile de expoziții de la 

parter, strada Unirii, nr.9 - epoziția de bază. Problema nu a fost încă soluționată. 

 

 În urma acțiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară de 

către Camera de Conturi Sălaj, au fost semnalate următoarele probleme: 

a) stabilirea eronată a salariului de bază pentru unii angajați ai Muzeului 

Județean de Istorie și Artă Zalău, prin acordarea unor gradații 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă care nu corespund cu vechimea 

efectivă în muncă; 

b) neverificarea realității soldului contului 231 analitic Monumentul Eroilor din 

cadrul Bisericii "Sfânta Vinere" din Zalău și neclarificarea situației acestui 

obiectiv la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău 

Pentru problemele semnalate la punctul a) în timpul controlului a fost stabilită 

întinderea prejudiciului creat prin plata unor drepturi salariale fără bază legală 

(anexa nr.3 la Nota de constatare). În data de 1 octombrie 2021 prin Decizia nr.31 a 

managerului Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău s-a instituit obligația de 

restituire a sumelor necuvenite și a majorărilor de întârziere calculate până la data 

recuperării integrale a prejudiciului. Au fost semnate angajamentele de plată de cei 9 
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angajați ai muzeului și până la data stabilită din Decizia nr.13 din 16 august 2021 

emisă de directorul Camerei de Conturi a județului Sălaj a fost recuperat și virat la 

ordonatorul de credite prejudiciul în sumă de 17.975 lei sumă brută și 2.052 lei 

majorări de întârziere. 

Pentru problemele semnalate la punctul b) au avut loc discuții cu reprezentanți 

ai Consiliului Județean Sălaj, s-a recuperat din arhiva muzeului, în măsura în care s-

au mai găsit documente din anii 1990 - 2009 privind cheltuielile cu acest monument, 

în teren nu au putut fi delimitate și individualizate spațiile aparținând acestui 

obiectiv, în vederea recepției. În arhiva instituției nu există un proiect al 

Monumentului Eroilor de la Biserica Sfânta Vinere din Zalău. Tot în teren s-a 

constatat că la Complexul cultural spiritual, care cuprinde și Monumentul Eroilor și 

spațiile muzeale de la Biserica Sfânta Vinere din Zalău, încă se lucrează și lucrările 

nu sunt finalizate. În urma analizei în prezent se lucrează pentru identificarea soluției 

de remediere a situație constatate. 

 

2022: 

 În urma controlului efectuat în data 29 aprilie 2022 de Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Porolissum” al județului Sălaj s-au constatat ca nereguli: 

1. Nu sunt întocmite registrele pentru consemnarea lucrărilor de verificare și întreținere a 

instalațiilor de detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu. 

2. Mijloacele de primă intervenție (stingătoare tip G2) din depozitul de pe strada Torentului sunt 

destinate stingerii începuturilor de incendii de lichide sau solide lichefiabile din clasa B de 

incendiu în situația în care în depozit erau amplasate cutii de carton (clasa A de incendiu). 

3. La data efecturării  controlului E.C.S.-ul instalației de detectare, semnalizare și altertare la 

incendiu prezenta erori neasigurându-se detectarea incendiului în momentul inițierii (lipsă 

sirenă de interior și buclă intreruptă, fapt precizat în raportul de verificare periodică, 

executată de persoană juridică autorizată). 

Toate cele 3 nereguli constatate au fost remediate în prima lună după constatarea acestora 

(registrele pentru consemnarea lucrărilor de verificare și întreținere a instalațiilor de 

detectare, semnalizare și alertare în caz de incendiu se întocmesc lunar sau ori de câte ori se 

intervine, stingătoarele tip G2 din depozitul de pe strada Torentului au fost înlocuite cu unele 

conforme, iar pentru neregulile de la punctul 3 firma S.C. Ianus S.R.L. Zalău a modificat 

setările astfel încât nu mai există bucla întreruptă și s-a montat sirena de interior. 
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 În urma controlului efectuat în 15 aprilie 2022 de Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj - 

Serviciul Control Relații de Muncă / Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă prin 

procesul verbal de control s-au constatat ca nereguli: 

1. Lipsa elaborării IPSSM pentru activități în care sunt implicate substanțele și preparatele 

chimice periculoase 

2. ITM Salaj nu a fost notificat privind substanțele chimice deținute. 

Cele 2 nereguli constatate au fost remediate și în termen au fost întocmite IPPSM pentru 

activitățile și procesele în care sunt implicate substanțele și preparatele chimice periculoase în 

laboratorul de restaurare iar I.T.M. Sălaj a fost notificat cu privire la substanțele chimice 

deținute și au fost înaintate și IPPSM pentru activitățile în care sunt implicate substanțe 

chimice periculoase. 

 În urma misiunii de audit privind evaluarea activității financiar contabile efectuată la Muzeul 

Județean de Istorie și Artă Zalău în perioada 1 august - 30 septembrie 2022 și a constatărilor 

s-au făcut următoarele recomandări: 

- recomandarea nr.1: se vor reține garanții materiale pentru personalul care gestionează bunuri 

materiale și bănești din cadrul instituției de la nivelul unui salariu tarifar mediu, garanții care 

vor fi recalculate periodic în funcție de  modificarea drepturilor bănești; 

- recomandarea nr.2: casierul va întocmi zilnic registrul de casă, va bara rândurile neutilizate la 

sfârșitul zilei, va completa integral documentul tipizat, conform normelor și procedurilor în 

vigoare; 

- recomandarea nr.3: obligativitatea efectuării controlului inopinat la casierie cel puțin o dată pe 

lună prin numărarea și verificarea tuturor valorilor existente în casă; 

- recomandarea nr.4: întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru depunerea în termen a 

încasărilor în numerar conform prevederilor legale; 

- recomandarea nr.5: revizuirea procedurilor pentru activitatea financiar contabilă și actualizarea 

acestora la zi. 

În urma recomandărilor făcute s-a întocmit un plan de acțiune privind implementarea acestora 

iar pentru primele 4 recomandări s-au luat măsuri și sunt implementate până la acestă dată: 

(1) începând cu data de 7 noiembrie 2022, s-a procedat la reținerea pe statul de plată a sumei 

de 295 lei doamnei Oros Lavinia și transferarea acesteia în contul deschis la Banca 

Raiffesisen în acest scop;  (2) începând cu data de 1 octombrie 2022 registrul de casă se 

întocmește zilnic; (3) a fost emisă decizia nr.20 din 26 octombrie 2022 a managerului 

instituției și începând cu luna noiembrie se efectuează controale inopinate cel puțin o dată pe 

lună, (4) a fost instruit și personalul care vinde bilete, cărți, suveniruri, etc privind 
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obligativitatea depunerii la casieria instituției la finalul fiecărei zile lucrătoare a sumelor 

încasate în cursul zilei, iar pentru sumele încasate după această ora 1600 sau pentru încasările 

din zilele de sâmbătă și duminică depunerea numerarului la casierie să se facă marți, la ora 

900 (ziua de luni fiind zi liberă pentru personalul de supraveghere). Suplimentar s-a 

achiziționat un seif pentru păstrat valori (OP 634 din 26 octombrie 2022 și factura 

8300204773 din 25.10.2022) în care să fie păstrate încasările efectuate după ora 1530 și /  sau 

încasările din zilele de sâmbătă și duminică. 

Pentru recomandarea nr.5 privind revizuirea procedurilor pentru activitatea financiar 

contabilă și actualizarea acestora la zi, acestea sunt în curs de elaborare, având ca termen de 

finalizare data de 28 februarie 2023. 

 

 

 

D.Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil 

al perioadei raportate: 

  

 Previzionarea evoluţiei economico-financiară a instituţiei: 2020 

Indicator Sursa de finanțare 2020 

Venituri Alte venituri 

Utilizare din excedent 

212.500 lei 

334.000 lei 

Subvenție 3.837.510 lei 

TOTAL 4.384.010 lei 

Cheltuieli Cheltuieli de personal 2.810.000 lei 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 860.000 lei 

Cheltuieli acțiuni cu caracter 

științific 

202.500 lei 

Cheltuieli de capital 511.510 lei 
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TOTAL 4.384.010 lei 

 

 Realizarea indicatorilor economico-financiari cuprinşi în bilanţul contabil la 31 

decembrie 2020: 

 

- Venituri proprii: 134.589,04 lei 

- Subvenţii: 3.629.629,80  lei 

TOTAL VENITURI: 3.764.218,84 lei 

 

TOTAL CHELTUIELI:  3.892.003,83 lei 

- Cheltuieli de personal:  2.748.233 lei 

  -     Cheltuieli cu bunuri şi servicii:  693.252,78 lei 

- Cheltuieli pentru acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural:  187.389,72 lei 

- Cheltuieli de capital: 269.695,33 lei 

- Sume încasate aferente anului precedent (concedii medicale): 6.567 lei 

 

Previzionarea evoluţiei economico-financiară a instituţiei: 2021 

Indicator Sursa de finanțare 2021 

Venituri Alte venituri 

Utilizare din excedent 

200.000 lei 

96.000 lei 

Subvenție 4.654.000 lei  

Din care: 

- Funcționare – 3.654.000 lei 

- Dezvoltare – 1.000.000 lei 

 

TOTAL 4.950.000 lei 

Cheltuieli Cheltuieli de personal 2.736.000 lei 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 898.000 lei 
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Cheltuieli acțiuni cu caracter 

științific 

220.000 lei 

Cheltuieli de capital 1.096.000 lei 

TOTAL 4.950.000 lei 

 

Realizarea indicatorilor economico-financiari cuprinşi în bilanţul contabil la 31 decembrie 

2021: 

 

- Venituri proprii: 177.678,87 lei 

- Subvenţii: 3.981.671,84  lei (Funcționare – 3.609.369 lei; Dezvoltare – 

372.311,84 lei) 

TOTAL VENITURI: 4.159.350,71 lei 

 

TOTAL CHELTUIELI:  4.048.357,13 lei 

- Cheltuieli de personal:  2.728.582 lei 

  -     Cheltuieli cu bunuri şi servicii:  758.696,60 lei 

- Cheltuieli pentru acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural:  139.468,84 lei 

- Cheltuieli de capital: 421.609,69 lei 

- Sume încasate aferente anului precedent (concedii medicale): 16.845 lei 

Previzionarea evoluţiei economico-financiară a instituţiei: 2022 

Indicator Sursa de finanțare 2022 
Venituri Alte venituri 

Utilizare din excedent 
347.500,00 lei 
174.000,00 lei 

Subvenție 6.017.500,00 lei  
Din care: 

- Funcționare – 3.863.000 lei 
- Dezvoltare – 2.154.500 lei 

TOTAL 6.539.000 lei 
Cheltuieli Cheltuieli de personal 2.777.500,00 lei 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 1.001.500,00 lei 
Cheltuieli acțiuni cu caracter 
științific 

431.500,00 lei 

Cheltuieli de capital 2.328.500,00 lei 
TOTAL 6.539.000,00 lei 
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Realizarea indicatorilor economico - financiari cuprinşi în bilanţul contabil la 31 decembrie 

2022: 

- Venituri proprii: 589.229,40 lei 

- Subvenţii: 5.950.235,68  lei (secțiunea de funcționare: 3.863.000 lei; 

secțiunea de dezvoltare: 2.087.235,68 lei) 

TOTAL VENITURI: 6.539.465,08 lei 

 

TOTAL CHELTUIELI:  6.236.602,02 lei 

- Cheltuieli de personal:  2.734.583 lei 

   -     Cheltuieli cu bunuri şi servicii:  905.840,32 lei 

- Cheltuieli pentru acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural:  392.589,42 lei 

- Cheltuieli de capital: 2.217.231,28 lei 

 -     Sume încasate aferente anului precedent (concedii medicale): -13.642 lei 

 

2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:  

 

2020: 

 

Nr.crt.                             Indicatori de performanţă Perioada 

evaluată: 1. 

ianuarie-31 

decembrie 

2018 

1. Cheltuieli pe beneficiar ( suma a fost calculată raportând 

subvenţie+venituri-cheltuieli de capital la numărul de vizitatori din 

spațiile muzeale la care am adăugat numărul vizitelor de pe pagina 

de web) 

69,94 lei 

2. Fonduri nerambursabile atrase 12.500 lei de 

la Ministerul 

Culturii  
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3. Număr de activităţi educaţionale 25 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 210 

5. Număr de beneficiari neplătitori, din care 

 

996 

 

6. Număr de beneficiari plătitori 1.011 

7. Număr de expoziţii 

La sediu: 

- Expoziții realizate fizic 

- Expoziții online 

- 3 programe expoziționale 

     

În alte  locații 

 

 

5 

6 

25 intervenții 

 

7 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 7 programe 

cultural-

educaționale, 

30 proiecte de 

cercetare 

științifică 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (cercetări arheologice 

preventive, bilete vizitare) 

 128.521,48 

lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi (vânzări publicații, suveniruri, 

etc) 

6.067,56 lei  

 

 

Nr.crt.                             Indicatori de performanţă Perioada 

evaluată: 1. 

ianuarie-31 

decembrie 2017 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri-cheltuieli de capital) 193,63 lei 
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2. Fonduri nerambursabile atrase ____ 

3. Număr de activităţi educaţionale 98 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 31 

5. Număr de beneficiari neplătitori 7.617 

(aproximativ 

2000 la 

festivalul 

Porolissum 

Fest) 

6. Număr de beneficiari plătitori 7.215 

7. Număr de expoziţii 10 temporare 

1 permanentă ca 

infrastructură 

tehnică 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 6 (programe 

culturale cu mai 

multe activităţi) 

9. Venituri proprii din activitatea de bază  80.610,19 lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi 65.923 lei (din 

care 36.170 

fonduri atrase 

de la Pimăria 

Zalău) 

 

2021: 

Nr.crt.                             Indicatori de performanţă Perioada 

evaluată: 1. 

ianuarie-31 

decembrie 
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2021 

1. Cheltuieli pe beneficiar ( suma a fost calculată raportând 

subvenţie+venituri-cheltuieli de capital la numărul de beneficiari 

prezenți în spațiile muzeale la școli,  la care am adăugat numărul 

vizitatorilor  unici de pe pagina de web) 

56,39 lei 

2. Fonduri nerambursabile atrase  

3. Număr de activităţi educaţionale 34 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 236 

5. Număr de beneficiari neplătitori, din care 

 

2.003 

 

6. Număr de beneficiari plătitori 2.457 

7. Număr de expoziţii 

La sediu: 

- Expoziții realizate fizic 

- Expoziții online 

     

În alte  locații 

 

 

 

13 

22 

 

11 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 7 programe 

cultural-

educaționale, 

2 programe și 

27 proiecte de 

cercetare 

științifică 

9. Venituri proprii din activitatea de bază (cercetări arheologice 

preventive, bilete vizitare) 

 156.694,87 

lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi (vânzări publicații, suveniruri, 

etc) 

20.984  lei  
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2022 

 
Nr.crt.                             Indicatori de performanţă Perioada 

evaluată:       
1 ianuarie - 31 
decembrie 
2022 

  Cheltuieli pe beneficiar (suma a fost calculată raportând 
subvenţie+venituri-cheltuieli de capital la numărul de beneficiari 
prezenți în spațiile muzeale la școli,  la care am adăugat numărul 
vizitatorilor  unici de pe pagina de web) 
 

67,21 lei 

2. Fonduri nerambursabile atrase 
din care:  
de la Ministerul Culturii 38.844 lei și AFCN 129.230 lei 

168.074,00 lei 

3. Număr de activităţi educaţionale 62 
4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 221 
5. Număr de beneficiari neplătitori 3.010 
6. Număr de beneficiari plătitori 9.017 
7. Număr de expoziţii 

La sediu: 
- Expoziții realizate fizic 
- Expoziții online 

     
În alte  locații 

 
 
8 
14 
 
6 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 9 programe 
cultural-
educaționale 
cu 102 de 
activități  

9. Venituri proprii din activitatea de bază (cercetări arheologice 
preventive, bilete vizitare) 

403.006,40 lei 

10. Venituri proprii din alte activităţi (vânzări publicații, suveniruri, 
etc) 

27.149,00 lei  

 

 

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin proiectul de management 

  

1. Viziune  

 Pentru întreaga perioadă raportată managamentul a asumat ca misiune perceperea 

muzeului ca spațiu și actor ce oferă experiențe unice bazate pe descoperirea patrimoniului și a 

istoriei locale prin modalități interactive și atractive, urmărind satisfacerea rolului său social 
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și educativ. Producerea de cunoaștere prin cercetarea științifică, comunicarea permanentă și 

în formule diversificate a rezultatelor cercetărilor științifice și a patrimoniului muzeal, 

dezvoltarea continuă de soluții moderne în valorificarea colecțiilor, modernizarea și 

reabilitarea spațiilor muzeale, asigurarea dotărilor cu echipamente necesare derulării 

activităților la standarde calitative, ancorarea ofertei culturale în teme ce preocupă societatea 

contemporană, evitarea unei abordări exclusiv paseiste, democratizarea accesului la actul 

cultural, programe educaționale construite în jurul patrimoniului sunt câteva din elementele 

care definesc viziunea managementului în perioada 2020-2022.  

 

2. Misiune: 

 Misiunea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău este aceea de a cerceta, proteja şi 

valorifica ştiinţific patrimoniul cultural al judeţului,  de a conserva şi restaura bunurile 

culturale pe care le administrează, de a dezvolta programe şi activităţi menite să educe 

comunitatea în spiritul respectului pentru valorile trecutului. Creşterea colecţiilor, 

valorificarea acestora prin forme cât mai atractive, dar şi identificarea unor soluţii creative de 

valorizare a patrimoniului sunt componente ale eforturilor instituţionale. La nivelul strategiei 

manageriale a fost asumată, pe termen lung, misiunea formării unui public de muzeu, prin 

vizibilizarea instituţiei, implicarea efectivă a membrilor comunităţii în activităţile cuprinse în 

oferta culturală şi fidelizarea acestora prin atractivitatea propunerilor.  

 

3. Obiective (generale şi specifice) 

Prin proiectul de management au fost asumate ca obiective generale: 

- Dezvoltarea colecțiilor de bunuri culturale și asigurarea condițiilor optime 

de păstrare și valorificare; 

- Modernizarea infrastructurii muzeale, crearea unor spații de valorificare 

expozițională moderne și racordate la soluții muzeotehnice de maximă 

actualitate; 

- Vizibilizarea muzeului şi stimularea implicării comunităţii în viaţa 

culturală, prin utilizarea infrastructurii instituţiilor de cultură şi prin 

consumarea ofertei acestora; 

- Realizarea programului anual minimal, respectiv a activităţilor ce derivă 

din funcţiile de bază ale muzeului. 
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- Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității instituției, 

respectiv aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și oportunitate în 

gestionarea surselor financiare; 

Obiective specifice: 

- Evidenţa, gestionarea şi creşterea colecţiilor de bunuri culturale, asigurarea 

condiţiilor optime de securizare şi  de menţinere a integrităţii acestora;  

- Digitalizarea patrimoniului, realizarea arhivei digitatale a bunurilor 

culturale, facilitarea accesului publicului la colecțiile digitalizate ale 

muzeului; 

- Dezvoltarea și ofertarea de servicii de digitalizare a bunurilor culturale 

pentru instituții muzeale din țară; 

- Elaborarea şi arhivarea documentaţiei ştiinţifice, tehnice şi administrative; 

- Cercetarea colecţiilor şi a informaţiilor conexe, valorificarea prin mijloace 

specifice, adecvate grupurilor ţintă (vizitatori, mediul academic, etc); 

- Restaurarea bunurilor culturale provenite din campanii de cercetare 

ştiinţifică, respectiv din achiziţii şi donaţii; 

- Constituirea şi dezvoltarea colecţiilor de bunuri culturale aferente istoriei 

recente, respectiv dezvoltarea colecţiilor existente prin cercetări, achiziţii şi 

donaţii; 

- Documentarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial şi completarea 

arhivei documentare a instituţiei; 

- Dezvoltarea programului de valorificare a patrimoniului muzeal prin 

soluții de tehnologie modernă; 

- Promovarea patrimoniului și a rezultatelor cercetării științifice prin soluții 

neconvenționale, prin colaborări cu sectorul cultural independent în 

vederea creșterii și diversificării segmentelor de public; 

- Diseminarea rezultatelor cercetării, a informaţiilor legate de istoria locală 

şi documentate ştiinţific prin instrumente de popularizare de largă 

accesibilitate; 

- Realizarea de măsurători periodice privind oferta culturală a muzeului și 

reconceptualizarea propunerilor instituției în funcție de feedback-ul 

consumatorilor; 
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- Educarea şi fidelizarea unui public de muzeu prin derularea programelor 

culturale, a activităţilor educaţionale şi a atelierelor cu caracter interactiv.    

 

 

4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management 

Strategia managementului pentru perioada 2020-2023 a vizat mai multe paliere: 

 

 Priorități administrative, logistice și investiționale la nivelul managementului  

- Reabilitarea integrală a Muzeului de Artă Ioan Sima și reamenajarea 

expoziției de bază 

- Realizare conținuturi noi la sala Clio High Tech 

- Dezvoltarea unei aplicații de expoziții temporare VR și procurarea 

echipamentelor aferente 

- Dotarea cu tehnologie și echipamentele necesare Programului Pixels for 

Heritage 

- Reabilitare Corp administrativ (C4) la Secția de Istorie V. Lucăcel și 

reamenajare Lapidarium și curte – nu s-a putut realiza înctrucât nu au fost 

finalizate de către ordonatorul principal de credite demersurile de 

actualizare a extrasului CF prin corectarea situației înscrise în acesta.  

 Eficientizarea cercetării ştiinţifice derulată la nivelul muzeului prin: 

-  stimularea cercetării în echipă, a cercetării aplicate şi implicarea în proiecte de 

cercetare la nivel regional, cu finanţare din diverse surse.  

- finanţarea activităţii de cercetare pe bază de programe/proiecte structurate în 

conformitate cerinţele domeniului şi priorităţile managementului. Pentru 

îndeplinirea acestui obiectiv am avut în vedere următoarele măsuri: 

• prezentarea proiectelor de cercetare colective şi individuale în consiliul ştiinţific 

cu detalierea obiectivelor vizate, a calendarului de derulare, a indicatorilor de 

măsurare, precum şi a surselor de finanţare; 

• selectarea proiectelor, în principal a celor care propun colaborări intra-

instituţionale precum şi parteneriate cu organisme internaţionale şi naţionale; 

• prezentarea rezultatelor de etapă şi a celor finale în consiliul ştiinţific, inclusiv 

analiza indicatorilor de măsurare a impactului proiectului; 
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• elaborarea instrumentelor de comunicare şi promovare a rezultatelor cercetărilor, 

în special a celor destinate publicului larg; 

• organizarea de campanii de informare periodică a comunităţii cu privire la 

cercetările efectuate; 

• adaptarea temelor de cercetare la problematicile societăţii actuale precum şi la 

nevoile comunităţii locale.  

 

 Eficientizarea comunicării ştiinţifice a rezultatelor cercetărilor. 

• indexarea revistei muzeului în bazele de date internaţionale; 

• realizarea şi dezvoltarea schimburilor internaţionale şi naţionale; 

• publicarea numerelor aferente fiecărui an şi păstrarea continuităţii revistei, condiţie 

esenţială pentru recunoaşterea calităţii ştiinţifice; 

• realizarea unei politici editoriale prin care am susținut publicarea celor mai valoroase 

cercetări derulate la nivelul instituţiei 

 

 Măsuri pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale: 

• orientarea achiziţiilor în funcţie de priorităţile stabilite în raport cu situaţia existentă în 

domeniul colecţiilor; 

• realizarea acţiunilor de sensibilizare a potenţialilor donatori, stabilirea unor modalităţi 

de popularizare a donatorilor şi a donaţiei, de fixare a memoriei acestora; 

 

 Priorităţi în activitatea de gestiune, evidenţă şi clasare a patrimoniului muzeal 

• Verificarea periodică a inventarelor colecţiilor bunurilor culturale, conform 

reglementărilor în vigoare; 

• Intensificarea demersurilor de clasare a bunurilor culturale, prin întocmirea 

documentaţiei aferente şi prin contractarea de servicii de expertiză pentru situaţiile în 

care nu există experţi la nivelul instituţiei; 

• Întocmirea procedurii de reevaluare a bunurilor culturale clasate conform 

reglementărilor legale și demararea acesteia; 

• Inventarierea bunurilor culturale de interes arheologic identificate ca nefiind 

înregistrate în urma procesului de verificare a inventarelor colecţiilor muzeului; 

• inventarierea materialelor rezultate din ultimele campanii de cercetare arheologică 

preventivă; 



86 
 

 

 Priorităţi şi măsuri privind activitatea de punere în valoare a patrimoniului 

muzeal şi de promovare a acesteia   

• Adaptarea tematicii expoziţiilor temporare la evoluția situației spațiilor expoziționale, 

• Orientarea valorificării expoziționale spre mediile informaționale prin dezvoltarea 

programelor și proiectelor de digitalizare a patrimoniului; 

• promovarea expoziţiilor temporare prin realizarea de activităţi educaţionale legate de 

profilul şi tematica expoziţiilor, în ideea unei mai bune valorizări atât a patrimoniului 

expus, cât şi a eforturilor de documentare, organizare şi comunicare ale specialiştilor; 

• Continuarea demersurilor de vizibilizare a muzeului prin elaborarea de instrumente de 

promovare (clipuri publicitare, pliante, broşuri, tur virtual, actualizarea site-ului 

muzeului, promovare pe pagina de facebook a muzeului, etc); 

• Organizarea de campanii de prezentare în mediul rural a muzeului, colecţiilor şi 

activităţilor educaţionale, precum și a soluțiilor de tehnologie modernă introduse de 

muzeu în comunicarea patrimoniului; 

• organizarea de evenimente destinate mediului ştiinţific în vederea comunicării 

rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului muzeal; 

  

 Măsuri privind dezvoltarea resurselor umane prin programe de pregătire 

profesională:  

• finalizarea studiilor doctorale pentru specialiştii care au calitatea de doctorand, 

susţinerea şi încurajarea specialiştilor care nu au parcurs această formă de pregătire 

profesională; 

•  Parcurgerea unor cursuri de pregătire profesională în domeniul managementului 

cultural, a managementului de proiecte, a curatoriatului şi a educaţiei muzeale. 

 

5. Strategie şi plan de marketing 

• Obiective generale de marketing avute în vedere în perioada raportată, cu mențiunea 

că ele au fost afectate de contextul pandemic: 

- Creşterea vizibilităţii instituţiei; 

- Creşterea gradului de informare a comunităţii privind oferta culturală a 

instituţiei; 
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- Creşterea numărului de vizitatori şi fidelizarea unor categorii de public pentru 

activităţi cu adresabilitate diferită; 

- Introducerea muzeului în oferta agenţiilor de turism; 

 

• Strategii de marketing: 

   

- Dezvoltarea unor noi canale de comunicare în social media prin care sunt 

promovate activitățile derulate la nivel instituțional, cele în parteneriat cu instituții 

de profil sau cu actori din comunitatea locală; 

- Actualizarea permanentă a siteului și a paginilor administrate cu informații 

relevante despre cercetarea patrimoniului cultural al zonei, despre proiectele de 

cercetare științifică și programele educaționale: 

- Refacerea segmentului de public după încetarea restricțiilor generate de pandemie; 

- Vizarea unor noi categorii de public prin extinderea ofertei educaționale în mediul 

rural;   

- Dezvoltarea unor programe interactive pentru categoria de public reprezentată de 

seniori în vederea atragerii lor în acțiuni de voluntariat; 

- Realizarea și promovarea unor materiale video privind activitățile de cercetare 

derulate de specialiști, respectiv a unor documentare axate pe teme de actualitate; 

- Creșterea atractivității serviciilor culturale oferite îndeosebi prin utilizarea 

soluțiilor de tehnologie modernă; 

- Consolidarea relației cu membri din comunitate prin implicarea activă a acestora 

în activități specifice muzeului (liceenii în demersuri de cercetare în domeniile de 

specializare ale instituției); 

- Dezvoltarea parteneriatelor cu muzee din țară și străinătate în vederea realizării de 

expoziții temporare de anvergură, complexitate şi diversitate mai mare.  

- Adecvarea programului expozițional la teme de actualitate ce preocupă societatea 

românească (migrația, pandemia, etc); 

- Adaptarea ofertei educaționale la profilul expozițiilor temporare în vederea unei 

mai bune valorizări a acestora și a eforturilor specialiștilor; 

- Dezvoltarea ofertei magazinului muzeului cu produse replicate după bunurile de 

patrimoniu, respectiv cu produse ce conțin reproduceri ale acestora precum și 

elementele de identitate vizuală a muzeului; 
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- Utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale instituţiei, prin prioritizarea 

alocărilor şi corelarea acestora cu obiectivele specifice şi rezultatele aşteptate.  

- Elasticizarea politicilor de preţ şi de distribuţie a serviciilor şi produselor culturale 

ale muzeului. 

- Dezvoltarea sistemului de voluntariat pentru organizarea şi promovarea 

activităţilor muzeului. 

 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 

 

 Programul Cercetări arheologice sistematice în vestul şi nord-vestul României.  

Este programul care propune o viziune coerentă şi integratoare asupra istoriei antice şi 

medievale a judeţului, finalitatea vizând valorificarea ştiinţifică prin publicaţii în literatura de 

specialitate, şi prin informări de largă accesibilitate destinate publicului nespecialist.  

  

 Programul Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj 

În cadrul acestui program s-a procedat la identificarea de noi situri și amplasarea 

acestora pe hărți, la verificarea unor situri și la realizarea documentației aferente acestor 

demersuri. 

 

 Programul Cercetări arheologice preventive pe teritoriul judeţului Sălaj 

Prin legislaţia specifică muzeul are ca atribuţie şi competenţe derularea cercetărilor 

arheologice preventive, care se realizează în funcție de solicitările existente, precum și de 

investițiile în infrastructură, care se derulează pe raza județului Sălaj.  

  

 Program de cercetare socio-istorică și antropologică 

Programul și-a propus să continue demersurile de documentare a unor teme legate de 

implicarea personalităţilor sălăjene în marile evenimente care au marcat secolul XX, precum 

şi aspecte privitoare la viaţa socio-economică şi evoluţia demografică a comunităţilor 

sălăjene. De asemenea, au fost avute în vedere elemente ce vizează viaţa culturală şi politică 

a Sălajului. Cercetarea s-a realizat prin consultarea fondurilor de documente existente în 

biblioteci şi arhive din ţară, iar rezultatele au fost publicate prin studii şi volume monografice.  

 Programul a inclus și abordări de antropologie istorică, demersuri de documentare 

care au vizat teme de maximă actualitate (investigate preliminar deja în anii precedenți și 
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urmărite în diacronie) precum migrația populației active, imaginarul și reprezentările legate 

de sărăcie și lene în cultura românească, respectiv peisajul, ca laborator al alegerilor și 

răspunsurilor trecute ale oamenilor și manifestarea materială a relației dintre om și mediu. 

 

 Program de cercetare socio-etnografică Documentarea şi repertorierea 

patrimoniului etnografic material şi imaterial specific comunităţilor  sălăjene. 

Programul a presupus continuarea cercetărilor etnografice şi interdisciplinare a stilului de 

viaţă rural specific comunităţilor sălăjene, cu sesizarea elementelor de modernizare, de 

diluare a structurilor tradiţionale, inclusiv a celor de reinventare a tradiţiilor locale. A fost 

continuat programul de cercetare a fenomenului locuirii în rural cu abordarea zonelor 

nedocumentate în anii anteriori. De asemenea, ca program de cercetare interdisciplinară, s-a 

continuat şi documentarea unor teme ce ţin de metodologia cercetărilor istoriei recente, 

respectiv aspecte legate de evoluţia societăţii rurale în secolele XX-XXI, cu privire specială 

asupra elementelor privind colectivizarea şi de-colectivizarea agriculturii, rezistenţa 

anticomunistă în Sălaj. 

 Programul a dezvoltat și o amplă cercetare multidisciplinară a tradiției olăritului în 

Sălaj, privită în contextul mai larg al ceramicii transilvănene. 

  

 Programul de cercetare a fenomenului artistic  

Programul are două componente: prima a vizat continuarea documentării şi valorificării 

patrimoniului muzeal format din colecţia maestrului Ioan Sima şi colecţia de artă 

contemporană. Cea de a doua componentă a continuat promovarea artei vizuale 

contemporane şi a artiştilor autohtoni, precum şi a celor străini. 

  

 Programul de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi a patrimoniului 

muzeal: 

 În cadrul programului au fost încurajate și susținute financiar participările la sesiunile 

şi simpozioanele ştiinţifice cu caracter internaţional, naţional şi local în vederea prezentării 

rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului către mediul ştiinţific. De asemenea, 

programul a avut în vedere organizarea unor simpozioane ştiinţifice tematice cu un număr 

mai restrâns de specialişti (aprox.20) şi cu profil tematic aferent domeniilor de cercetare ale 

muzeului.  

 În condițiile în care Muzeul de Artă Ioan Sima a intrat procesul de reabilitare   

componenta de valorificare prin expoziţii temporare s-a reorganizat prin realizarea unor 
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expoziții mai restrânse în beciul muzeului, menținând astfel legătura cu publicul nostru. De 

asmenea,  am avut în vedere dezvoltarea programelor de expoziții temporare virtuale, precum 

și intensificarea colaborărilor cu alte instituții muzeale în vederea promovării colecțiilor 

muzeului. În egală măsură, programul a inclus realizarea de expoziții online, pe site-ul 

muzeului, inclusiv cu bunurile culturale digitalizate și modelate 3D. 

    

 Program de digitalizare a patrimoniului istoric construit și mobil 

Programul a avut în vedere două componente: documentarea și scanarea 

fotogrammetrică (aeriană și la sol) a clădirilor de patrimoniu în fază de colaps și pre-colaps, 

în principal de pe teritoriul județului Sălaj dar și din alte județe, respectiv scanarea 

fotogrammetrică și laser a bunurilor culturale din colecțiile proprii sau ale altor muzee. 

  

 Programul de restaurare-conservare, evidenţă, gestionare şi dezvoltare a 

patrimoniului muzeal 

 Programul a vizat continuarea procedurilor de inventariere a pieselor în Registrul 

informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, a patrimoniului rezultat din 

cercetările arheologice precum şi a celui provenit din achiziţii. De asemenea, au fost realizate 

demersurile de verificare a bunurilor culturale conform legislației domeniului, s-a procedat la 

elaborarea procedurii de reevaluare a bunurilor culturale clasate și s-a demarat acest proces.

 Activitățile de restaurare s-au derulat conform planurilor anuale, dar și în funcție de 

prioritățile expoziționale sau colaborările cu instituțiile de profil din țară.   

   

 Program de evenimente culturale şi activităţi educaţionale 

 Segmentul acestor activități a fost adaptat condițiilor pandemice prin derularea în 

online, respectiv în spațiile școlilor partenere. Revenirea la condițiile de normalitate din anul 

2022 a produs reluarea, la un nivel extrem de consistent, a segmentului educațional, cu o 

importantă extindere spre publicul școlar din mediul rural. 

  De asemenea, s-a procedat la adaptarea conținuturilor programelor culturale la 

contextul pandemic și la derularea în format mixt (fizic și onine), reconceptualizat în anul 

2022 (Noaptea Europeană a muzeelor, Noaptea cercetătorilor europeni, Ziua Naţională a 

României). 

  

 Program editorial 
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Au fost continuate demersurile de publicare anuală a revistei noastre Acta Musei 

Porolissensis, precum şi creşterea numărului de baze de date în care aceasta a fost indexată. 

De asemenea, a fost avută în vedere încurajarea şi susţinerea producţiei ştiinţifice a 

specialiştilor instituţiei noastre, cu predilecţie a lucrărilor care îşi propun popularizarea şi 

promovarea patrimoniului muzeal.  

 

6. Proiecte din cadrul programelor. 

Programul Cercetări arheologice sistematice în vestul şi nord-vestul României. 

 Amprenta antropogenetică a populațiilor locale din preistorie pănă în evul mediu 

timpuriu 

 Neo-eneoliticul în Depresiunea Şimleului 

 Contribuţii arheologice la cunoaşterea epocii bronzului şi primei epoci a fierului în NV 

României 

 Sacru şi profan la dacii din nord-vestul României 

 Epigraphica porolissensia 

 Religia la Porolissum 

 Tetrapylon 

 Habitatul rural roman în Dacia Porolissensis / județul Sălaj 

 Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis 

 Contribuţii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în Depresiunea 

Silvaniei 

 Podoabe vestimentare și bijuterii în ambientul nobiliar transilvănean. Perioada 

Principatului 

 Cultic versus casnic în ceramica neolitică și eneolitică din Depresiunea Silvaniei 

 

 Programul de cercetare arheologică preventivă 

- Contractele de cercetare arheologică preventivă au fost detaliate la punctul  3. 

Analiza principalelor direcții intreprinse 

 

Programul de cercetare socio-istorică și antropologică: 

 Sălajul secolului XX şi personalităţile sale 

 Migrația transnațională, transformări în mediul rural, consum cultural și bătrânețe 

 Orașul Șimleu Silvaniei între modern și contemporan 
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 Preoți și dascăli sălăjeni în închisorile comuniste 

 Monumente de for public din Sălaj 

 Fenomenul expedițiilor „Cutezătorii” 

 Culese din Rural. Rezidențe de documentare și scriere – cofinanțat de AFCN 

Program de cercetare științifică în domeniul socio-etnografiei: 

 Centrele ceramice sălăjene şi răspândirea produselor acestora în Sălaj şi zonele 

adiacente. Produsele centrelor din apropiere răspândite în Sălaj 

 Ceramica de Zalău în colecții muzeale și private 

 Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală (judeţul Sălaj). 

 Repere identitare sălăjene: sate și țărani. 

 

Programul de cercetare a fenomenului artistic contemporan 

 Cercetarea colecţiei Szabó Vilmos la Zalău 

 Artă sălăjeană, artiști sălăjeni. 

 Ioan Sima, omul și artistul cunoscut din fotografii și corespondență 

 

Toate activitățile derulate în cadrul celorlalte programe au fost detaliate la punctul 3. 

Analiza principalelor direcții intreprinse. 

 

8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de 

management (2020-2022) 

- Participarea, în calitate de parteneri, în proiecte derulate de autorități locale, 

instituții școlare și de cultură, asociaţii şi fundaţii, la solicitarea acestora; 

- Participări la evenimente şi programe culturale organizate de autorităţi locale prin 

intermediul Asociaţiei „Amicii Muzeului” -  Zalău 

- Colaborarea cu universităţi şi alte instituţii de profil din ţară pentru practica 

studenţilor; 

- Acordarea de consultanţă ştiinţifică autorităţilor locale, instituţiilor şcolare în 

elaborarea unor materiale de informare şi promovare a patrimoniului cultural; 

- Realizarea, la comanda diverselor instituţii, asociaţii şi agenţi economici, a 

replicilor după elemente şi piese de patrimoniu în vederea comercializării lor; 
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  F. Previzionarea evoluţiei economică financiară a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce 

pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

Propunere Proiect de venituri şi cheltuieli pentru 2023 
 

Indicator                 Sursa de finanțare           2023 
Venituri Venituri proprii  200.000 lei 

Subvenție 4.127.500 lei 
Transfer din excedent 11.000 lei 
TOTAL 4.338.500 lei 

Cheltuieli Cheltuieli de personal 2.770.000  lei 
Cheltuieli cu bunuri și servicii 751.000 lei 
Cheltuieli acțiuni cu caracter științific 279.000 lei 
Cheltuieli de capital 538.500 lei 
TOTAL 4.338.500 lei 

 

2. Număr de beneficiari estimaţi pe următoarea perioadă de management: 

Întrucât în anul 2023 spațiile Galeriei de Artă Ioan Sima destinate expozițiilor temporare nu 

vor putea fi utilizate încă (urmează amenajarea expoziției de bază) numărul beneficiarilor nu 

va putea fi crescut considerabil. De asemenea, lucrările de amenajare a zonei pietonale din 

zona muzeului fac greu accesibilă intrarea, ca atare estimăm doar o creștere moderată a 

beneficiarilor, 13.000 fiind o cifră realistă.  

3. Analiza programului minimal realizat în perioada 2020-2023: 

Program realizat 2020: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului  

Suma 

alocată 

Perioada de 

desfăşurare 

Observaţii 

1. Proiect de cercetare 

arheologică sistematică – 

Clădiri târzii B6, C1, C8, 

B11 din Castrul Pomet – 

Porolissum 

42.500 lei Iulie-august 2020  

2. Proiect de cercetare – 

Repertoriul Arheologic al 

judeţului Sălaj 

5.000 lei Anul 2020  

3. Program de cercetare 46.000 lei Iulie-septembrie 2020  
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arheologică sistematică 

Cetăţile neconoscute ale 

Sălajului 

4. Proiect de cercetare 

arheologică sistematică Dacii 

liberi. Cercetări în situl dacic 

de la Pericei-Gouț  

Costuri 

cuprinse in 

Programul 

Cetățile 

necunoscute

.... 

Septembrie-

octombrie 2020 

 

5. Proiectul de cercetare 

,,Tratrapylon - Brusturi, 

punct Cetate  

Costuri 

cuprinse in 

Programul 

Cetățile 

necunoscute

.... 

14-30 septembrie 

2020 

Cofinanțat de 
Fundația Gerda-
Henkel. 
 

6. Evaluare de teren Sînmihaiu 

Almașului – Dealul 

Bogatului  

Costuri 

cuprinse in 

Programul 

Cetățile 

necunoscute

.... 

Noiembrie 2020  

7. Cercetări arheologice 

preventive: 

- Zalău, Pericei, Șimleu 

Silvaniei (4 contracte), 

Coșeiu, Romita, Crișeni, 

Badon 

 

71.800 lei Anul 2020 Finanţare 

asigurată de 

beneficiar 

8. Evaluări de teren:  

Hereclean, Zalău (2 locații) 

 

51.183 lei Anul 2020 Finanţare 

asigurată de 

beneficiari 

9. Lucrări de supraveghere 

arheologică: Cehu Silvaniei, 

3.745 lei   Anul 2020 Finanţare 

asigurată de 
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Pericei, Ulciug, Coșeiu, 

Șimleu Silvaniei, Romita, 

Zalău 

beneficiar 

10. Studii de fundamentare  

pentru delimitarea siturilor 

arheologice pe Planurile 

Urbanistice Generale 

5.400 lei Anul 2020  

11. Program de cercetare 

Amprenta antropogenetică a 

populațiilor locale din 

preistorie pănă în evul mediu 

timpuriu 

30.395 lei Anul 2020  

12. Proiect de cercetare - Neo-

eneoliticul în Depresiunea 

Șimleului. 

Costuri 

cuprinse în 

programul 

Amprenta 

antropogene

tică.... 

Anul 2020  

13. Proiect de cercetare –

Contribuţii arheologice la 

cunoaşterea epocii bronzului 

şi primei epoci a fierului în 

Sălaj 

Costuri 

cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

preventive 

și programul 

de cercetari 

sistematice 

Anul 2020  

14. Proiect de cercetare  Sacru şi 

profan la dacii din nord-

vestul României 

Costuri 

cuprinse în 

Proiectul de 

cercetare 

arheologică 

sistematică 

Anul 2020  
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Dacii liberi. 

Cercetări în 

situl dacic 

de la 

Pericei-

Gouț 

15. Proiect de cercetare 

Fortificațiile minore din 

cadrul frontierei Daciei 

Porolissensis 

Fără costuri Anul 2020  

16. Proiect de cercetare 

Epigraphica 

Fără costuri Iulie-august 2020  

17. Proiect de cercetare Religia 

romană la Porolissum 

Fără costuri Anul 2020  

18. Proiect de cercetare 

Habitatul rural din nord-

vestul provinciei Dacia 

Porolissensis 

Costuri 

cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

sistematice 

Anul 2020  

19. Proiect de cercetare – 

Contribuţii arheologice în 

NV României în sec.VII-XI. 

Cercetări în Depresiunea 

Silvaniei 

Costuri 

cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

preventive 

și 

sistematice 

Anul 2020  

20. Proiect de cercetare 

numismatică Monedă și 

circulație monetară în Evul 

Mediu sălăjean 

Fără costuri Anul 2020  

21. Platforma Pixels for 5.000 lei Anul 2020  
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Heritage 

22. Proiect de cercetare Trecut și 

prezent în arhitectură, 

habitat și locuire rurală în 

județul Sălaj 

1.000 lei 

Costurile de 

publicare 

cuprinse în 

programul 

editorial 

 Anul 2020  

23. Proiect de cercetare 

etnografică - Repere 

identitare sălăjene: sate și 

țărani 

500 lei Anul 2020  

24. Proiect de cercetare 

etnografică - Sentimentul 

religios în comunitatea 

satului sălăjean (rugăciunea 

şi vindecarea prin puterea 

credinţei 

Costuri 

cuprinse în 

proiectul de 

cercetare a 

arhitecturii 

rurale 

Anul 2020  

25. Proiect de cercetare – Sălajul 

secolului XX şi 

personalităţile sale 

1000 lei Anul 2020  

26. Proiect de cercetare 

Enciclopedia istoriografiei 

românești 

Cercetare 

teoretică 

Ianuarie-aprilie 2020 Cercetarea a fost 

realizată la 

solicitarea 

Univeristății 

Babeș Boliay Cluj 

27. Proiect de cercetare 

Enciclopedia Primului 

Război Mondial și a Marii 

Uniri (2014-2020 

Cercetare 

teoretică 

Aprilie-mai 2020 Cercetarea a fost 

realizată la 

solicitarea 

Univeristății 

Babeș Bolyai Cluj 

28. Proiect de cercetare Cler și 

religiozitate țărănească în 

lumea rurală din 

Fără costuri Anul 2020  
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Transilvania secolului al 

XIX-lea 

29. Proiect de cercetare Între 

conservare și modernizare – 

societate și peisaj în 

Antropocen 

Prelucrarea 

documentel

or de arhivă 

și a surselor 

bibliografic

e 

Anul 2020  

30. Proiect de cercetare pentru 

piesa de teatru documentar 

Postwest  

Costuri 

asigurate de 

partener 

februarie 2020 Parteneriat cu 

Teatrul 

Tineretului Piatra 

Neamț 

31. Proiect de cercetare Anonimii 

Migrației. Poveștile 

migranților din ruralul 

sălăjean 

1.500 lei Mai - septembrie 

2020 

 

32. Proiect de cercetare Salva-

Vișeu -1948. Atunci și  acum 

500 lei 0ctombrie 2020  

33. Proiect de cercetare a 

patrimoniului muzeal – 

Cercetarea colecţiei Sima 

Fără costuri  Anul 2020  

34. Proiect de cercetare  Artă 

sălăjeană, artiști sălăjeni 

1.000 lei  Iunie-august 2020  

35. Proiect de cercetare  

Ceramica de Zalău în colecții 

muzeale și private 

3.000 lei  Mai-octombrie 2020  

36. Proiect de cercetare  Centrele 

ceramice sălăjene şi 

răspândirea produselor 

acestora în Sălaj şi zonele 

adiacente. 

Produsele centrelor din 

apropiere răspândite în 

1.000 lei  Octombrie- 

noiembrie 2020 
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Sălaj. 

 

37. Realizarea şi expedierea 

dosarelor de clasare 

800 lei Anul 2020  

38. Program de restaurare- 

conservare 

5.000 lei Anul 2020  

39. Creare conținuturi noi Clio 

High Tech – Turul VR prin 

centrul Zalăului la începutul 

secolului XX 

150.000 lei August-decembrie 

2020 

 

40.  Expoziție Știință și etnicitate 

II. Biopolitica și eugenismul 

în România. 1920-1944 

(curator Marius Turda, 

Universitatea Oxford) 

 

2.000 lei Ianuarie-martie 2020  

41. Expoziție Mărțișor pentru 

speranță 

Costuri 

suportate de 

partener 

februarie 2020  

42. Dacica 3D Expoziție VR în 

cadrul programului VReau la 

muzeu 

Fără costuri Septembrie 2020  

43. Expoziție-album online 

Sănătate, că-i mai bună 

decât toate! Oameni, epoci, 

tratamente medicale 

Fără costuri Aprilie 2020  

44. Expoziție-album online 

Serviciul medical între 

cunoștințe tradiționale și 

profesionalizare 

Fără costuri Mai 2020  

45. Expoziție realizată fizic 

Bibelou, pește, mileu - 

decorarea spațiului locuit în 

1.500 lei Iunie-iulie 2020   

https://muzeuzalau.ro/serviciul-medical/
https://muzeuzalau.ro/serviciul-medical/
https://muzeuzalau.ro/serviciul-medical/
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comunism  

46. Expoziție stradală de 

fotografie Fețele Pandemiei 

3.000 lei Iulie-august 2020  

47. Program online Lapidarium 

Musei Zilahensis - Pars 

Epigraphica (15 intervenții) 

Fără costuri Mai-decembrie 2020  

48. Program de expoziții online 

Digi History (5 expoziții) 

Fără costuri Iulie - decembrie 

2020 

 

49. Expoziție realizată fizic 1 

Mai – Ziua Internațională a 

Muncii. Povestea unei 

sărbători muncitorești - 

Zestrea şi păstrarea ei  

2.000  lei Aprilie-iunie 2020  

50. Expoziție online - Ziua 

Națională a României de-a 

lungul timpului 

Fără costuri Decembrie 2020  

51.  Program de promovare a 

patrimoniului muzeal online- 

Poveștile patrimoniului (5 

filme de prezentare a unora 

dintre cele mai frumoase 

piese de patrimoniu din 

colecțiile muzeului). 

 

Fără costuri Iunie-septembrie 

2020 

 

52. Expoziție FBcataria-Gusturi 

și bucate pe-ncercate 

Fără costuri Octombrie-decembrie 

2020 

Expoziția a fost 

documentată în 

2020 și realizată 

în februarie 2021 

53.  Colaborare la expoziția 

Scuturi romane din Dacia  

 

Costuri 

suportate de 

organizator 

mai 2020 Organizator 

Muzeul Olteniei 

54. Expoziție - Descoperiri 

arheologice în perimetrul 

Costuri 

suportate de 

Septembrie-

decembrie 2020 

Beneficiar 

Michelin SA 
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Michelin SA  beneficiar 

55. Colaborare la expoziția 

Limes-Frontierele Imperiului 

Roman în România 

Costuri 

suportate de 

de 

organizator 

Aprilie 2020 Organizator 

Muzeul de Istorie 

a Transilvaniei 

Cluj 

56. Colaborare la expoziția 

Ceramica centrului de olari 

Deja 

500 lei Februarie – martie 

2020 

Organizator 

Muzeul 

Etnografic al 

Transilvaniei Cluj 

57. Expoziție itinerată la Muzeul 

de Etnografie Baia Mare 

Zadii, șorțuri și catrințe din 

patrimoniul MJIA Zalău 

300 lei Martie-aprilie  

58. Expoziţia Tabăra de artă de 

la Jebucu, ediţia 2019 

Costuri 

suportate de 

organizatori 

Aprilie 2020  

 

 

Program realizat 2021 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului  

Suma alocată Perioada de 

desfăşurare 

Observaţii 

1. Proiect de cercetare 

arheologică sistematică – 

Clădiri târzii B6, C1, C8, 

B11 din Castrul Pomet – 

Porolissum 

24.850 lei Iulie-august 

2021 

 

2. Proiect de cercetare – 

Repertoriul Arheologic al 

judeţului Sălaj 

8.200 lei Anul 2021  

3. Program de cercetare 

arheologică sistematică 

Cetăţile neconoscute ale 

18.000 lei august-

noiembrie 

2021 
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Sălajului 

4. Proiect de cercetare 

arheologică sistematică Dacii 

liberi. Cercetări în situl dacic 

de la Pericei-Gouț  

Costuri cuprinse in 

Programul Cetățile 

necunoscute.... 

Septembrie-

octombrie 

2021 

 

5. Proiectul de cercetare 

,,Tratrapylon - Brusturi, 

punct Cetate  

 septembrie 

2021 

Finanțat de 
Fundația 
Gerda-Henkel. 
 

6. Proiect de cercetare 

Habitatul roman în Dacia 

Porolissensis  

Costuri cuprinse în 

programul Cetățile 

necunsocute.... 

Noiembrie 

2021 

Costurile cu 

studenții 

suportate de  

Universitatea 

Babeș Bolyai 

7. Program de cercetări 

arheologice preventive  

144.505,87 lei Anul 2021 Suma 

reprezintă 

venituri 

realizate 

8. Program de cercetare 

Amprenta antropogenetică a 

populațiilor locale din 

preistorie pănă în evul mediu 

timpuriu 

Costuri suportate de 

parteneri 

Anul 2021 Parteneriat cu - 

Institutul de 

Studii 

Maghiare din 

Budapesta, 

Muzeul 

Județean 

Mureș 

9. Proiect de cercetare - Neo-

eneoliticul în Depresiunea 

Șimleului. 

Fără costuri Anul 2021 Demersuri 

teoretice pe 

baza 

cercetărilor 

derulate în anii 

anteriori 

10. Proiect de cercetare –

Contribuţii arheologice la 

Costuri cuprinse în 

programul 

Aprilie 

septembrie 
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cunoaşterea epocii bronzului 

şi primei epoci a fierului în 

Sălaj 

cercetărilor 

arheologice 

preventive și 

programul de 

cercetari sistematice 

2021 

11. Proiect de cercetare  Sacru şi 

profan la dacii din nord-

vestul României 

Costuri cuprinse în 

Proiectul de cercetare 

arheologică 

sistematică Dacii 

liberi.  

Septembrie 

2021 

 

12. Proiect de cercetare 

Fortificațiile minore din 

cadrul frontierei Daciei 

Porolissensis 

Fără costuri Anul 2021 Proiectul a 

constat în 

traducerea 

integrală a 

volumului 

consacrat 

temei 

13. Proiect de cercetare Religia 

romană la Porolissum 

Fără costuri Anul 2021  

14. Proiect de cercetare – 

Contribuţii arheologice în 

NV României în sec.VII-XI. 

Cercetări în Depresiunea 

Silvaniei 

Costuri cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

preventive și 

sistematice 

Mai, august 

2021 

 

15. Proiect de cercetare 

numismatică Monedă și 

circulație monetară în Evul 

Mediu sălăjean 

Fără costuri Anul 2021 Proiectul a 

presupus 

cercetarea 

teoretică 

16. Platforma Pixels for 

Heritage 

3.150 lei Anul 2021  

17. Proiect de cercetare Cultic 

versus casnic în ceramica 

Fără costuri Anul 2021 S-a realizat 

cercetare 
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neolitică și eneolitică din 

Depresiunea Silvaniei 

teoretică și 

datări C14 în 

colaborare cu 

UAB  

18. Proiect de cercetare Trecut și 

prezent în arhitectură, 

habitat și locuire rurală în 

județul Sălaj 

5.300 lei 

 

 Anul 2021  

19. Proiect de cercetare 

etnografică - Repere 

identitare sălăjene: sate și 

țărani 

Costuri cuprinse în 

proiectul Trecut și 

prezent.... 

Anul 2021  

20. Proiect de cercetare 

etnografică - Podoaba în 

satul tradițional sălăjean 

Costuri cuprinse în 

proiectul de cercetare 

a arhitecturii rurale 

Anul 2021  

21. Proiect de cercetare 

Ceramica populară din 

Transilvania (sec. XVIII-XX), 

cu specială privire la 

centrele de olari Zalău, 

Turda și Cluj 

1.500 lei Anul 2021  

22. Proiect de cercetare 

Ceramica centrului de olari 

Tihău 

2.700 lei  Proiectul a 

presupus 

documentarea 

în vederea 

realizării 

expoziției și a 

catalogului 

aferent acesteia 

23. Proiect de cercetare 

Ceramica de Zalău în 

colecții muzeale și private 

8.700 lei Anul 2021  

24. Proiect de cercetare Migrația 4.600 lei  Mai –  
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transnațională, transformări 

în mediul rural, consum 

cultural și bătrânețe 

octombrie 

2021 

25. Proiect de cercetare Orașul 

Șimleu Silvaniei între modern 

și contemporan 

Fără costuri Anul 2021 S-a realizat 

documentarea 

teoretică și de 

arhivă pentru 

expoziție 

26. Proiect de cercetare Preoți și 

dascăli sălăjeni în închisorile 

comuniste 

5.800 lei  decembrie 

2021 

 

27. Proiect de cercetare a 

patrimoniului muzeal – 

Cercetarea colecţiei Sima 

Fără costuri  Anul 2021  

28. Proiect de cercetare  Artă 

sălăjeană, artiști sălăjeni 

1.500 lei  Iunie-august 

2021 

 

29. Realizarea şi expedierea 

dosarelor de clasare 

1000 lei Anul 2021  

30. Program de creștere a 

colecțiilor, restaurare- 

conservare 

38.000 lei Anul 2021  

31.  Expoziție Din os și corn. 

Piese arheologice preistorice 

din materii dure animale  

1.000 lei februarie 2021  

32.  Expoziție Sumna sălăjeană 
și povestea ei 
 

1.500 lei Martie- aprilie 

2021 

 

33. Expoziție De diuăki și pă 

orândă. Practici magico-

religioase de pe Valea 

Someșului. 

1.300 lei  Aprilie-mai 

2021 

 

34. Expoziție Prestigiu sau 

kitsch  

1.000 lei mai – iunie 

2021 
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35. Expoziție Bravo, ai stil 

medieval! Bijuterii și 

accesorii vestimentare de pe 

teritoriul Sălajului 

1.800 lei Iulie-august 

2021 

 

36. Expoziție Magia antică la 

Porolissum. Sanctuarul 

Mithraic 

1.500 lei  Septembrie 

2021 

 

37. Expoziție Ceramica centrului 

de olari Tihău 

1.400 lei Octombrie 

2021 

 

38. Expoziție Lux in tenebris 1.200 lei Noiembrie-

decembrie 

2021  

 

39.  Expoziție Revizitând Răscola 
din 1907 ( in programul 
Muzeul în stradă) 
 

2.800 lei Martie-aprilie 

2021 

 

40. Expoziție Vasile Lucăcel, 

artistul plastic (în programul 

Muzeul în stradă) 

3.000 lei Mai-iunie 

2021 

 

41. Expoziție Pe linia galbenă 

(în programul Muzeul în 

stradă) 

2.500 lei Iunie-iulie 

2021 

 

42. Expoziție de fotografie Fețele 

migrației (în programul 

Muzeul în stradă) 

2.800 lei August-

septembrie 

2021 

 

43. Program de expoziții 

tempoare virtuale VReau la 

muzeu (3 expoziții în 

parteneriat cu 3 muzee din 

țară) 

2.500 lei August-

decembrie 

2021 

 

44. Program de expoziții online 

Digi History (9 expoziții) 

Fără costuri Anul 2021  

45. Programul Minutele istoriei 

(12 episoade) 

1000 lei Anul 2021  
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46. Program de Intership la 

muzeu (4 activități) 

Fără costuri Mai-august 

2021 

 

47.  Program de valorificare 

online a rezultatelor 

cercetărilor științifice – Clio 

explorer (16 intervenții 

online) 

Fără costuri Martie-

decembrie 

2021 

 

48. Tabăra de creație artistic-

plastică la Stana 

8.783 lei  iulie 2021  

49.  Atelier interactiv Povestea 

scrisului – Scribul (11 

ateliere) 

800  lei Octombrie 

2021 

 

50.   Atelierul interactiv În 

așteptarea Crăciunului 

300 lei Decembrie  

2021 

 

51.  Proiect educațional   Vacanţa 

la muzeu   

2.240 lei Iulie 2021  

52.   Un muzeu pentru  toți 

(parteneriat cu        Centrul 

Pilot de Referință pentru Boli 

Rare NoRo Zalău – 2 

activitatăți) 

Fără costuri Februarie –

martie 2021 

 

53.  Proiect educațional   

Speranța la muzeu 

(parteneriat cu Şcoala pentru 

Educaţie Incluzivă 

”Speranța”, Zalău, 4 ateliere) 

300 lei Mai-august 

2021 

 

54.  Proiect educațional Istoria 

trecutului văzută prin ochii 

copiilor din prezent 

(parteneriat  cu Școala 

Gimnazială ”Gh. Lazăr” - 1 

activitate cu tema Izvoarele 

nescrise. 

Fără costuri Octombrie 

2021 
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55. Program cultural Ziua 

Culturii Naționale (realizare 

și prezentare a 10 materiale 

video destinate promovării 

unor obiective de patrimoniu 

din Sălaj) 

1.000 lei Ianuarie 2021   

56. Program cultural Zilele 

muzeului (ateliere interactive) 

3.000 lei Mai 2021   

57. Program cultural Noaptea 

Europeană a Muzeelor 

(ateliere interactive, 

expoziții, concerte muzică) 

6.000 lei   iunie 2021  

58. Zilele Europene ale 

Arheologiei (parteneriat cu 

Institutul Național al 

Patrimoniului)  

Fără costuri Iunie 2021  

59. Zilele europene ale 

patrimoniului  (prelegeri și 

activități educaționale) 

 

500 lei Septembrie 

2021 

 

60. Program cultural - Noaptea 

cercetătorilor europeni – 

Porolissum 3D (derulat și 

fizic și online) 

 

2.500 lei Septembrie 

2021 

 

61. Programul editorial 24.500 lei  Anul 2021  

 

Program realizat 2022 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

proiectului/programului  

Suma alocată Perioada de 

desfăşurare 

Observaţii 
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1. Cercetare arheologică 

sistematică și conservare 

primară a patrimoniului 

arheologic descoperit pe situl 

arheologic Rezervația 

arheologică Porolissum 

20.900 lei August - 

septembrie 

2022 

 

2. Proiect de cercetare – 

Repertoriul Arheologic al 

judeţului Sălaj 

8.000 lei Anul 2022  

3. Program de cercetare 

arheologică sistematică 

Cetăţile neconoscute ale 

Sălajului 

42.450 lei august-

noiembrie 

2022 

 

4. Proiectul de cercetare 

,,Tratrapylon - Brusturi, 

punct Cetate  

19.230 lei septembrie 

2022 

Finanțare de la 
Ministerul 
Culturii 
 

5. Proiect de cercetare 

Habitatul roman în Dacia 

Porolissensis  

3.200 lei Iulie 2022 
 

6. Program de cercetări 

arheologice preventive  

361.360 lei Anul 2022 Suma 

reprezintă 

venituri 

realizate 

7. Program de cercetare 

Amprenta antropogenetică a 

populațiilor locale din 

preistorie pănă în evul mediu 

timpuriu 

Costuri suportate de 

parteneri 

Anul 2022 Parteneriat cu - 

Institutul de 

Studii 

Maghiare din 

Budapesta, 

Muzeul 

Județean 

Mureș 

8. Proiect de cercetare - Neo-

eneoliticul în Depresiunea 

Fără costuri Anul 2022 Demersuri 

teoretice pe 
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Șimleului. baza 

cercetărilor 

derulate în anii 

anteriori 

9. Proiect de cercetare –

Contribuţii arheologice la 

cunoaşterea epocii bronzului 

şi primei epoci a fierului în 

Sălaj 

Costuri cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

preventive și 

programul de 

cercetari sistematice 

Aprilie 

septembrie 

2022 

 

10. Proiect de cercetare  Sacru şi 

profan la dacii din nord-

vestul României 

Costuri cuprinse în 

Proiectul de cercetare 

arheologică 

sistematică Dacii 

liberi.  

Septembrie 

2022 

 

11. Proiect de cercetare 

Fortificațiile minore din 

cadrul frontierei Daciei 

Porolissensis 

Fără costuri Anul 2022 Publicarea 

volumului 

From Macro to 

Minor 

Security.Watch

towers, 

Fortlets and 

Linear 

Fortification 

on the Frontier 

of Dacia 

Porolissensis 

12. Proiect de cercetare 

Epigraphica porolissensia 

Fără costuri Anul 2022  

13. Proiect de cercetare – 

Contribuţii arheologice în 

NV României în sec.VII-XI. 

Costuri cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

August - 

noiembrie 

2022 

 



111 
 

Cercetări în Depresiunea 

Silvaniei 

arheologice 

preventive și 

sistematice 

14.  Monumente 3D. 

Documentarea digitală a 

patrimoniului imobil din 

Transilvania, Muntenia și 

Dobrogea 

109.952 lei Martie-

noiembrie 

2022 

Cofinanțat de 

AFCN 

15. Platforma Pixels for 

Heritage 

2.000 lei Anul 2022  

16.   Proiect de cercetare Podoabe 

vestimentare și bijuterii în 

ambientul nobiliar 

Transilvănean. Perioada 

Principatului. 

Costuri cuprinse în 

programul 

cercetărilor 

arheologice 

preventive și 

sistematice 

Anul 2022  

17. Proiect de cercetare Cultic 

versus casnic în ceramica 

neolitică și eneolitică din 

Depresiunea Silvaniei 

Fără costuri Anul 2022  

18. Proiect de cercetare socio-

etnografică Trecut și prezent 

în arhitectură, habitat și 

locuire rurală în județul 

Sălaj 

7.300 lei 

 

 Anul 2022  

19. Proiect de cercetare 

etnografică - Repere 

identitare sălăjene: sate și 

țărani 

Costuri cuprinse în 

proiectul Trecut și 

prezent.... 

Anul 2022  

20. Proiect de cercetare 

etnografică - Podoaba în 

satul tradițional sălăjean 

Costuri cuprinse în 

proiectul de cercetare 

a arhitecturii rurale 

Anul 2022  

21. Proiect de cercetare 3.000 lei Mai-iunie  
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Ceramica de Zalău în colecții 

muzeale și private 

2022 

22. Proiect de cercetare Centrele 

ceramice sălăjene şi 

răspândirea produselor 

acestora în Sălaj şi zonele 

adiacente 

7.200 lei Mai – 

septembrie 

2022 

 

23. Proiect de cercetare 

Ceramica transilvană,  

interferențe de stil 

2.000 lei Martie – mai  

2022 

 

24. Proiect de cercetare Migrația 

transnațională, transformări 

în mediul rural, consum 

cultural și bătrânețe 

3.000 lei  Ianuarie –

aprilie 2022 

 

25. Proiect de cercetare 

Personalități sălăjene 

Fără costuri Anul 2022 S-a realizat 

documentarea 

teoretică și de 

arhivă  

26. Proiect de cercetare Preoți și 

dascăli sălăjeni în închisorile 

comuniste 

5.700 lei  Octombrie 

2022 

 

27. Proiect de cercetare 

Monumente de for public din 

Sălaj 

1.500 lei Iunie – 

septembrie 

2022 

 

28. Proiect Culese din rural. 

Rezidențe de documentare și 

scriere 

82.806 Martie – 

noiembrie 

2022 

Cofinanțat de 

AFCN 

29. Proiect de cercetare a 

patrimoniului muzeal – Ioan 

Sima, omul și artistul 

cunoscut din fotografii și 

corespondență 

Fără costuri  Anul 2022  

30. Proiect de cercetare  Artă 2.500 lei  Iunie-  
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sălăjeană, artiști sălăjeni septembrie 

2022 

31. Programul de evidență, 

restaurare - conservare a 

patrimoniului muzeal 

31.200 lei Anul 2022  

32.  Programul de creștere a 

colecțiilor muzeale 

47.900 lei Anul 2022  

33.  Expoziție Când din oameni 

nu mai rămâne decât 

cenușa... Cimitirul din epoca 

bronzului de la Zalău – 

Valea Miții, Dealul lupului.  

2.000 lei februarie – 

martie 2022 

 

34.  Expoziție În slujba Romei. 
Primii soldați romani în 
Dacia 
 

3.000 lei Martie- aprilie 

2021 

 

35. Expoziție De Paști, Cristos a 

înviat! 

1.500 lei  Aprilie-mai 

2022 

 

36. Expoziție Poveștile reale ale 

vrăjitoarelor din Sălaj 

 

3.500 lei mai – iunie 

2022 

 

37. Expoziție Toy History – 

incursiune în lumea 

jucăriilor de altădată 

1.500 lei Iulie-august 

2022 

 

38. Expoziție Monumente 3D. 

Documentarea digitală a 

patrimoniului imobil din 

Transilvania, Muntenia și 

Dobrogea 

Costuri cuprinse în 

proiectul cofinanțat 

AFCN 

Octombrie 

2022 

 

39. Expoziție De la Moș Crăciun 

la Moș Gerilă 

2.100 lei Decembrie 

2022 

 

40. Expoziție Împărtăşeşte-ţi 

culorile! Împărtăşeşte-ţi 

Costuri suportate de 

Centrul NoRo 

Februarie 2022  
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povestea! 

41. Expoziție De Dragobete – 

Mulți ani doresc, celui ce-l 

iubesc 

1.200 lei Februarie- 

martie 2022  

Organizată la 

Muzeul 

Județean de 

Etnografie și 

Artă Populară 

Maramureș 

42. Expoziție Satul codrenesc 

interbelic  

2.500 lei Mai-iunie 

2022 

Organizată la 

Muzeul 

Județean de 

Istorie și 

Arheologie 

Maramureș 

43. Expoziție Plasa Valea lui 

Mihai – zonă de interferență 

între județele Bihor și Sălaj, 

3.000 lei Octombrie 

2022 

Organizată la 

Muzeul Țării 

Crișurilor  

44. Expoziție Muzeul pentru tine 3.500 lei Noiembrie 

decembrie 

2022 

Colaborare cu 

Rețeaua 

Națională a 

Muzeelor din 

România 

45. Expoziție Gemele şi cameele 

antice între utilitate şi 

estetică 

Costuri suportate de 

organizator 

August-

septembrie 

2021 

Parteneriat cu 

Muzeul 

Național de 

Istorie a 

Banatului 

46. Expoziție VR Alimentația în 

epoca romană (în cadrul 

programului VReau la muzeu  

500 lei Noiembrie – 

decembrie 

2022 

 

47. Program de expoziții online 

Digi History (7 expoziții) 

Fără costuri Anul 2022  

48. Programul Minutele istoriei 

(8  episoade) 

1500 lei Anul 2022  
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49. Program de materiale video 

documentare 3H. Hai Hui 

History 

Fără costuri Mai - 

decembrie 

2022 

 

50.  Program de valorificare 

online a rezultatelor 

cercetărilor științifice – Clio 

explorer (12 intervenții 

online) 

Fără costuri Martie-

decembrie 

2022 

 

51.  Program de expoziții 

fotodocumentare online (7 

expoziții) 

Fără costuri Anul 2022  

52. Expoziție Muzeul și piese de 

poveste (în programul 

Muzeul în stradă) 

2.755 lei Ianuarie-martie 

2022 

 

53. Expoziție Casele mierăi de 

pe valea Barcăului (în 

programul Muzeul în stradă) 

2.800 lei August- 

octombrie 

2022 

 

54 . Tabăra de creație artistic-

plastică la Stana 

8.000 lei  August 2022  

55.  Program Educație prin 

patrimoniu (destinat elevilor 

din mediul rural, derulat în 

20 de școli) 

1.800  lei Anul 2022  

56.   Program de ateliere 

interactive E vineri, vreau și 

eu la muzeu  (29 de ateliere) 

2.200 lei Anul 2022  

57.  Proiect educațional   Vacanţa 

la muzeu   

Costuri suportate din 

încasările de taxe de 

participare 

Iulie 2022 Valoare 

incasată 

10.130 lei 

58.   Un muzeu pentru  toți 

(parteneriat cu        Centrul 

Pilot de Referință pentru Boli 

Rare NoRo Zalău – 1 

Fără costuri Februarie –

2022 
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activitatate) 

59.  Proiect de educație muzeală   

Speranța la muzeu 

(parteneriat cu Şcoala pentru 

Educaţie Incluzivă 

”Speranța”, Zalău, 5 

activități) 

700 lei Mai-noiembrie 

2022 

 

60.  Proiect educațional Împreună 

mereu (parteneriat Centrul 

Tinerețe fără bătrânețe.- 4 

activități) 

 

Fără costuri Octombrie - 

noiembrie 

2022 

 

61. Proiect educațional Tradiţii 

româneşti (în colaborare cu 

Protopopiatul Ortodox, 

Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi ”Sfântul 

Arhidiacon Ştefan”- 5 

activități 

  

800 lei Martie, 

octombrie 

2022 

 

62. Proiect educațional Micii 

ghizi -  4 activități 

Costuri suportate din 

taxele de participare 

August 2022 Valoarea 

încasată din 

taxe 5.890 lei 

63. Conferință națională 

𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 �̦�𝐬𝐃𝐃 𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐃𝐃𝐭𝐭𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 

𝐦𝐦𝐭𝐭𝐦𝐦𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭𝐃𝐃 𝐃𝐃 ̂𝐭𝐭 𝐜𝐜𝐭𝐭𝐦𝐦𝐜𝐜𝐭𝐭𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 

�̦�𝐬𝐃𝐃 𝐯𝐯𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 

𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐦𝐦𝐭𝐭𝐭𝐭𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐃𝐃𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃 – 

𝐃𝐃𝐞𝐞𝐩𝐩𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐭𝐭�̦�𝐃𝐃𝐃 𝐦𝐦𝐜𝐜𝐃𝐃𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃𝐜𝐜𝐃𝐃 𝐦𝐦𝐃𝐃𝐭𝐭 

𝐙𝐙𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃𝐃̆𝐜𝐜  

 

7.725 lei Octombrie 

2022  

 

64. Program cultural Zilele 3.000 lei Mai 2022   
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muzeului (ateliere interactive) 

65. Program cultural Noaptea 

Europeană a Muzeelor 

(ateliere interactive, 

expoziții, concerte muzică) 

7.000 lei   mai 2022  

66. Zilele europene ale 

patrimoniului  (ateliere 

interactive la Casa Maniu) 

 

600 lei Septembrie 

2022 

 

67. Program cultural - Noaptea 

cercetătorilor europeni – 

Porolissum 3D (derulat și 

fizic și online) 

 

3.200 lei Septembrie 

2022 

 

 68. Programul editorial 42.473  lei  Anul 2022  

  

         

          Manager, 

         Dr.CORINA BEJINARIU 
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