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

atribuţiilor proprii în anul 2020 
 
În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) lit.b) coroborate cu cele ale alin. (3) lit. b) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, preşedintele 
Consiliului judeţean prezintă, anual, un raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor 
sale şi a hotărârilor Consiliului judeţean, context în care în prezentul material sunt prezentate 
principalele aspecte ale activităţii desfăşurate în anul 2020. 

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

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

 
ADOPTAREA ŞI PROMOVAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE 
În anul 2020, consiliul judeţean s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 6 şedinţe 

extraordinare. De asemenea, urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în luna 
octombrie a anului trecut s-a desfăşurat şedinţa de constituire a noului consiliu. În desfăşurarea 
şedinţelor s-au respectat procedurile prevăzute de actele normative aplicabile, inclusiv a celor 
sanitare, precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sălaj, 
fapt ce a permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii, argumente ori 
amendamente în legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum şi exercitării votului 
în cunoştinţă de cauză, mare parte dintre şedinţe fiind organizate online.  

În cadrul acestor şedinţe, s-au adoptat 112 hotărâri, din care: 
- 32 referitoare la atribuţiile Consiliului judeţean privind organizarea şi funcţionarea 

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

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

- 4 referitoare la gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului, 
- 19 referitoare la gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, 
- 10 referitoare la cooperarea interinstituţională în vederea promovării unor interese 

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

specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor sau serviciilor publice din subordinea 
acestuia. 

După adoptare, s-a procedat la definitivarea, semnarea, înregistrarea şi transmiterea către 
cei interesaţi a hotărârilor Consiliului Judeţean Sălaj, cu respectarea procedurilor prevăzute de 
lege. 

În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, pe parcursul anului trecut, s-au emis 269 de 
dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea au avut, în principal, ca obiect: 

- stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual, 
numirea, suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 



raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean; 

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

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

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

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

Niciuna dintre hotărârile adoptate şi dispoziţiile emise nu au fost atacate în instanţele de 
contencios de către Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj sau de persoane fizice sau juridice. 

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

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

În acest context, reprezentarea juridică, atât a Consiliului Judeţean Sălaj, cât şi a Judeţului 
Sălaj, s-a asigurat prin intermediul consilierilor juridici din aparatul de specialitate, într-un număr 
de 28 de dosare. Aceasta s-a materializat prin redactarea de cereri introductive, întâmpinări, 
răspunsuri la întâmpinări, apeluri, recursuri, cât şi prin prezenţa consilierilor juridici la 57 
termene de judecată. Dosarele de instanţă au avut ca obiect: acţiuni în contencios administrativ, 
revendicări imobiliare, rectificări CF, acţiuni în constatare, litigii privind drepturi salariale, 
rezilieri de contracte, pretenţii, litigii privind achiziţiile publice, litigii privind anularea actelor 
prin care au fost stabilite corecţii finaciare. 

În conformitate cu prevederile legale, la cererea consiliilor locale sau a primarilor, s-a 
acordat sprijin, asistenţă şi consultanţă juridică. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale, precum 
şi autorităţile locale au fost reprezentate, prin personalul de specialitate din aparatul propriu al 
Consiliului judeţean, într-un număr de 23 de dosare, fiind asigurată atât redactarea actelor 
procedurale mai sus precizate cât şi prezenţa consilierilor juridici la 50 termene de judecată. 

Pentru Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sălaj, instituţie subordonată 
Consiliului Judeţean Sălaj, a fost acordată asistenţă juridică în  15 de dosare, vizând litigii având 
ca obiect anularea actelor administrative (contestaţie la certificatul de încadrare în grad de 
handicat), concretizate în redactarea actelor specifice şi participarea la 32 termene de judecată. 

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

IMPLICAREA ÎN PROCESUL LEGISLATIV 
În cursul anului 2020, la nivelul autorităţii, au fost înregistrate şi comunicate de către 

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

LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC și 
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ 

 Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes 
public se realizează în condițiile legii, din oficiu sau la cerere. Astfel, în ceea ce privește 
furnizarea de informații de interes public la cerere, în anul 2020 au fost furnizate informaţii 
de interes public în baza unui număr de 43 de solicitări referitoare la: utilizarea fondurilor 



publice (contracte, investiţii, cheltuieli), achiziţii publice, modul de administrare a patrimoniului 
judeţului, urbanism, activitatea persoanelor cu funcţie de conducere şi a aleşilor locali, drepturi 
salariale, precum şi modul de organizare a activităţii privind liberul acces la informaţii, 
gestionare pandemie covid, drumuri judeţene, probleme sociale. Cele care au fost de competenţa 
instituției au fost rezolvate favorabil şi în termenul prevăzut de lege, iar cele vizând competenţa 
altor autorităţi, au fost redirecţionare către acestea. 

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

În ceea ce priveşte aplicarea Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor, la nivelul autorităţii au fost înregistrate în cursul anului un număr de 42 
de petiţii şi sesizări, vizând aspecte legate de starea drumurilor judeţene, transportul judeţean de 
persoane, construcţii, modul de administrare a unor unităţi administrativ-teritoriale de către 
autorităţile locale, alimentarea cu apă, etc. Cele care au fost de competenţa instituției au fost 
rezolvate favorabil, iar cele vizând competenţa altor autorităţi, au fost redirecţionare către 
acestea. 

În ceea ce privește activitatea de arhivă și registratură, s-au primit şi soluţionat favorabil 
un număr de 40 de solicitări de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi de la 
instituţii din judeţ vizând transmiterea unor documente întocmite cu ocazia preluării în mod 
abuziv a unor imobile: extrase ale decretelor de expropriere şi a anexelor aferente, corespondenţa 
purtată cu persoanele implicate, procesele verbale ale comisiilor de expropriere, fişele 
imobilelor, planuri de situaţie, planuri de amplasament, situaţiile privind eventualele despăgubiri 
şi plăţile efectuate. Răspunsurile s-au transmis inclusiv persoanelor implicate în dosarele de 
restituire. În cazul în care datele erau insuficiente, dat fiind faptul că nu se găsesc în arhiva 
instituţiei toate decretele de expropriere, s-a încercat identificarea altor înscrisuri cu privire la 
aceste imobile, respectiv a situaţiilor primare întocmite, a proiectelor de decrete existente (prin 
compararea cărţilor funciare, a suprafeţelor, a datelor de identificare ale foştilor proprietari, etc.). 

Urmare a unor cereri vizând eliberarea, pe baza datelor din arhivă, a unor adeverinţe 
privind veniturile realizate (defalcate pe elemente) şi cuantumul contribuţiei CAS, s-au cules 
datele solicitate şi s-au întocmit 9 adeverinţe privind salariul şi sporurile salariale necesare pentru 
calcularea/recalcularea pensiei. 

De asemenea, 9 cereri formulate de către persoane fizice, juridice, precum şi de către 
instituţii interesate, au fost soluţionate favorabil prin eliberarea unor copii de pe documente aflate 
în arhiva instituţiei: decizii, hotărâri, documentaţii care au stat la baza emiterii unor autorizaţii de 
construire, etc.  

Urmare a schimbării locaţiei în care funcţionează arhiva, s-a asigurat gestionarea în bune 
condiţii a activităţii de relocare a documentelor existente în arhivă, cu respectarea 
reglementărilor legale şi a nomenclatorului arhivistic legal aprobat. De asemenea, s-au preluat şi 
inventariat dosarele cu documente create de compartimentele din cadrul Consiliului Judeţean 
Sălaj. 

Prin intermediul compartimentului de registratură s-a asigurat înregistrarea electronică a 
unui număr de 19.896 adrese în Registrul general intrări - ieşiri. De asemenea, au fost înregistrate 
un număr de 604 cereri vizând eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire, avizul structurii de specialitate, avize tehnice şi autorizaţii de lucrări în zona 
drumurilor judeţene, etc. În toate cazurile, soluţionarea cererilor s-a realizat cu respectarea 
termenului legal de 30 de zile de la data înregistrării. 

RESURSE UMANE, SALARIZARE ŞI ORGANIZARE 



La sfârşitul anului 2020, aparatul de specialitate al Consiliului judeţean avea în 
componenţă 125 salariaţi, din care 98 funcţionari publici şi 27 personal angajat cu contract 
individual de muncă. În cursul anului au plecat din instituţie 6 funcţionari publici şi 9 persoane 
cu contract individual de muncă. În aceeaşi perioadă, Consiliul judeţean a încadrat, 10 salariați 
din care 2 funcționari publici, 8 personal angajat cu contract individual de muncă, fiind 
suspendați din funcție un număr de 8 funcționari publici și 2 persoane cu contract individual de 
muncă. 

În ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, în perioada amintită au participat la 
cursuri de perfecţionare 2 salariaţi ai instituţiei, care au absolvit programe în domenii precum: 
Integritate în Administraţia Publică Locală; Cybersecurity Essentials. 

În baza actelor normative ce privesc evaluarea personalului din cadrul aparatului de 
specialitate, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020 a fost realizată procedura de evaluare atât 
în cazul funcţionarilor publici, cât şi pentru personalul angajat cu contract individual de muncă. 

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

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

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

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

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

TRANSPORT JUDEŢEAN 
În cursul anului 2020, s-a urmărit îndeaproape respectarea Programului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate şi actualizarea lui, în raport de cerinţele populaţiei şi a 
fluxului de călători. 

Având în vedere dispoziţiile legale incidente stării de urgență și prevenirii răspândirii 
coronavirusului Covid-19, derularea activității de transport județean de persoane prin curse 
regulate s-a desfăşurat prin evitarea aglomerării de persoane în mijloacele de transport în comun, 
dispunând măsurile necesare adecvate, inclusiv prin asigurarea de mijloace de transport 
suplimentare. 

Au fost efectuate controale atât în autogările din judeţ, cât şi pe trasee, urmărindu-se 
respectarea orelor de plecare - sosire, a graficelor de deplasare pe trasee şi asigurarea condiţiilor 
optime de călătorie.  

În urma controalelor efectuate s-a constatat că operatorii de transport respectă orele de 
plecare – sosire şi graficele de circulaţie din caietele de sarcini. 

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

De asemenea, în cursul anului 2020 s-a efectuat control periodic în Autogara Zalău. 
Odată cu intrarea  în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 



precum şi a altor acte normative, s-au încheiat cu operatorii contracte de prestare a  activității de 
transport public judeţean pentru asigurarea în continuare a transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea 
contractelor de servicii publice, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care 
deţineau licenţe de traseu valabile la data respingerii O.U.G. nr. 51/2019 şi începând cu luna 
septembrie s-au facut demersurile necesare în vederea decontării transportului elevilor. 

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

Menţionăm că în decursul anului 2020, transportul rutier de persoane s-a desfăşurat în 
condiţii optime pe raza administrativ teritorială a judeţului nostru, cu respectarea drepturilor 
tuturor categoriilor de persoane care utilizează transportul public de persoane, drept urmare nu au 
fost aplicate sancţiuni. 

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

urmărit, îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor pe linia financiar-contabilă prevăzute de 
actele normative aplicabile.     

În baza Legii nr. 5/2020 privind  bugetul de stat pe anul 2020 s-a coordonat acţiunea de 
elaborare a Proiectului de buget pe anul 2020 pentru Judeţul Sălaj şi al bugetelor ordonatorilor 
secundari şi terţiari de credite din subordinea Consiliului judeţean, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Sălaj nr. 12 din 17 martie 2020, în sumă de 148.241,00 mii lei la partea de 
venituri şi 212.741,00 mii lei la partea de cheltuieli. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr. 
10 din 17 martie 2020 s-a aprobat utilizarea sumei de 64.500,00 mii lei, din excedentul bugetar 
al anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, pe anul 2020. 

Bugetul Judeţului Sălaj, pe anul 2020, s-a elaborat şi aprobat, la partea de venituri pe 
capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate şi 
paragrafe, după caz. Bugetul astfel structurat, s-a aprobat pe cele două secţiuni: buget de 
funcţionare, în sumă de 115.222,00 mii lei, partea de bază, obligatorie, care cuprinde veniturile 
necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, 
precum şi cheltuielile curente respective, şi buget de dezvoltare în sumă de 97.519,00 mii lei, 
care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare 
la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz.  

Repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor cuprinse în bugetul aprobat pentru 
anul 2020, s-a realizat în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în 
care este necesară efectuarea cheltuielilor, pe fiecare ordonator de credite în parte și în cadrul 
acestora pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole, alineate și paragrafe. 

Sursele de finanţare ale bugetului judeţului, pe anul 2020, au asigurat pentru toţi 
ordonatorii de credite din subordine drepturile salariale pe anul 2020, cheltuielile de funcţionare, 
dotări, reparații capitale la clădirile care au necesitat acest lucru, realizarea obiectivelor de 
investiții programate şi a proiectelor derulate din fonduri europene nerambursabile. 

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

S-a coordonat activitatea de stabilire, constatare, urmărire și încasare a impozitelor și 
taxelor care constituie surse de venituri ale bugetului județului pe anul 2020, realizând încasări în 
sumă de 177.411,57 mii lei.  

S-a coordonat activitatea privind organizarea şi înregistrarea în evidenţa contabilă, sintetică 
şi analitică, a tuturor operaţiunilor economico-financiare, în vederea întocmirii lunare a balanţei 
sintetice şi analitice pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi controlul 



concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, principalul instrument pe baza căruia 
se întocmesc situaţiile financiare. 

Conform prevederilor art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, trimestrial, s-au primit şi verificat dările de seama depuse 
de ordonatorii secundari şi terțiari de credite finanțati din bugetul județului, s-au întocmit 
situaţiile financiare centralizatoare cu toate anexele la acestea, în vederea depunerii acestora în 
termen, la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj. Prin Hotărârea Consiliului 
Județean Sălaj nr. 29 din 30 aprilie 2020 a fost aprobat Contul de încheiere a exerciţiului bugetar 
aferent bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor şi serviciilor publice subordonate 
Consiliului județean şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexele la acestea, pe anul 2019. 

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

 
 Contul de execuţie al Judeţului Sălaj, la 31 decembrie 2020, se prezintă după cum 

urmează: 177.411,10 mii lei – venituri şi 202.760,95 mii lei - cheltuieli.    
- Mii lei - 

 

 
Nr. 
crt. 

  

Categorii de venituri  
Încasări  

31 decembrie 2020 Ponderea 

(mii lei) (%) 

TOTAL, din care : 177.411,10 100,00% 

1
. 

Venituri proprii 
                   

5.446,10     3,07% 

2
. 

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru  
echilibrare  

                 
29.020,61     16,36% 

3
. 

Sume defalcate din TVA pentru finantarea  
cheltuielilor descentralizate, drumuri județene şi 
echilibrarea bugetului  

               
104.755,83     59,05% 

4
. 

Subvenții primite de la bugetul de stat:  pentru 
finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap, unităţii 
de asistenţă  medico-socială, fondul de intervenție și 
cheltuieli carantină 

                   
1.436,84     0,81% 

5
. 

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea investițiilor în sănătate 

                   
6.443,00     3,63% 

6
. 

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru derulare 
proiecte FEN 

                   
3.219,58     1,81% 

7
. 

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări 

                 
20.297,32     

11,44
% 

8
. 

Finanțare Program Național de Dezvoltare Locală  
                   

6.791,82     3,83% 



 

 

r. 
crt. Capitole de cheltuieli 

Plăţi 31 
decembrie 

2020 Ponderea 

3.07%

16.36%

59.05%

0.81%
3.63%

1.81% 11.44%

3.83%

Încasări la 31 decembrie 2020

1 Venituri proprii

2 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit pentru  echilibrare 

3 Sume defalcate din TVA pentru finantarea  cheltuielilor descentralizate, drumuri judetene şi
echilibrarea bugetului

4 Subventii primite de la bugetul de stat:  pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
unităţilor de asistenţă  medico-sociale, fd. Intervenție și ch carantină

5 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investițiilor în sănătate

6 Subvenții primite de la bugetul de stat pentru derulare proiecte FEN

7 Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

8 Finantare Program Național de Dezvoltare Locală



   (mii lei) (%) 

TOTAL, din care : 
       

202.760,95     100% 

1. Autorităţi executive          
19.009,45     9,4% 

2. 
Alte servicii publice- Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor, C.M.J., I.S.U.  

           
2.471,70     1,2% 

3. Învăţământ            
4.629,01     2,3% 

4. Sănătate          
16.224,49     8,0% 

5. Cultură, recreere şi religie          
27.543,39     13,6% 

6. Asistenţă socială          
65.095,50     32,1% 

7. Alte servicii: redevenţa, cotizaţii şi contribuţii            
1.990,45     1,0% 

8. Protecţia mediului            
4.317,92     2,1% 

9. Drumuri şi poduri judeţene          
61.479,04     30,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
În cadrul Programului pentru școli al României s-au contractat şi distribuit produse 

lactate, de panificaţie şi fructe pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în 
valoare de 1.845,79 mii lei. În baza prevederilor Ordinului nr. 697/2007 al Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi a H.G. nr. 558/2016, Consiliul judeţean, ca autoritate 
contractantă în cadrul Programului pentru şcoli al României, a depus la Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură - Sucursala Sălaj, Cererile cu toată documentaţia aferentă, privind 
solicitarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a fructelor în instituțiile școlare 

9.4%

1,2%

2.3%

8.0%

13.6%

32.1%1.0%

2.1%

30.3%

Plăţi  la 31decembrie 2020

Autoritati executive

Alte servicii publice- Direcţia de Evidenţa a Persoanelor, C.M.J. , I.S.U.

Învăţământ

Sănătate

Cultură, recreere şi religie

Asistenţă  socială

Alte servicii: redeventa, cotizaţii şi contribuţii

Protectia mediului

Drumuri şi poduri judeţene



din județ, aferente anului şcolar 2019/2020, fiind recuperată suma de 1.503,19 mii lei, care a fost 
virată la bugetul de stat.  

 Pe de altă parte, în ceea ce privește promovarea unor acțiuni în domeniul asistenței sociale, 
sportive, dar și celor destinate tineretului în cadrul unor Programe cu finanțare asigurată de la 
bugetul județului, s-a propus spre aprobarea Consiliului județean continuarea Programului de 
cofinanțare a activităților de asistență socială prestate de unitățile de cult din județ, având 
ca beneficiari un număr de 12 unități de cult, 4 fundaţii și 9 asociaţii, în sumă totală de 
1.144,29 mii lei. 

În anul 2020, au fost cofinanțate activităţi sportive de interes naţional în sumă de 
2.625,80 mii lei, astfel: 

          a)   2.585,23 mii lei - Clubul Sportiv ”Handbal Club Zalău”; 
          b)         12,57 mii lei -  Clubul Sportiv „ACS Volei Club Zalau 2015”; 
          c)         25,00 mii lei - Clubul Sportiv „Atletic” Zalău.  
          d)           3,00 mii lei - ACS Academia de Volei Lazăr  Marius  Zalău 
La capitolul „Învăţământ”, potrivit art. 110 alin. (3) din Legea nr.1/2011 privind educaţia 

naţională, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului bugetar 2020, s-a asigurat 
finanţarea în condiţii normale a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, 
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Speranța” Zalău şi a Centrului Județean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională Sălaj. 

Conform H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, s-au asigurat fondurile necesare 
pentru plata contribuţiilor aferente celor 557 posturi personal neclerical din judeţ, în sumă de 
12.379,54 mii lei. Lunar, prin ordine de plată s-au virat unităţilor de cult, sumele necesare pentru 
plata contribuţiilor aferente personalului neclerical şi s-au verificat documentele justificative 
privind utilizarea acestora, conform legislaţiei în vigoare. 

În cursul anului 2020 s-a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Sălaj suma de 11.192,00 
mii lei, din care, suma de 3.747,77 mii lei reprezentând contribuţia Judeţului Sălaj la 
cofinanţarea unor lucrări de investiţii şi a reparaţiilor capitale şi dotărilor cu aparatură medicală, 
conform art.198 şi art. 199 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, în completarea subvențiilor primite din bugetul de stat în 
sumă de 6.443,00 mii lei și suma de 1.001,44 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare 
privind achiziționarea de materiale sanitare, dezinfectanți, materiale de curățenie și echipamente 
de protecție.  

Totodată, în cursul anului 2020, s-au finanțat din bugetul Județului Sălaj studii de 
fezabilitate, expertize, pentru reabilitarea şi modernizarea unor secţii din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Zalău, amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean 
de Urgență Zalău,  precum și dotări în sumă de 4.133,00 mii lei.  

În cursul anului 2020, în cadrul celor 10 proiecte cu finanțare nerambursabilă, aflate în 
derulare, s-au efectuat plăți în sumă de 28.406,67 mii lei, din care s-a rambursat suma de 
23.437,59 mii lei, în baza cererilor de rambursare depuse în cursul anului. 

În urma închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli aferente anului 2020, conform 
prevederilor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3155/15.12.2020, a rezultat un deficit al 
anului 2020 în sumă de 25.349,85 mii lei, astfel: 

 - secţiunea de funcţionare a prezentat un excedent în sumă de 949,17 mii lei; 
 - secţiunea de dezvoltare a prezentat un deficit în sumă de 26.299,04 mii lei.  
Concluzionând, în urma stabilirii execuţiei bugetului local, pe total secțiuni, a rezultat un 

deficit al anului 2020 în sumă de 25.349,85 mii lei care diminuează disponibilul din contul de 
excedent al anului 2019 în sumă de 68.723,35 mii lei, rezultând un disponibil la finele anului 
2020 în sumă de 43.373,49 mii lei.  

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



Atribuții duse la îndeplinire de Direcția economică 
 

AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, URBANISM ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI  

Eliberare certificate de urbanism, autorizații de construire și avize 

Tipuri de acte emise  
Nr. de  

acte emise  
Taxe încasate  

(lei)  
Certificate de urbanism  28 730,08 

Aviz al structurii de specialitate din 
cadrul Consiliului judeţean asupra 
proiectului (propunerii) de 
“Certificat de Urbanism”   

280 3875,00 

Aviz al structurii de specialitate din 
cadrul Consiliului judeţean asupra 
proiectului (propunerii) de 
“Autorizaţie de Construire” 

169 35613,50 

Autorizaţii de Construire  21 132300,00 
Regularizări autorizații 5 5110,00 
Prelungire Autorizații de Construire 1 - 
Prelungire Certificate de Urbanism 2 - 
Proces verbal de contravenție - - 
Total   177628,58 

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

program de control, ce are ca scop îndrumarea privind activitatea de urbanism și amenajarea 
teritoriului și verificarea respectării legislaţiei în vigoare cu privire la autorizarea lucrărilor de 
construcții, precum și depistarea construcțiilor fără autorizații de construire sau încălcarea 
acestora .  

Totodată, s-au efectuat controale și în baza sesizărilor făcute instituţiei de către persoane 
fizice sau juridice.  

În anul 2020, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal 4 sesizări/reclamații. 
Reprezentanții  Biroului  au  participat  la  recepția  lucrărilor  pentru  autorizațiile emise de 

către Consiliul Județean Sălaj sau, la solicitarea UAT-urilor, ca specialiști în comisiile de 
recepție. 

COMPARTIMENTUL AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Sălaj a sprijinit consiliile locale în 

demersul acestora de elaborare/actualizare a planurilor urbanistice generale. A acordat, la cerere, 
asistență tehnică de specialitate consiliilor locale în scopul asigurării transpunerii coerente și 
uniforme, la nivelul localităților, a prevederilor documentatațiilor de amenajarea teritoriului și 
urbanism aprobate. A urmărit respectarea prevederilor regulamentului local de urbanism, al 
planului urbanistic general al comunei, precum şi actualizarea acestora la expirarea termenului 
de valabilitate.  

 Direcția Arhitect Șef a asigurat funcționarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și 
urbanism, a verificat documentațiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) depuse pentru a fi analizate 
în C.T.A.T.U. în vederea emiterii avizelor de oportunitate și a avizelor arhitectului șef. 

Situaţia Planurilor Urbanistice Generale se prezintă astfel :  
Din totalul de 61 de UAT, 19 au PUG-uri în termen de valabilitate, 14 UAT au prelungit 

valabilitatea PUG-urilor până la aprobarea noului PUG, conform art. 46 alin. (1^3) din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.  
Valabilitatea celor 28 de PUG-uri expirate, a fost prelungită, prin hotărâre de consiliu local, până 
la aprobarea unui nou PUG, dar nu mai mult de 31.12.2023 (conform OUG nr.51/21.06.2018 



pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001). Din cele 28 PUG-uri expirate, 2 nu au fost 
contractate, iar restul de 26 PUG-uri sunt contractate, în faza de elaborare/avizare. 

În cele 6 ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism desfășurate 
pe parcursul anului 2020 au fost analizate și avizate 13 documentaţii, din care: 3 PUG-uri, 7 
PUZ-uri - pentru obținerea avizului de oportunitate, 2 PUZ-uri și 1 PUD pentru obținerea 
avizului CTATU, fiind încasate taxe în cuantum de 750,00 lei (pentru documentații PUZ și 
PUD). 

În anul 2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a alocat suma de 
167.087,00 lei pentru finanțarea actualizării PUG-urilor la comunele Benesat, Bobota, Fildu de 
Jos, Horoatu Crasnei, Nușfalău, Șărmășag, Surduc, Zalău și Zalha. Suma totală plătită la finele 
anului 2020 a fost de 123.893,00 lei și s-a făcut în trei etape: etapa I – 18.668,00 lei, etapa II – 
18.668,00,00 lei și etapa III – 86.557,00,00 lei. Pentru cele trei etape de decontare s-au întocmit 
și transmis la MLPDA, deconturile justificative pentru lucrările executate, în baza proceselor 
verbale de recepție a lucrărilor și a devizelor de cheltuieli și s-au întocmit convenții cu UAT-
urile.  

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

 Alte activități: 
- Reprezentantul desemnat din cadrul Direcției Arhitect Şef a întocmit și a transmis la 

APM Sălaj puncte de vedere, conform Legii nr. 292/2018, pentru eliberarea avizelor, acordurilor 
şi autorizațiilor de mediu. 

- În anul 2020, conform contractului de prestări servicii pentru elaborarea Planului de 
Amenajare a Teritoriului Județean, semnat în 2018, și a actelor adiționale, s-a derulat Etapa III,. 
Urmărirea contractului cade în sarcina Compartimentului de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului și a Arhitectului șef, fiind o lucrare complexă, interdisciplinară. 

- În anul 2020, a fost semnat contractul de prestări servicii pentru “Elaborare Planului de 
Urbanism Zonal pentru Amenajare Complex Arheologic Porolissum Moigrad”. În cadrul 
acestuia, a fost predată și plătită Etapa I, urmând ca acest contract să fie finalizat în anul 2021. 

COMPARTIMENTUL GIS 
În cursul anului 2020, s-a continuat dezvoltarea bazei de date geospațiale proprie a 

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

De asemenea, au fost dezvoltate și actualizate următoarele straturi: 
o rețeaua de drumuri, împărțite în naționale/europene, județene și comunale; 
o suprafețe umede: lacuri, bălți și râurile; 
o rețeaua de căi ferate; 
o bunuri care alcătuiesc domeniul public al județului; 
o monumente şi situri arheologice; 
o rețele de transgaz și transelectrica; 
o rețele edilitare: Telekom, Orange, CPL Concordia;  
o zone protejate. 

S-a început lucrarea pe stratul tematic care conţine toate străzile din judeţ. 
Cu ajutorul bazei de date realizată până în prezent, la solicitare, au fost create diferite tipuri 

de hărți, respectiv fișiere în format vectorial.  
COMPARTIMENTUL MEDIU ŞI UTILITĂȚI PUBLICE  
Pe parcursul anului 2020, s-a asigurat monitorizarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor din 

planul de menținere a calității aerului, precum şi monitorizarea indicatorilor stabiliți în vederea 
urmăririi progresului înregistrat în implementarea obiectivelor, țintelor și măsurilor cuprinse în 
Planul județean de gestionare a deșeurilor și transmiterea datelor și a informațiilor aferente 



anului 2020 către Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj, în vederea întocmirii Raportului de 
monitorizare a implementării Planului județean de gestionare a deșeurilor. 

Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Arhitect Șef 
 
INVESTIȚII PUBLICE 
Direcţia a acţionat, în anul 2020, pentru continuarea proiectelor de interes judeţean şi 

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

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

De asemenea, în cadrul Direcției s-au întreprins acțiuni pentru realizarea unor investiții din 
fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Sălaj.  

I. PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ ȘI GUVERNAMENTALĂ AFLATE ÎN 
DIVERSE STADII DE DERULARE 

1. Reabilitare şi modernizare drum judeţean: DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – 
Horoatu-Cehului – Benesat, km 28+000 – 28+900 – 36+080 – 43+150 

 Contract de finanţare nr.895 din 18.12.2017 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014-2020 
 Beneficiar: Parteneriatul UAT Judeţul Sălaj și UAT Oraș Cehu Silvaniei 
 Valoarea totală a proiectului: 13.399.707,42 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2020 
 Rezultatele proiectului:  

- 7.970 m drum județean reabilitat și modernizat 
- 4.358 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate 
- 6 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate 

 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost încheiate 3 acte adiționale la Contractul de finanțare nr. 895 din 18.12.2017, 

având ca obiect modificarea valorii contractului, respectiv modificarea perioadei de 
implementare a proiectului;  

- au fost încheiate 3 acte adiționale la Contractul de execuție lucrări; 
- au fost avizate și plătite 24 Certificate de Plată, în valoare totală de 12.593.999,50 lei 

(inclusiv TVA); 
- au fost depuse la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca și aprobate de AM POR 8 Cereri de 

rambursare, în valoare totală de 12.314.776,16 lei (inclus TVA); 
- recepție lucrări: 17 iunie 2020; finalizare proiect: 31 august 2020; PND: iunie 2020 - 

iunie 2022.   
2. Reabilitare drum județean DJ 191C: Nuşfalău – Crasna – Zalău – Creaca 
 Contract de finanţare nr.134 din 03.07.2017 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: parteneriatul UAT Judeţul Sălaj și UAT Municipiul Zalău  
 Valoarea totală a proiectului: 120.812.270,74 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 30.07.2023 
 Rezultatele proiectului:  

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

 Activități derulate în anul 2020: 



- a fost inițiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare, având ca obiect modificarea 
perioadei de implementare a proiectului; 

- a fost încheiat Actul adițional nr. 2/28.08.2020 și a fost inițiat Actul adițional nr. 
3/28.08.2020 la Contractul de lucrări, ambele având ca obiect modificarea valorii 
contractului; 

- au fost verificate și aprobate 10 certificate de plată în valoare de 14.295.215,59 lei 
(inclusiv TVA); 

- au fost transmise la ADR Nord-Vest 7 Cereri de rambursare, cheltuielile solicitate la 
rambursare fiind în sumă totală de 16.106.469,56 lei (inclusiv TVA); 

- a fost monitorizată execuția lucrărilor care a ajuns la un procent valoric de peste 26%;  
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul misiunilor de 

verificare/audit efectuate de către reprezentanții ADR Nord-Vest.    
3. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108A: lim. jud. Cluj – Bogdana, km 

7+400 - 19+000 
 Contract de finanţare nr.55 din 03.07.2017 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: parteneriat UAT Judeţul Sălaj și UAT Comuna Buciumi (partener) 
 Valoarea totală: 52.999.840,15 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.12.2021  
 Rezultatele proiectului:  
- 11.600 m drum judeţean modernizat și reabilitat 
- 8.599 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate 
- 4.500 m aliniament de arbori pentru protecția drumului 
- 10 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate 
 Activități derulate în anul 2020: 
- a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de finanțare având ca obiect extensia 

duratei de implementare a proiectului; 
- a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de lucrări având ca obiect actualizarea 

prețului contractului conform prevederilor OUG nr. 114/2018 și ale Instrucțiunii ANAP 
nr.2/2018; 

- au fost avizate și plătite 16 Certificate de Plată, în valoare totală de 10.132.840,80 lei 
(inclusiv TVA); 

- au fost depuse la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca și aprobate de AM POR 9 Cereri de 
rambursare, în valoare totală de 8.578.391,25 lei (inclusiv TVA); 

- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 6 misiuni de 
verificare efectuate  de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest. 

4. Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 108D: Crişeni (DN 1H) – Cehu-
Silvaniei (DJ 196), km   0 +000 – 22+693 

 Contract de finanţare nr.868 din 18.12.2017 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală: 48.677.318,46 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.01.2022 
 Rezultatele proiectului:  
- 22.693 m drum judeţean reabilitat și modernizat; 
- 8.599 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate; 
- 4.500 m aliniament de arbori pentru protecția drumului; 
- 10 buc. stații transport public și alveole construite/modernizate. 
 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost semnate toate contractele subsecvente, pentru: servicii verificare documentații 

tehnice; supervizare; audit; publicitate și Acordul contractual pentru proiectarea și 
execuția lucrărilor; 



- au fost avizate și plătite 2 Certificate de Plată, în valoare totală de 1.063.941,06 lei 
(inclusiv TVA); 

- au fost depuse la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca și aprobate de AM POR un număr de 
2 Cereri de rambursare, în valoare totală de 1.111.789,38 lei (inclusiv TVA); 

- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest un număr de 4 Rapoarte de progres; 
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul celor 6 misiuni de 

verificare efectuate de către reprezentanții OI ADR Nord-Vest. 
5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 109E: lim. jud.Cluj - Fodora - 

Rus - Buzaș - Lozna -  DN 1H (pod Ciocmani), km 17+000 - 62+782 (proiect retrospectiv) 
 Contract de finanţare nr 3465 din 09.11.2018 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală: 108.354.207,46 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.08.2022 
 Rezultatele proiectului:  
- 45,782 km drum judeţean reabilitat; 
- 8.399 populaţie deservită de sectorul de drum judeţean reabilitat. 
 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost desfășurate activități specifice pentru evaluarea ofertelor depuse cadrul procedurii 

de achiziție pentru servicii de supraveghere a execuției lucrărilor, finalizate prin semnarea 
contractul aferent acestora; 

- a fost monitorizată derularea serviciilor de proiectare faza PT, DDE și CS și a serviciilor 
de verificare a documentațiilor tehnice elaborate de către proiectant; 

- a fost transmis la OI ADR Nord-Vest PT-ul pentru verificare;  
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul vizitelor de verificare 

efectuate în teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest. 
- elaborare documentație în vederea inițierii procedurii de achiziție execuţie lucrări (2021) 
6. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 191D: Valcău de Jos - Fizeș - 

Sâg - Tusa - limită  județ Cluj, km 10+800 - 31+330 (proiect retrospectiv) 
 Contract de finanţare nr. 3468 din 09.11.2018 
 Sursa de finanţare: FEDR - POR 2014-2020 
 Beneficiar: UAT Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală: 58.363.051,44 lei cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 31.03.2022 
 Rezultatele proiectului:  
- 20.530 m drum judeţean reabilitat și modernizat; 
- 750 mp suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate; 
- 4 buc. poduri reabilitate. 
 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost semnate toate contractele subsecvente (km 19+200 – 31+330): servicii proiectare 

(faza PT) și asistență tehnică proiectant; verificare documentații tehnice; audit; publicitate 
și supervizare; 

- a fost lansată și derulată procedura pentru achiziția lucrărilor (km 19+200 – 31+330); 
- au fost depuse la OI ADR Nord-Vest Cluj-Napoca și aprobate de AM POR 2 Cereri de 

rambursare, în valoare totală de 8.192.390,39 lei (inclusiv TVA); 
- au fost întocmite şi transmise la OI ADR Nord-Vest un număr de 4 rapoarte de progres 

trimestriale; 
- au fost furnizate informațiile și documentele solicitate în cadrul vizitei de verificare/audit 

efectuată în teren de către reprezentanții ADR Nord-Vest. 



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

 Contract de finanţare nr.2636 semnat în 13.11.2017 și act adițional 
nr.1/5755/02.12.2020 

 Sursa de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj; 
 Valoarea totală: 23.095.563,20 lei (inclusiv TVA) din care: 
 Durata contractului de proiectare și execuție lucrări: 26 luni 
 Rezultatele proiectului: 

- 15,55 km de drum județean reabilitat 
- 13,589 km șanțuri pereate executate  
- cosoliderea taluzului cu gabioane pe o lungine de 70 m 
- 43 podețe transversale realizate 
- 21 de podețe la drumurile laterale executate 
- 36 drumuri laterale realizate 

 Activități derulate în anul 2020: 
- etapele de proiectare au fost finalizate 
- au fost realizate lucrările de relocare rețele electrice 
- pe o lungime de 12,0 km s-au realizat straturile de fundatie de balast și strat de 

piatră spartă 
- s-au realizat 2 podețe dalate de tip D5 și 5 podețe tubulare cu diametrul d=1000mm 

8. Modernizare bazin apă la Spitalul Județean de Urgență Zalău  
 Contract de Finanțare nr. 2638 semnat în 13.11.2017 și act adițional 

nr.1/5753/02.12.2020 
 Sursa de finanţare: Programul Național de Dezvoltare Locală 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj; 
 Valoarea totală: 905.211,72 lei cu TVA 
 Durata contractului de proiectare și execuție lucrări: 6luni 
 Rezultatele proiectului: 
- bazin de apă funcțional pentru alimentarea cu apă a Spitalului  
 Activități derulate în anul 2020: 
- etapa de proiectare PT și DDE finalizată, execuția sistată deoarece nu există rezerva de 

apă pentru incendiu; 
9. Extindere, modernizare și dotare UPU - SMURD la Spitalul Județean de 

Urgență Zalău 
 Contract de Finanțare nr. 4069 semnat în 15.03.2019 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală: 15.351.329,08 lei cu TVA 
 Durata proiectului: 52 luni de la semnarea Contractului de Finanțare; 
 Rezultatele proiectului:  
- 892.86 mp suprafață existentă modernizată 
- 1463.56 mp construiți în vederea extinderii unității de primiri urgențe 
- 145 de echipamente/utilaje achiziționate pentru unitatea de primiri urgențe modernizată și 

extinsă 
 Activități derulate în anul 2020: 
- în luna ianuarie 2020 au fost demarate procedurile de achiziție a contractului de 

execuție lucrări; Procedura de achiziție s-a derulat pe o perioadă de 9 luni, contractul de 
execuție lucrări fiind semnat în 16.09.2020; 

- Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 05.10.2020  
10. Dotare cu aparatură medicală a Ambulatoriului integrat de specialitate din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău 



 Contract de Finanțare nr. 4367 semnat în 31.05.2019; 
 Sursa de finanţare: FEDR – POR 2014 – 2020 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală:  11.666.837,49 lei cu TVA 
 Durata proiectului: 60 luni de la semnarea Contractului de Finanțare; 
 Rezultatele proiectului:  
- 133 echipamente achiziționate pentru Ambulatoriul de specialitate și laboratoarele care 

îl deservesc; 
- 4 laboratoare care deservesc Ambulatoriul de specialitate dotate cu aparatură medicală 

modernă; 
- 18 cabinete de specialitate din cadrul Ambulatoriului integrat dotate cu aparatură 

medicală modernă. 
 Activități derulate în anul 2020: 
- a fost întocmită și revizuită documentația necesară în vederea inițierii procedurii de 

achiziție a echipamentelor medicale aferente proiectului  
11. Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea 

pacienților cu COVID19 
 Contract de Finanțare nr. 425 semnat în 04.12.2020; 
 Sursa de finanțare: FEDR – POIM 2014-2020 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Sălaj – lider, Spitalul Județean de 

Urgență Zalău – partener, Spitalul Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei – 
partener 

 Valoarea totală:  20.787.448,92 lei cu TVA  
 Durata proiectului: 14 luni – până în 30.04.2021; 
 Rezultatele proiectului:  
- 104 echipamente medicale achiziționate pentru dotarea secțiilor din cadrul Spitalului 

județean de Urgența Zalău care tratează pacienți cu COVID – 19; 
- echipamente de protecție asigurate pentru 271 de persoane din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Zalău implicate direct în tratarea pacienților cu COVID – 19; 
- 114 echipamente şi dispozitive medicale achiziționate pentru dotarea secțiilor din cadrul 

Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” care tratează pacienți cu COVID – 19; 
- echipamente de protecție asigurate pentru 204 persoane din cadrul Spitalului 

Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” implicate direct în tratarea pacienților cu COVID - 
19; 

 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost achiziționate și predate Spitalului Județean 16 aparate de ventilație mecanică și 

un robot de dezinfectare cu radiații UV, costurile acestora fiind rambursate prin proiect; 
- a fost lansată procedura de achiziție a celorlalte echipamentelor medicale din cadrul 

proiectului; 
- a fost pregătită documentația de achiziție pentru echipamentele de protecție din cadrul 

proiectului. 
12. SPACE – Simplificarea Procedurilor Administrative și Creșterea Eficienței în 

Județul Sălaj. 
 Contract de finanțare nr.337 din 01.04.2019 
 Sursa de finanţare: POCA - Apel retrospectiv CP10/2018 regiuni mai puțin dezvoltate  
 Valoarea totală a proiectului: 2.931.633,12 lei  cu TVA 
 Durata proiectului: 01.04.2019 – 31.03.2021 
 Rezultatele proiectului:  
- Oferirea a minim 5 servicii gestionate exclusiv de Consiliul Județean Sălaj prin procese 

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



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

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

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

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

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

 Activități derulate în anul 2020: 
- a fost semnat Contractul de Servicii nr. 9507 din 08.07.2020, privind "Achiziție servicii 

retrodigitalizare arhivă SPACE" în valoare de 829.474,35 lei plus TVA; 
- a fost semnat Contractul de Servicii nr. 6102 din 07.05.2020, privind "Achiziție 

furnizare hard și software, servicii informatice complete SPACE" în valoare de 
1.185.800 lei plus TVA; 

- au fost întocmite și  transmise la AM POCA un număr de 3 Rapoarte de progres; 
- au fost întocmite și transmise la AM POCA 6 Cereri de rambursare, iar în urma 

verificării sumele au fost rambursate integral; 
13. Sălajul spune NU corupției! 
 Sursa de finanţare: POCA/125/2/2/(CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la 

prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai 
puțin dezvoltate; 

 Contract de finanțare nr. 274 semnat în 08.11.2018 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj; 
 Valoarea totala a proiectului: 362.564,99 lei cu TVA  
 Durata proiectului: 08.11.2018 – 08.03.2020 
 Rezultatele proiectului:  
- 100 de persoane din administrația publică locală instruite în domeniul prevenirii şi 

combaterii corupției; 
- Ghid de bune practici la nivelul administrației publice locale pentru prevenirea și 

combaterea corupției, elaborat și distribuit; 
- Manual de proceduri operaționale pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul 

administrației publice locale, elaborat și distribuit; 
- Instituții și servicii publice aflate în subordinea Consiliului Județean Sălaj și 61 de 

unități administrativ-teritoriale din județ informate cu privire la măsurile de prevenire și 
combatere a corupției. 

 Activități derulate în anul 2020: 
- A avut loc conferința de presă care marchează finalizarea proiectului; 
- Contractul de finanțare s-a finalizat în 08.03.2020, în termenul stabilit; 
- Ofițerii de monitorizare din cadrul AM POCA au efectuat vizita finală în teren și au 

constatat că toate rezultatele proiectului au fost realizate. 
14. Planificare strategică și financiară în județul Sălaj 
 Contract de finanţare nr. 480 semnat în  08.05.2020 
 Sursa de finanţare: FSE - POCA 2014-2020 
 Beneficiar: Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Sălaj 
 Valoarea totală a proiectului: 576.962,70 cu TVA 
 Data de finalizare a Contractului de finanţare: 07.07.2021 
 Rezultatele proiectului 



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

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

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

 Activități derulate în anul 2020: 
- au fost semnate contractele pentru servicii de informare și publicitate și pentru 

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

echipa de managment;  
- au fost întocmite și  transmise la AM POCA un număr de 2 Rapoarte de progres; 
- au fost întocmite și transmise la AM POCA 4 Cereri de rambursare, rambursate integral; 
- a fost întocmită documentația necesară în vederea inițierii procedurii de achiziție pentru 

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

 
PROIECTE FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI 

1. Reabilitare DJ 108D, Cehu Silvaniei-Limită județ Maramureș, km 24+550 – 
28+868 

 Obiectul contractului: execuţie lucrări 
 Valoarea contract de proiectare și execuție lucrări: 6.820.859,95 lei (inclusiv 

TVA); 
 Lungime drum județean în execuție: 4,318 km 
 Ordinul de începere lucrări: 27.08.2020 
 Durata de execuție:18 luni de la Ordinul de începere + perioadele de suspendare în 

anotimpul rece 
 Activități derulate în anul 2020: participare comisia de evaluare a ofertelor depuse; 

monitorizarea execuției lucrărilor care a ajuns la un procent valoric de peste 8,5% 
2. Reabilitare și modernizare DJ 108N: lim. jud. Cluj –Petrindu –Tămașa –

Cuzăplac–Almașu–Băbiu–Mesteacăn–DJ 108A, Km 2+800 –37+616 
 Obiectul contractului: proiectare faza DALI  
 Valoare contract de proiectare: 142.800 lei (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: 29.09.2020 
 Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în anul 2020: participare în comisia de evaluare a ofertelor depuse în 

cadrul procedurii de achiziție; activități specifice de monitorizare a prestării serviciilor 
3. Modernizare DJ 109F, km: 0+000-0+837,6 Fodora –DN 1C 
 Obiectul contractului: proiectare faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului  
 Valoare contract de proiectare: 85.540,77 lei, (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: 02.07.2020 
 Durată contract de proiectare: 22 luni, din care 3 luni de la semnarea contractului 

pentru proiectare și 18 luni pentu asistență tehnică din partea proiectantului în perioada 
execuției lucrărilor, de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor 

 Activități derulate în anul 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii 
de achiziție;  participare în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii 
de achiziție; activități specifice de monitorizare a prestării serviciilor 

4. Modernizare DJ 109 P, Km 24+065 -27+590, Camăr – lim.jud. Satu Mare 
 Obiectul contractului: proiectare faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului 



 Valoare contract de proiectare: 96.390,00 lei, (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: 02.07.2020 
 Durată contract de proiectare: 24 luni, din care: 3 luni de la semnarea contractului 

pentru proiectare și 18 luni  pentru asistență tehnică din partea proiectantului în perioada 
execuției lucrărilor; 

 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 
achiziție; participare în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
achiziție; activități specifice de monitorizare a prestării serviciilor, recepţionat 
documentaţie tehnică (PT); elaborare documentație în vederea inițierii procedurii de 
achiziție execuţie lucrări 

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

 Obiectul contractului: proiectare faza DALI 
 Valoare: 132.090,00 lei cu TVA 
 Data semnare: 9.11.2020 
 Durată: 6 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse; activități specifice de 
monitorizare a prestării serviciilor 

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

 Obiectul contractului: proiectare faza DALI 
 Valoare contract de proiectare: 58.310,00 lei (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: 08.10.2020 
 Durată contract de proiectare: 6 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse; activități specifice de 
monitorizare a prestării serviciilor 

7. Reabilitare și consolidare DJ 191G: Crasna (DJ 108G) -Marin -Valcău de Jos 
(DJ 191D), km 0+000 -11+615 

 Obiectul contractului: proiectare faza SF 
 Valoare contract de proiectare: 86.870,00 lei, (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: 01.07.2020 
 Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse; activități specifice de 
monitorizare a prestării serviciilor; act adițional la contract – prelungire durata totală a 
contractului cu 3 luni 

8. Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109E: lim. jud. 
Cluj-Fodora-Rus, km 17+000-28+320 

 Obiectul contractului: proiectare faza PT și asistență tehnică din partea proiectantului 
 Valoare: 46.648,00 lei cu TVA din care: proiectare - 41.650,00 lei; asistență tehnică – 

4.998,00 lei 
 Data semnare contract: 16.11.2020 
 Durată: 18 luni, din care: 3 luni etapa de proiectare 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse; activități specifice de 
monitorizare a prestării serviciilor 

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

 Obiectul contractului: proiectare faza DALI 
 Valoare: 124.950,00 lei cu TVA 



 Data semnare contract: 06.11.2020 
 Durată: 6 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse; activități specifice de 
monitorizare a prestării serviciilor 

10. Punere în siguranță sectoarele de drum afectate de alunecări de teren pe DJ 
191D între km 10+800 – km 14+870, Valcău-Fizeș-Sâg 

 Obiectul contractului: proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări  
 Valoare: 10.157.373,59 lei cu TVA din care execuție lucrări : 9.852.652,37 lei cu TVA; 
 Data semnare contract: 05.01.2021 
 Durata contract: 14 luni de la semnarea contractului din care proiectare 

(DALI+PAC+POE+PT) 3 luni de la semnarea contractului și execuție lucrări/asistență 
tehnică din partea proiectantului 6 luni de la data emiterii Ordinului de începere a 
execuției lucrărilor 

 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 
achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse 

11. Amenajare parcare și spațiu de agrement în zona Spitalului Județean de 
Urgență Zalău 

 Obiectul contractului: execuție lucrări 
 Valoare contract: 6.037.259,10 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 9533/ 08.07.2010 
 Durată contract : 12luni 
 Activități derulate în 2020: realizare  piloţi forați, ziduri de sprijin ale incintei  
12. Punere în siguranță podeț pe DJ 110, km 18+823 
 Obiectul contractului: execuție lucrări 
 Valoare contract: 674.290,57 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 21.01.2021 
 Durată contract : 12 luni de la primirea Ordinului de începere a execuției lucrărilor 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse 
13. Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Zalău (extindere peste Serviciul de Medicină Legală) 
 Obiectul contractului: proiectare faza SF, PT și asistență tehnică din partea 

proiectantului 
 Valoare contract de proiectare: 141.610,00 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 22.10.2019 
 Durată contract de proiectare: 36 luni din care 5 luni de la semnarea contractului 

pentru etapa de proiectare și diferența pentru asistența tehnică din partea proiectantului pe 
toată perioada de execuție a lucrărilor 

 Activități derulate în 2020: monitorizarea și verificarea documentațiilor tehnice 
elaborate: SF completat cu elemente specifice DALI, PAC, POE, PT, DE și transmiterea 
acesteia la  Verificatorul de proiect 

14. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Secție de psihiatrie din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Zalău (proiect inclus pe lista CNI) 

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

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

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



 Activități derulate în 2020: elaborarea documentației pentru inițierea și derularea 
procedurii de achiziție; participarea la evaluarea ofertelor tehnico-financiare depuse în 
cadrul procedurii de achiziție 

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

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

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

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

la Ordinul de începere (30.03.2020) 
 Activități derulate în 2020: monitorizarea execuției lucrărilor realizate în procent de 

aprox. 90%; sistarea lucrărilor în 21.08.2020 pentru înlocuire instalațiilor electice 
16. Execuție rezervor de apă de 250 mc la secțiile exterioare ale Spitalului 

Județean de Urgență Zalău 
 Obiectul contractului: proiectare faza SF 
 Valoare contract de proiectare: 19.635,00 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 25.05.2020 
 Durată contract de proiectare: 3 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: monitorizarea elaborării, verificarea documentațiilor tehnice 

elaborate și recepționarea acestora de către comisia de evaluare 
17. Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34 P în vederea transformării în 

arhivă pentru Consiliul Juețean Sălaj 
 Obiectul contractului: servicii de proiectare documentație tehnică, faza DALI  
 Valoare contract de proiectare: 39.865,00 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 22.06.2020 
 Durată contract de proiectare: 2 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: monitorizarea și verificarea documentațiilor tehnice 

elaborate și transmiterea acesteia la Verificatorul de proiect  
18. Stabilizarea alunecărilor de teren de pe amplasamentul CMID Dobrin – Act 

adițional nr. 5 la contractul «Proiectare şi lucrări de execuţie pentru investiţiile cuprinse în 
proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj"»  

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

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

cca.70%. 
19. Elaborarea documentației în vederea consolidării, completării și extinderii 

sistemului de management integrat al deșeurilor (SMID) Sălaj 
 Obiectul contractului: elaborarea documentelor de programare, a documentației tehnice 

și a aplicației de finanțare pentru dezvoltarea SMID Sălaj 
 Valoare contract: 912.655,03 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 09.05.2019  
 Durată contract: 3 ani de la data semnării contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare Master Plan; elaborare Plan Județean de 

Gestionare a Deșeurilor; derularea etapelor specifice pentru obținerea Avizului de mediu. 



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

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

 Valoare contract: 156.485 lei cu TVA 
 Data semnare contract: 16.10.2020  
 Durată contract: 7 luni de la data semnării contractului 
 Activități derulate în 2020: Raport și determinări compoziție deșeuri – campania 1 (de 

iarnă). 
21. Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a biodeșeurilor 

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

separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului 
SĂLAJ   

 Valoare estimată contract: 208.250 lei (inclusiv TVA) 
 Data semnare contract: - după finalizarea contestației depusă la CNSC 
 Durată contract: 2 luni de la data semnării contractului 
 Activități derulate în 2020: derulare procedură, contestată la CNSC. 
22. Reabilitare drum acces Dobrin 
 Obiectul contractului: elaborarea DALI+PT și asistență tehnică 
 Valoare: 30.500 lei din care: etapa proiectare: 24.400 lei; etapa asistență tehnică: 

6.100 lei 
 Data semnare: 05.02.2020 
 Durată: etapa I: 2 luni de la data semnării contractului; etapa II: 4 luni de la ordinul 

de începere 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații tehnice aferente celor două etape 

(DALI; PAC+POE și PT+DDE+CS), documentație tehnică recepționată. 
23. Reabilitare și modernizare imobil situat în Zalău, str Dumbrava nr. 60 în 

vederea transformării în arhivă pentru spitalul Județean de Urgență Zalău  
 Obiectul contractului: proiectare faza Expertiză tehnică, DALI și Audit energetic 
 Valoare: 50.574,33 lei cu TVA 
 Data semnare: 03.12.2020 
 Durată: 3 luni de la semnarea contractului 
 Activități derulate în 2020: elaborare documentații în vederea inițierii procedurii de 

achiziție; participarea în comisia de evaluare a ofertelor depuse;  
24. Lucrări de întreținere 
 Așternere covoare bituminoase pe DJ 110 C: Ileanda (DN1C)-Dolheni-Lim.jud.MM, 

km 0+009 – 7+595; DJ 109 P: Halmăşd-Cerâşa, km 0+341 – 3+055; km 4+200 – 
5+945– 12 km; finalizat 

 Așternere covoare bituminoase pe DJ 108E: DJ108A-Someş Guruslău-Năpradea km 
0+000 – 11+950; DJ 110B: Şimleu Silvaniei (DN1H)-Ilişua-Lompirt-DN1F-
Sărmăşag-Derşida-Bobota-Zalnoc-Camăr (DJ 109P) km 2+767 – 41+714; DJ 108T: 
Lim.jud.Maramureş-Ulciug-Cehu Silvaniei km 11+686 – 13+186 – 52,4 km; finalizat 

 Așternere covoare bituminoase pe DJ 108G: DJ108A-Cizer-Plesca-Crasna-Vârşolţ 
(DN1H), km 0+065 -30+263 – 30, 2 km; finalizat 

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

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

 Întreținere îmbrăcăminți asfaltice pe DJ 191G, DJ 108R, DJ103N, DJ191E 



25. Program în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în 
anul 2020, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în 
domeniul asistenței sociale, aprobat prin HCJ nr. 161 din 23 decembrie 2019, respectiv HCJ nr. 
16 din 17 februarie 2020 cu modificările și completările ulterioare: 

 Sursa de cofinanțare (90%): bugetul propriu al Judeţului Sălaj 
 Buget alocat: 1.157.000,00 lei  
 Plăți efectuate: 1.144.296  
 Activități derulate în 2020:  

 servicii sociale furnizate la domiciliul asistatului, în centre de zi/cantine sociale sau în 
centre de zi pentru copii şi tineri cu dizabilităţi unui număr de aproximativ 529 
beneficiari din judeţul Sălaj; 

 acordare îngrijire primară la domiciliu și în sistem rezidențial pentru un număr de 318 de 
beneficiari persoane vârstnice, dependente, afectate de boală, sărăcie şi excluziune 
socială, care nu se pot gospodări singure şi necesită îngrijire; 

 acordare de servicii specializate pentru 24 beneficiari persoane adulte și 30 copii cu 
dizabilități; 

 acordare de servicii de specialitate pentru 79 de copii aflați în situație de risc de separare 
de părinți sau părăsiți de părinți cu risc de abandon școlar, asistență logopedică, consiliere 
psihologică și  sprijin în pregătirea lecțiilor 

 acordarea unei mese calde pentru un număr de 26 persoane defavorizate și servirea 
micului dejun pentru 25 școlari și  preșcolari; 

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

 au fost cofinanțate un număr de 51 locuri de muncă, din care majoritatea în mediul rural; 
 au fost sprijinite să funcţioneze un număr de 26 de entităţi prestatoare de servicii sociale 

care furnizează următoarele tipuri de servicii: cantine sociale; centre de zi de socializare 
și petrecere a timpului liber (tip club); centru de îngrijire și găzduire în sistem rezidențial 
pentru persoane vârstnice; centru de zi pentru recuperarea copiilor afectați de boli rare și 
din spectrul autist; centru de pregătire pentru o viață independentă; centre de zi pentru 
copii aflați în situație de risc de separare de părinți; centru social de zi pentru copii; centre 
de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități; unități care asigură servicii de asistenţă 
socială la domiciliul vârstnicilor și persoanelor cu nevoi sociale aflate în dificultate. 

 
B. PROIECTE AFLATE  ÎN ETAPA DE MONITORIZARE POST-

IMPLEMENTARE 
1. Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj 

Perioada de monitorizare post-implementare: 31.10.2016-31.10.2021 
2. Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, judeţul Sălaj 

Perioada de monitorizare post-implementare: 31.10.2016-31.10.2021 
3. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în  

situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – etapa III 
Perioada de monitorizare post-implementare: 27.09.2015 – 27.09.2020 

4. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 
județului Sălaj (proiect retrospectiv) 
Perioada de monitorizare post-implementare: 31.08.2019 – 31.08.2024 

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

6. „INNOV-CARE” – Abordare inovatoare centrată pe pacient pentru furnizarea  de 
servicii de asistență socială în condiții complexe 
Perioada de monitorizare post-implementare: septembrie 2019 – septembrie 2024 

7. Sisteme de management performant pentru Consiliul Judeţean Sălaj 
Perioada de monitorizare post-implementare: 01.10.2019 – 01.10.2024 



8. Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol şi a altor servicii publice 
destinate cetăţenilor în cadrul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Sălaj 
Perioada de monitorizare post-implementare: 31.11.2015 – 31.11.2020. 

9. Implementarea Sistemului de Management al Calităţii şi Performanţei conform SR 
EN ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Judeţean Sălaj 
Perioada de monitorizare post-implementare: 23.07.2019 – 23.07.2024 

10. Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj  
Perioada de monitorizare post-implementare: 19.02.2019 – 18.02.2024. 

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

C. PROIECTE AFLATE ÎN PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE în anul 2020 
1. Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 

– 8+600, proiect pentru care a fost semnat contractul de execuție lucrări la data de 
__.__.2021 

 Obiectul procedurii: elaborare documentație tehnică, faza PT + execuție lucrări 
 Valoare estimată fără TVA: 38.586.641,29 lei, fără TVA 

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

 Obiectul procedurii: elaborare documentație tehnică, faza PT + execuție lucrări 
 Valoare estimată fără TVA: 93.550.846,29 lei, fără TVA 

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

 Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI 
 Valoare estimată fără TVA: 75.840,33 lei, fără TVA 

4. Reabilitare și modernizare DJ 110B: DN1H –Șimleu Silvaniei –Ilișua –
Lompirt –DN1F –Sărmășag –Derșida –Bobota –Zalnoc –Camăr (DJ108P), 2+609 –41+658 

 Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI; 
 Valoare estimată fără TVA: 302.537,81 lei 

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

 Obiectul procedurii: Servicii de elaborare documentație tehnică, faza DALI; 
 Valoare estimată fără TVA: 94 5229,41 lei 

6. Reabilitare și modernizare DJ 108A între km 57+763 – 58 + 872, Prodănești 
– Jibou (DN 1H) 

 Obiectul procedurii: Servicii de elaborare a documentației tehnice, expertiză 
tehnică, DALI; 

 Valoare estimată fără TVA: 15.000 lei 
7. Execuţie rezervor de apă de 400 mc, la secţiile exterioare ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Zalău (spital vechi) 
 Obiectul procedurii: elaborare documentație tehnică, faza PT+DE și asistență 

tehnică proiectant; 
 Valoare estimată fără TVA: 39.100 lei 

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

 Obiectul procedurii: contract de execuție lucrări; 
 Valoare estimată fără TVA: 544.410,34 lei 

D. INVESTIȚII ÎN PREGĂTIRE 



1. Restaurare Ansamblu Castel Beldy: actualizare documentație tehnică și execuție 
lucrări 

2. Reabilitare și modernizarea drumului județean DJ 108R: DN 1F – Treznea – Agrij, 
km 0+000 12+137: proiectare faza DALI 

3. Modernizare DJ 109F: km 0+000 – 0+837,  Fodora – DN 1C: execuție lucrări 
4. Consolidare pod pe DJ 110C, km 0+430, în localitatea Ileanda, județul Sălaj: 

execuție lucrări 
5. Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108E: km 1+630, județul Sălaj: 

execuție lucrări 
6. Punere în siguranță pod peste râul Someș, pe DJ 108S: km 0+300, în localitatea 

Rus, județul Sălaj: execuție lucrări 
7. Punere în siguranță pod peste Valea Simișnei pe DJ 108S: km 8+250, în localitatea 

Șimișna, județul Sălaj: execuție lucrări 
8. Extindere pe verticală corp C4 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău: 

elaborare expertiză tehnică 
9. Servicii de consultanță în vederea auditului de supraveghere I pentru menținerea 

Sistemului de Management al Calității conform ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului 
Județean Sălaj 

10. Servicii de audit pentru menținerea Sistemului de Management al Calității 
conform ISO 9001:2015 în cadrul Consiliului Județean Sălaj 

11. Înlocuire sistem alimentare energie electrică la imobilul aflat în proprietatea 
județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean str. Avram Iancu, Nr. 29, Zalău: 
proiectare + execuție lucrări 

12. Reabilitare și consolidare DJ 191 G: Crasna (DJ 108G) – Marin – Valcău de Jos  
(DJ 191D), km 0+000 – 11+615: proiectare faza PT, asistență tehnică proiectant și execuție 
lucrări 

13. Modernizare DJ 109 P, Km 24+065 -27+590, Camar – lim.jud. Satu Mare: execuție 
lucrări 

14. Reabilitare și modernizare punct termic nr. 34P în vederea transformării în arhivă 
pentru Consiliul Județean Sălaj: proiectare faza PT, asistență tehnică proiectant și execuție 
lucrări 

15. Extindere și reabilitare ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Zalău: execuție lucrări 

16. Extindere pe verticală a corpului C4 a Spitalului Județean de Urgență Zalău în 
vederea creării unor noi spații de spitalizare: expertiză tehnică 

17. Reabilitare, extindere și dotare Centru Medical Ileanda: proiectare faza DALI 
18. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj, situată 

în Zalău, str. Kosuth, nr. 71: proiectare faza DALI 
19. Reabilitare și eficientizare energetică a clădirii Consiliului Județean Sălaj (corp 

C3), situată în Zalău, str. Lt.Col.Pretorian, nr. 30: proiectare faza DALI 
20. Reabilitare, modernizare și extindere pe verticală la secția de recuperare umană 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău: proiectare faza DALI 
21. Sediu administrativ Consiliul Județean Sălaj: proiectare faza SF 
22. Zid de sprijin (împrejmuire) la imobilul situat în municipiul Zalău, Piața 1 

Decembrie 1918, nr.11: proiectare faza DALI 
23. „Reabilitare și modernizare DJ 103N între km 1+660 - 11+626, limită județ Cluj - 

Halta Jebucu – Jebucu – Sfăraş - DN1G: proiectare faza DALI 
                Atribuții duse la îndeplinire de Direcția investiții şi programe publice  
 

De asemenea, în conformitate cu atribuțiile specifice, prin Direcția Monitorizare 
Investiții Publice din cadrul aparatului de specialitate, au fost derulate proceduri specifice 
monitorizării investiţiilor realizate de către Consiliul Judeţean Sălaj, finanţate din diverse surse 
(nerambursabile, bugetul de stat, bugetul judeţean). 



COMPARTIMENTUL PROCEDURI EX-ANTE INVESTIŢII 
 Monitorizarea perioadelor de valabilitate a următoarelor documente: certificate de 

urbanism, autorizații de construire, garanții (polițe de asigurare aferente contractelor de 
finanțare aflate în desfășurare);  

 Întocmirea şi gestionarea unui centralizator al contractelor şi garanţiilor aflate în 
desfășurare (aferente proiectelor de investitii) cu datele specifice: perioada de valabilitate, 
prestatorul contractului și valoarea totală a contractului (cu T.V.A); 

 Implicarea în Comisia de evaluare și selecție a proiectelor de asistenţă socială, promovate 
de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi 
sociale asistate în judeţul Sălaj, pentru anul 2020,  

 În anul 2020, s-a continuat acțiunea inițiată de Consiliul Județean Sălaj în 2019, în 
contextul Programului național de realizare/extindere a rețelelor de gaze naturale în unitățile 
administrativ-teritoriale, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale, acțiune de susținere a 
proiectelor de realizare/extindere a rețelelor de gaze naturale, în toate comunele județului Sălaj, 
demarate de A.D.I-urile constituite la nivelul județului Sălaj; 

Sarcinile îndeplinite au fost următoarele: 
 Dialogul permanent cu președinții celor 8 Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitară, stabilite pe regiuni,  
 Întocmirea Anexei privind componența pe A.D.I-uri; 
 Actualizarea periodică a stadiilor proiectelor de realizare/extindere a rețelelor de 

gaze naturale, din județul Sălaj; 
 Întocmirea Raportului privind parcursul proiectelor de realizare/extindere a 

rețelelor de gaze naturale în județul Sălaj; 
 Participarea, în echipa de proiect, la implementarea proiectului ,,Planificare strategică și 

financiară în județul Sălaj”, depus în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 
2014-2020, apelul de proiecte POCA/661/2/1, Obiectivul Specific 2.1:  

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte 
CP13/2019 - pentru regiunile mai puțin dezvoltate;  

Activitățile principale ale proiectului au fost: 
 Elaborarea Cererii de Finanțare și a documentelor suport; 
 Pregătirea documentațiilor necesare pentru inițierea procedurilor de achiziție  

privind „Achiziționarea de mijloace fixe pentru echipa de management”; 
 Întocmirea Cererilor de Rambursare; 
 Participare la încărcarea documentelor în aplicația MySMIS2014; 
 Evaluarea ofertelor depuse; 
 Evaluarea răspunsurilor la solicitările de clarificări; 
 Întocmire: Adrese, Rapoarte, Notificări, etc.; 
 Colaborarea cu celelalte compartimente, în legătură cu activitatea de investiții; 
 Realizarea diferitelor sarcini trasate de superiori; 
COMPARTIMENTUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE 
 Deplasare pe DJ 108 B, Gârbou – Cernuc –lim. Județul CLUJ pentru evaluare degradări; 
 Deplasare pe DJ 108 D, DN1 H – Cristur, pentru realizare sector experimental plombări 

cu emulsie; 
 Deplasare pe DJ 108 N, Cuzăplac – Petrindu – lim. Județul CLUJ, pentru evaluare podețe 

degradate; 
 Deplasare pe DJ 108 S, în localitatea Zalha pentru evaluare pagube produse de inundațiile 

din iunie 2020; 
 Deplasare pe DJ 109 E, Fodora-Gâlgău – Poiana Blenchii, pentru evaluare sector de 

drum, în vederea realizării Acordului de asociere cu comuna Gâlgău, precum și evaluarea 
sectorului de drum unde se vor realiza podețe de acces, șanțuri din beton și trotuare;  



 Deplasare pe DJ 109, lim. Județul Cluj – Dragu, în vederea evaluării sectorului de drum 
neasfaltat existent la limita cu județul Cluj; 

 Deplasare pe DJ 109 P, DN 1 H, Halmășd –Cerișa –Ip - Camăr, pentru verificarea 
lucrărilor de parapeți metalici și indicatoare rutiere; 

 Deplasare pe DJ 191D, în localitatea Boghiș, pentru identificare podețe degradate și 
indicatoare rutiere, a celor care lipsesc sau care sunt degradate; 

 Deplasare pe DJ 108 F, Măieriște –Moiad, pentru verificarea lucrărilor de pombări;  
 Deplasare pe DJ 109 E, Lozna – Cliț - pod Ciocmani, pentru verificarea lucrărilor de 

plombări; 
 Deplasare pe DJ 108 A, în localitatea Jibou- pentru verificarea lucrărilor de plombări; 
 Deplasare pe DJ 110 D, în localitatea Cristolțel, pentru identificarea unui podeț degradat; 
 Deplasare pe DJ 110 E, Nușfalău –Plopiș –Făget, în vederea evaluării zonelor care 

necesită plombări; 
 Participare în comisia de licitație pentru atribuirea contractului: STUDII TOPO, STUDII 

GEO, EXPERTIZA TEHNICA ȘI D.A.L.I., pentru obiectivul: Refacere DJ 108 S, KM: 20+740-
28+810, în satul ZALHA. 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE POST-IMPLEMENTARE - 
Administrarea Castrelor Romane Porolissum și Buciumi 

 Conform atribuțiilor din fișa postului, personalul desemnat cu îngrijirea obiectivelor 
turistice: Castrul roman Porolissum-Moigrad și Castrul roman de la Buciumi, și-a îndeplinit în 
mod corespunzător sarcinile de serviciu, respectiv: asigurarea condițiilor igienico-sanitare, 
necesare desfășurării activităților la cele două obiective de patrimoniu;   

      Atribuții duse la îndeplinire de Direcţia Monitorizare Investiţii Publice 
 

În cursul anului 2020, în ceea ce privește activitatea de administrare a domeniului 
public și privat al județului, prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat al 
Județului, au fost derulate activităţi destinate gestionării adecvate ale unor obiective de 
patrimoniu, prin promovarea/realizarea unor lucrări de construcţii şi/sau reabilitări ale acestora. 
Astfel, au fost elaborate documentațiile de specialitate pentru inițierea procedurilor de achiziție 
publică aferente acestora, dirigentarea execuției lucrărilor și recepții finale, reevaluarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul public și privat al Județului Sălaj, precum și emiterea acordurilor 
prealabile pentru lucrările care se execută în zona drumurilor judeţene. Organizarea unor licitaţii 
de vânzare a fierului vechi provenit din lucrări aferente anului în curs au constituit alte aspecte 
ale activității de gestionare a patrimoniului județului. Au fost eliberate 82 acorduri și 35 
autorizații pentru lucrări de amplasare și acces în zona drumurilor județene. 

Pentru eficientizarea lucrărilor necesare pe timp de iarnă, pentru operativitatea în 
intervenţii şi pentru o mai bună coordonare a întregii activităţi, Județul Sălaj a încheiat 38 de 
acorduri de asociere cu o parte din UAT-urile din județ, având ca obiect întreţinerea tuturor 
drumurilor judeţene, de nivel 1, 2, 3, 4, pentru acțiunile operative, în principal, în perioada 
15.11.2020 – 15.03.2021, prin efectuarea de lucrări specifice anotimpului rece. Urmărirea, 
verificarea şi coordonarea întregii acţiuni revine Serviciului administrarea domeniului public şi 
privat al judeţului, din cadrul Direcţiei patrimoniu, iar în acest sens a fost întocmită „Procedura 
privind stabilirea modului de organizare a activităților de coordonare, supraveghere și intervenție 
pentru  prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor județene”. 

De asemenea, s-au desfășurat activități de proiectare lucrări aferente reţelei de drumuri 
judeţene (covoare bituminoase, reparaţii podeţe, punere în siguranţă podeţ, lucrări de amenajare 
amonte), întocmire documentaţii pentru demararea procedurilor de achiziţii pentru diverse 
servicii (elaborare expertiză tehnică, DALI şi proiectare, serviciu de cadastru etc.), s-a asigurat 
reprezentarea în comisiile de evaluare oferte, a activităţilor de recepţie şi analiză a expertizelor 
tehnice şi a documentaţiilor tehnico-economice ori comisiilor de recepție. În ceea ce privește 
siguranța circulaţiei, au fost gestionate lucrări de toaletizare a drumurilor judeţene, precum și 
identificarea necesarului și montarea indicatoarelor rutiere. 

În ceea ce privește activitatea Serviciului administrativ, pentru desfăşurarea în condiţii 



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

Atribuții duse la îndeplinire de Direcţia Patrimoniu  
 

ACHIZIŢIILE PUBLICE 
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat pe baza Programului anual de achiziţii 

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

În acest sens, în baza programului anual al achiziţiilor publice din anul 2020, au fost 
organizate procedurile de achiziţie, după cum urmează:  

-   40 proceduri de licitaţii deschise-SEAP;  
-   33 proceduri simplificate-SEAP; 
- 194 achiziţii directe - SEAP.  
-     6 negocieri fără publicare prealabilă  
Ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică și a achiziţiilor directe s-au încheiat 

contracte:    
  -   97  contracte de furnizare cu o valoare de 11.811.435,33  lei fără TVA; 
  -  94 contracte de servicii cu o valoare de 7.280.442,62 lei fără TVA; 
  -   1 acord cadru şi 12 contacte de lucrări cu o valoare de 79.119.131,04lei fără TVA. 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG  

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, demararea procedurilor au fost precedate de întocmirea strategiei de 
contractare, care potrivit legislaţiei este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată 
egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată de 
autoritatea contractantă. În cazul achiziţiilor directe, pentru fiecare achiziţie se întocmeşte notă 
justificativă privind selectarea procedurii, nota justificativă vizată de Direcţia juridică, invitaţie 
de participare care se publică în SEAP şi clauze contractuale. Toate aceste documente alături de 
caietul de sarcini se publică în SEAP şi pe site-ul Consiliului județean. 

S-a asigurat conformitatea cu prevederile legale pe întreg procesul procedural al achiziţiilor 
publice, asigurându-se aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire prin asigurarea 
transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, proporţionalităţii şi garantarea 
tratamentului egal şi nediscriminarea agenţilor economici interesaţi să participe la licitaţiile 
publice derulate de Consiliul Judeţean Sălaj. 

De asemenea, s-a asigurat consultanţă de specialitate cu privire la modul de aplicare a 
legislaţiei privind achiziţiile publice, îndrumarea autorităţilor publice locale în ceea ce priveşte 
publicarea anunţurilor şi invitaţiilor de participare în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, 
elaborarea documentaţiilor de atribuire, precum şi participarea în comisiile de evaluare la cererea 



autorităţilor publice locale.  
 Atribuții duse la îndeplinire de Serviciul Achiziții publice, parteneriat public- 

privat și urmărirea contractelor,  
 
 
SERVICII PUBLICE DE ÎNGRIJIRE A SĂNĂTĂȚII – Spitalul Județean de Urgență 

Zalău 
Anul 2020 a fost pentru Spitalul Județean de Urgență Zalău, ca de altfel pentru toate 

spitalele din Romania, anul adaptării la o situație nouă, creată de pandemia de coronavirus. 
Gestionarea acestei situații a fost o provocare majoră pentru spital, începând cu managementul 
resurselor umane, adaptarea structurii la noua patologie, asigurarea materialelor necesare 
protecției angajaților, a echipamentelor și aparaturii specifice acestei noi patologii. A fost o 
provocare și pentru pacienți, în special pentru pacienții cronici cărora le-a fost limitat accesul la 
servicii medicale, din cauza transformării unor structuri medicale în structuri dedicate exclusiv 
patologiei COVID-19, fie din cauza deciziei, cel puțin în primele luni ale pandemiei, de a se 
limita numărul consultațiilor, al internărilor și intervențiilor chirurgicale, fie din teama 
pacienților de a merge la spital în pandemie. În egală măsură a fost o mare provocare pentru 
comunitate, care s-a mobilizat pentru a veni în sprijinul spitalului cu materiale de protecție, 
dezinfectanți, echipamente și aparatură medicală.  

I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
Spitalul Județean de Urgență Zalău este cea mai complexă unitate sanitară din judeţul 

Sălaj. Are în structură 753 de paturi de spitalizare continuă și 30 de paturi de spitalizare de zi. 
Acestea sunt distribuite în 13 secții și 25 de compartimente, din care 15 compartimente 
organizate în cadrul secțiilor și 10 compartimente de sine stătătoare. 

Pentru a face față crizei sanitare, generate de pandemia de coronavirus, structura spitalului 
a fost adaptată acestei noi situații. Modificările de structură survenite de la debutul pandemiei: 

1. Operaționalizarea secției Boli Infecțioase și desemnarea, începând cu 1 aprilie 
2020, din cauza numărului mare de pacienți infectați cu coronavirus, ca spital pentru pacienți 
testați pozitiv cu virus SARS-CoV-2. Secția are în structură 62 de paturi și un modul special 
de anestezie și terapie intensivă cu 6 paturi. Modulul ATI este dotat cu 6 aparate de 
ventilaţie mecanică, 6 monitoare funcţii vitale, 6 infuzomate, dar şi o staţie centrală de 
monitorizare şi una de reducere a presiunii pentru oxigen medicinal. Modulul este destinat în 
special tratării pacienților cu forme severe ale infecției cu coronavirus; 

2. Operaționalizarea secției Pneumologie și desemnarea ca secție pentru cazuri 
suspecte și asimptomatice COVID-19;  

3. Organizarea compartimentului de microbiologie moleculară în locația în care 
funcționează și laboratorul BK; 

4. Organizarea saloanelor tampon în secțiile medicale și chirugicale; 
5. Organizarea Ambulatoriului de specialitate pentru patologia infecțioasă și 

respiratorie, pentru pacienți non-covid în locația din strada Păcii și preluarea în regim de 
spitalizare a pacienților non-covid cu patologie  infecțioasă și respiratorie de secția Medicină 
Internă; 

6. Organizarea secției Infecțioase COVID 2 cu un număr de 43 de paturi în spațiul în 
care funcționează secția Oncologie Medicală și compartimentele Dermatologie și 
Endocrinologie ca secție pentru pacienți testați pozitiv cu virus SARS CoV-2;  

7. Mutarea secției Oncologie Medicală în locația în care funcționează 
compartimentele Reumatologie și Recuperare; 

8. Suspendarea temporară a activității compartimentelor Dermatologie și 
Endocrinologie și desfășurarea activității doar în regim ambulatoriu; 

9. Suspendarea temporară a activității compartimentului Recuperare și desfășurarea 
activității doar în regim ambulatoriu; 



10. Mutarea compartimentului Reumatologie în spațiul bazei de tratament din strada 
Dumbrava, reducerea activității și funcționarea cu internări de zi și consultații în 
ambulatoriu;  

11. Suplimentarea cu 15 a numărului de paturi în secția Medicină Internă; 
12. Suplimentarea cu 5 a numărului de paturi din secția Obstetrică-Ginecologie, 

pentru urgențele medico-chirurgicale pentru paciente pozitive; 
13. Suplimentarea cu 2 a numărului de paturi în secția Neonatologie, pentru nou 

născuți COVID-19 pozitiv; 
14. Înființarea și acreditarea Unității de AVC acut-U.A.V.C.A. în luna noiembrie 

2020. 
II. RESURSE UMANE 
Spitalul Județean de Urgență Zalău are la 31.12.2020 un număr total de 1384 de angajați, 

din care: 182 medici; 51 personal sanitar cu studii superioare; 610 personal sanitar mediu; 46 
registratori medicali; 348 personal auxiliar; 45 personal TESA; 102 personal întreținere (ingineri, 
muncitori). 

În spitalul sunt angajați 11 de medici rezidenți, care urmează programe de rezidențiat (în ani 
diferiți de studiu), în centre universitare, în specialitățile: cardiologie; hematologie; medicină 
internă; chirurgie generală; medicină de urgență; medicină sportivă (2); pediatrie (UPU-SMURD); 
anestezie și terapie intensivă (2); neonatologie. Specialităţile medicale în care se înregistrează 
deficit de medici sunt: medicină de urgenţă şi boli infecțioase; 

MIŞCĂRILE DE PERSONAL ÎN ANUL 2020 
În contextul creșterii accelerate a numărului de pacienți cu COVID-19, precum și a 

contractării virusului de o parte semificativă a personalului (355), a fost stringentă permutarea 
temporară a personalului în alte locuri de muncă prin delegare, dar și angajarea fără concurs, pe 
perioada stării de alertă. În cursul anului 2020, au fost delegați în alte locuri de muncă 137 de 
angajați (asistenți medicali, personal auxiliar, brancardieri, asistenți sociali, kinetoterapeuți etc). 
Din centrul universitar Cluj-Napoca au fost detașați în spital patru medici rezidenți în 
specialitățile: A.T.I., chirurgie generală, medicină internă (2 medici).   

În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, pentru acoperirea deficitului 
de personal, posturile vacante au fost ocupate fără concurs, pe perioadă determinată, printr-un 
proces de recrutare și selecție.   

Au fost ocupate 149 de posturi: 3 posturi de medic în specialitățile: obstetrică-ginecologie; 
pediatrie (UPU); epidemiologie; 1 post de farmacist; 8 posturi de biolog; 1 post de asistent 
social; 67 posturi de asistent medical; 37 posturi de personal auxiliar; 15 posturi de brancardier; 
5 posturi de registrator medical; 1 post de inginer; 3 posturi de spălătoreasă; 3 posturi de 
muncitor. 

În cursul anului 2020, au ieșit din organizație, din cauze diverse (demisie, pensionare etc) 
79 de angajați: 10 medici în specialitățile: otorinolaringologie; chirurgie generală (2); medicină 
de urgență (2); epidemiologie; boli infecțioase; pneumologie; psihiatrie; obstetrică-ginecologie; 
28 de asistenți medicali; 3 ingineri; 1 referent de specialitate; 3 tehnicieni aparatură medicală; 2 
registratori medicali; 20 personal auxiliar; 5 brancardieri; 1 bucătar; 2 spălătorese; 6 muncitori; 

Posturilor vacante din diferite structuri ale spitalului, anterior declarării pandemiei, au fost 
ocupate prin concurs: 4 medici, în specialitățile: otorinolaringologie (2); medicină de urgență; 
neonatologie; 4 medici pentru liniile de gardă, în specialitățile: obstetrică-ginecologie (2); 
neonatologie; pediatrie; 8 asistenți medicali; 3 economiști; 1 consilier juridic; 1 inginer; 3 
referenți de specialitate; 2 registratori medicali; 5 personal auxiliar. 

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
Formarea personalului și dezvoltarea resurselor umane implică îmbunătățirea eficacității 

organizației și a persoanelor, respectiv a echipelor din cadrul organizației. 
CURSURI DE FORMARE  

 DENUMIRE CURS MEDIC 
ASISTENT 
MEDICAL 

PSSS TESA 

Curs BLS  390   



Stagiu pregatire COS-DSM 1    

Prevenirea și controlul infecției COVID-19 20    

Manager al sistemului de management al calității  1  1 

Manager al sistemului de management al riscului în 
domneniul sanitar 

7 29 2 11 

Proiect PRONCO-îmbunătățire competențe în 
domeniul chirugiei oncologice minim invazive 
abdominale 

 10   

Ingrijiri paliative  1   

Curs specializare hemodializă/dializa peritoneală 
adulți 

 1   

Curs specializare balneologie si fizioterapie  1   

0 
Curs specializare nutriție și dietetică  1   

1 
Prevenirea și controlul infecției COVID-19  20   

2 
Să învățăm din greșeli și nemulțumirile pacienților  20   

3 
Managementul calității. Îmbunătățirea calității  20   

4 
Îngrijirea centrată pe pacient   20   

5 

Conștientizarea asupra efectelor alcoolului- 
monitorizarea, evaluarea și planificarea riscurilor și a 
îngrijirilor 

 20   

6 
Managementul escarelor-prevenirea este mai bună 
decât tratamentul! 

 20   

7 
COVID 19 și pacientul oncologic  20   

8 
Inter-relaționarea și preluarea în îngrijire a pacienților 
cu dizabilități sau nevoi speciale. 

 20   

9 
Curs de arhivar    1 

0 
Psihoterapie în cuplu   1  

1 
Competență ventilație noninvazivă 2    

2 
Congres SRP/ERS 1    

3 
Winter Scool-Timișoara 2    

4 
Conferința națională de oncologie 1    

5 
Laparoscopie ginecologică, histeroscopie 1    



6 
Suport respirator noninvaziv în afecțiunile neonatale 1    

7 
Congresul Național de Cardiologie 6    

8 
Conferința grupurilor de lucru 5    

9 
Congresul European de Cardiologie 2    

0 
Congresul Național de Cardiologie 6    

1 
Conferința Națională a Societății de Medicină de 
Urgență 

1    

2 
Congresul Societății Române de Hipertensiune 
Arterială 

2    

3 
Congresul European de Imagistică Cardiovasculară 1    

4 
Ecografie transesofagiană 1    

5 
Tehnici de epurare extracorporală 2    

6 
Radioterapia în practicile de radiologie și radiologie 
intervențională 

1    

7 
Curs endoscopie urologică 1    

8 
Ecografie muscolo-scheletată 1    

9 
Conferința Națională de Psihiatrie 1    

0 
Conferința Națională Psihoterapia Cognitiv 
Comportamentală 

   1 

1 
Conferința Societății Române împotriva epilepsiei 1    

2 
Congresul Național al Asociației Internationale de 
Psihiatrie Pediatrică 

1    

Tabel nr. 2 Cursuri de formare profesională_2020 
Spitalul Județean de Urgență Zalău este o excelentă bază de învățământ medical. În anul 

2020 și-au desfășurat stagiul de pregătire practică în spital: 1 medic rezident în specialitatea 
obstetrică-ginecologie, 2 farmaciști rezidenți, 2 psihologi practicanți, 29 de studenţi ai 
facultăţilor de medicină, 16 asistenți medicali în stagiu de reatestare profesională, 14 infirmieri în 
stagiu practic și 29 de elevi ai școlilor postliceale sanitare. 

III. ACTIVITATEA MEDICALĂ 
Activitatea complexă, multidisciplinară, desfășurată în spital definește oferta de servicii 

medicale de urgență, servicii medicale în regim de spitalizare continuă, spitalizare de zi și de 
recuperare medicală.  

Pandemia de coronavirus a influențat activitatea medicală desfășurată în spital. Structura 
organizatorică a suferit în această perioadă modificări: suspendarea temporară a activității unor 
structuri pentru a organiza unele noi, adaptate contextului epidemiologic (secția Infecțioase-



Covid 2); reducerea numărului de internări în alte structuri, măsură luată pentru asigurarea 
asistenței medicale în condiții de siguranță pentru pacienți.   

 
INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR  

INDICATORI VALOARE 

Numărul de pacienţi externaţi, spitalizare continuă 18589 

Număr spitalizări de zi 9630 

Durata medie de spitalizare realizată 6,56 

Durata medie de spitalizare pe spital (conform mișcării pacienților în spital) 6,08 

Rata de utilizare a paturilor 43,03 

Numărul prezentări în Unitatea de Primiri Urgenţe 33453 

Numărul de consultaţii în ambulatoriu 100549 

Tabel nr. 3 Indicatori de utilizare ai serviciilor 
 
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ 
Indicatorii de performanţă ai spitalului pentru anul 2020: 

INDICATOR/CRITERIU DE PERFORMANŢĂ 
VALORI 

REALIZATE 
INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE 

Numărul mediu de bolnavi externaţi/medic 200 

Număr mediu de cosultaţii/medic în ambulatoriu 3467 

Număr mediu de cosultaţii/medic în UPU 1761 

Proporţia medicilor din totalul personalului 10,76 

Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 63,25 

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

40,61 

INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR 

Numărul de bolnavi externaţi pe spital 18589 

Durata medie de spitalizare realizată 6,56 

Durata medie de spitalizare pe spital (conform mișcării pacienților în spital) 6,08 

Rata de utilizare a paturilor pe spital (%) 43,03 

Indicele de complexitate a cazurilor pe  spital 1.4579 

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

62,76 

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

58,91 

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

41,09 

Numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu 100549 

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

34,13 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat 93,75 

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 21,06 



Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 68,04 

Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 8,96 

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 4,96 

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie 1488,39 

Procentul cheltuielilor de personal din venituri CAS și DSP 72,75 

INDICATORI DE CALITATE 

Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie  2,68 

Rata infecţiilor nosocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie 0,93 

Rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare 9,73 

Indice de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la 
externare 

74,70 

Procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor 
internaţi 

1,90 

Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor 0 

Tabel nr. 4 Indicatori de performanță 
 
INDICATORI SECŢII ŞI COMPARTIMENTE 
Externări, spitalizare de zi, rata de utilizare a paturilor. Anul 2020 versus anul 2019  
 Nr. 

externări 

2020 

Nr. 
externări 

2019 

Spitalizări 
de zi 

2020 

Spitalizări 
de zi 

2019 

Rata de 
utilizare a 
paturilor 

2020 

Rata de 
utilizare a 
paturilor 

2019 

ATI         33.08 41.80 

Arși 31 45 0 0 44.26 76.16 

Boli infecțioase 1585 1927 1496 1698 34.91 34.86 

Cardiologie 1095 1656 99 485 47.36 65.38 

Chirurgie generală 1529 2183 265 583 42.22 56.64 

Chirurgie plastică și reparatorie 143 218 61 155 40.00 67.56 

Chirurgie și ortopedie pediatrică 297 352 62 106 33.42 38.03 

Chirurgie vasculară 115 180 43 119 49.29 72.99 

Dermatovenerologie 264 709 639 758 44.63 65.52 

Diabet zaharat, nutriție și boli 
metabolice 

41 189 186 964 11.15 49.48 

Endocrinologie 47 111 165 451 8.47 19.67 

Gastroenterologie 296 372 636 1126 108.58 129.53 

Hematologie clinică 209 290 211 337 75.30 94.63 

Medicină internă 1057 1543 93 161 37.26 56.71 

Nefrologie 82 190 472 672 29.73 58.74 

Neonatologie (nou născuți) 1635 1622 0 0 99.11 98.53 

Neonatologie (prematuri) 177 156 0 0 66.66 57.63 

Neurochirurgie 146 182 31 59 64.21 68.27 

Neurologie 958 1432 147 615 43.75 52.50 

Obstetrică-ginecologie 2214 2601 381 1119 50.01 47.48 

Oftalmologie 549 933 378 437 24.37 52.60 

Oncologie medicală 821 933 2325 3249 38.22 42.95 

Ortopedie și traumatologie 799 1156 483 1803 42.32 58.02 



Otorinolaringologie (ORL) 453 772 131 334 33.13 50.98 

Pediatrie 683 1516 53 279 16.35 34.16 

Pneumoftiziologie 39 85 0 0 18.00 18.44 

Pneumologie 1292 1643 346 1493 45.68 71.43 

Psihiatrie acuți 785 1194 31 58 53.83 79.66 

Psihiatrie cronici 49 67 0 0 33.33 46.68 

Recuperare 252 464 129 372 42.01 71.15 

Reumatologie 270 541 381 275 33.08 67.18 

Urologie 676 923 386 599 59.85 121.07 

TOTAL SPITAL 18589 26185 9630 18307 43.03 60.70 

Tabel nr.5 Externări, spitalizare de zi, rata de utilizare a paturilor. Anul 2020 versus anul 2019  
În anul 2020, serviciile medicale au fost acordate în baza contractelor încheiate cu CAS 

Sălaj, conform HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului 
cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 și a prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 
397/836/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare. 

Pentru anul 2020 au fost contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Sălaj:  
 25.771 cazuri pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pacienți 

acuți, pentru un număr de 655 de paturi contractabile; 
 519 cazuri pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă, pacienți 

cronici, pentru un număr de 49 de paturi contractabile; 
 12457 de cazuri/servicii pentru servicii medicale acordate în regim de spitalizare de zi. 
Din cele 753 paturi din structura spitalului, 704 sunt paturi contractabile și 49 sunt paturi 

necontractabile: 11 paturi pentru afecțiuni cronice (10 pneumologie cronici; 1 psihiatrie cronici); 
20 de paturi pentru îngrijiri paliative; 18 paturi din secția ATI.  

 
Servicii medicale realizate și validate în anul 2020:                                

Tabel nr. 6 servicii medicale realizate și validate în anul 2020 
 
Analiza situației serviciilor medicale spitalicești, contractate cu CAS Sălaj și realizate în 

anul 2020 relevă următoarele aspecte: 
1. Pe perioada stării de urgență/alertă, conform HG nr. 438/28.05.2020 și HG 

924/2020, pentru serviciile medicale realizate în spitalizare continuă, contractul a fost 
suplimentat până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate. 

2. Pentru serviciile medicale realizate în spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate 
clinic și paraclinic, decontarea a fost realizată la nivelul serviciilor validate, în limita 
contractului. 

DENUMIRE 
SERVICII 

MEDICALE 

SERVICII 
CONTRACTATE CAS 

SERVICII REALIZATE 
VALIDATE 

SUME DECONTATE 
PÂNĂ LA VALOAREA 

 DE CONTRACT 

VALOARE 
FACTURATĂ 

nr. cazuri valoare nr.cazuri valoare valoare valoare 

Acuți DRG 25.771 51.223.728 18.325 38.774.353 13.014.595 51.223.590 

Cronici 519 2.123.274 265 1.836.401 327.878 2.121.209 

Spitalizare de zi 12.457 4.060.063 9.630 3.272.398 588.536 3.796.899 

Ambulatoriu   4.040.844  4.040.844  4.040.844 

Paraclinice  2.306.949  2.306.949  2.306.949 

Recuperare  210.998  210.998  210.998 

Sume decontate   12.618.696    12.618.696 

TOTAL 38.747 76.584.552 28.220 50.441.943 13.931.009 76.319.185 



În anul 2020, bugetul alocat pentru derularea programelor naționale a fost mai mare cu 
286% față de anul precedent, creșterea fiind influențată în principal de finanțarea unor programe 
noi, dar și de o alocare mai bună a fondurilor, care acoperă necesarul real pentru asigurarea în 
stoc a medicamentelor, conform schemelor terapeutice, pentru pacienții incluși în program și a 
unui stoc tampon pentru pacienții noi. 

Programe noi, derulate în anul 2020: 
1. Programul național de diabet zaharat-materiale consumabile pentru sisteme de 

monitorizare continuă a glicemiei; 
2. Programul național de hemofilie, talasemie și alte boli rare-talasemie; 
3. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare 

(testate RT-PCR); 
4. Acțiuni prioritare IE/RE. 

Analiza gradului de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea Programelor 
Naționale de Sănătate, indicatorii realizați, consumurile și stocurile de bunuri, relevă 
următoarele: 

1. Fondurile alocate de CAS/ DSP Sălaj au fost utilizate în proporție de 98,47%; 
2. Stocurile înregistrate la 31.12.2020 asigură consumul mediu lunar pentru o 

perioadă de cel puțin două luni. 
IV. CALITATEA SERVICIILOR 

Activitatea spitalului este centrată pe pacient, pe identificarea așteptărilor și satisfacerea 
nevoilor acestuia, prin furnizarea de servicii sigure, de cea mai înaltă calitate.  

În contextul crizei sanitare, pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate, în condiții 
de siguranță pentru pacienți și angajați, spitalul a implementat un plan de măsuri adecvat și 
actualizat permanent în funcție de evoluția contextului epidemiologic: 

- Zonă de triaj epidemiologic în UPU-SMURD pentru persoanele care vin din zone cu 
incidență mare a cazurilor de COVID-19 sau cele cu simptomatologie sugestivă de 
COVID-19; 

- Zonă de triaj epidemiologic în UPU-SMURD pentru patologia non-COVID 19; 
- Asigurarea materialelor de protecție și supravegherea respectării regulilor de utilizare; 
- Triajul epidemiolog al pacienților la prezentarea în ambulatoriul integrat: monitorizarea 

temperaturii, chestionar epidemiologic; 
- Triajul epidemiologic al angajaților; 
- Instruirea angajaților: tehnica spălării corecte a mâinilor; purtarea echipamentului 

personal de protecție (PPE) în contextul COVID-19;  
- Planificarea personalului medical și de îngrijire, cu asigurarea unei rezerve de personal 

pentru situațiile critice; 
- Impelementarea sistemului de telemedicină, pentru creșterea accesibilităţii la servicii 

medicale pentru pacienți pe fondul pandemiei; 
- Campanii de informare și responsabilizare a pacienților și angajaților spitalului în 

contextul pandemiei de COVID-19; 
- Elaborarea de ghiduri, proceduri operaționale și instrucțiuni de lucru pentru gestionarea 

crizei sanitare:   
- Managementul cazurilor suspecte de coronavirus care se prezintă în zona de triaj; 
- Instrucțiune de lucru privind purtarea echipamentului personal de protecție (PPE) 

în contextul COVID-19; 
- Circuitul pacientului cu urgență medico-chirurgicală suspect/confirmat cu 

COVID-19; 
- Ghid pentru evaluare riscului personalului medical expus la pacienți cu infecție 

COVID-19; 
- Purtarea echipamentului personal de protecție (PPE), curățenia și dezinfecția în 

contextul COVID-19. 
În luna noiembrie 2020, spitalul a fost recertificat de organismul de certificare ROYAL 

CERT pe standardele: ISO 9001:2015 (sistem de management al calității); ISO 14001:2015 



(sistem de management al mediului) și ISO OHSAS 45001:2018 (sistem de management al 
sănătății și securității ocupaționale). 

V. INVESTIȚII 
Principalele investiţii realizate în anul 2020: 

- Finalizarea proiectului ‟Reabilitarea, modernizarea și dotarea pavilionului secției de boli 
infecțioase” și operaționalizarea acestuia, pentru preluarea pacienților infectați cu 
COVID-19, investiţie de aproximativ 6,6 milioane de lei, derulată prin Compania 
Naţională de Investiţii; 

- Operaționalizarea, în cadrul secției Boli Infecțioase, a modulului special de Anestezie şi 
Terapie Intensivă (ATI) pentru cazurile de persoane infectate cu virusul COVID-19 în 
stare critică, dotarea cu mobilier și echipament medical specific: 6 paturi de terapie 
intensivă, 6 aparate de ventilație mecanică, 6 monitoare funcții vitale, 6 infuzomate, o 
stație centrală de monitorizare și una de reducere a presiunii pentru oxigen medicinal, 
investiție în valoare de aproximativ 730000 lei; 

- Demararea primei etape (predarea amplasamentului către constructor) a proiectului 
‟Extindere, modernizare și dotare UPU-SMURD la Spitalul Județean de Urgență Zalău”, 
valoarea totală a proiectului-14,4 milioane lei; 

- Operaționalizarea punctului de triaj avansat-containere modulare, valoare investiție-
27209,35 lei; 

- Reparații alei carosabile, reparații alei pietonale și reamenajarea spațiilor verzi și a 
parcului, valoare proiect-217943,43 lei; 

- Lucrări de asanare tencuieli demisol și fațade la secția pneumologie- Rk corp A a 
Spitalului Județean de Urgență Zalău, valoare proiect-579898,46 lei; 

- Reabilitare și modernizare împrejmuire secții exterioare (spital vechi), valoare proiect-
675826,16 lei; 

- Faza de proiectare pentru ‟Extindere ambulatoriu, spitalizare de zi și bloc operator din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”;  

- Finalizare lucrări de execuție reparații capitale corp A, secția Pneumologie a Spitalului 
Județean de Urgență Zalău, valoare proiect-449582,00 lei;   

- Executarea lucrărilor de construire pentru instalare rezervor O2 cu vaporizator 
atmosferic, platformă instalație de depozitare și alimentare cu O2, valoare proiect-
67208,98 lei; 

- Lucrări de branșament aer comprimat medicinal, valoare poiect-28999,06 lei. 
- Dotarea cu aparatură și echipamente medicale. In cursul anului 2020 spitalul a fost dotat 

cu aparatură medicală și echipamente, în valoare de 11129180,14 lei, din care 
1854633,36 de lei au fost donații, în contextul pandemiei de coronavirus.  

VI. BUGET 
Activitatea financiară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău se desfăşoară pe baza 

bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul Judeţean Sălaj, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului pe anul  2020 se prezintă astfel: 

VENITURI  CHELTUIELI 

Contracte cu CAS Sălaj sevicii medicale 94.702.000 Cheltuieli de personal 146.022.200 

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

29.312.500 Cheltuieli pentru 
bunuri şi servicii (din 
care cheltuieli cu 
medicamente şi 
materiale sanitare:  
33.536.000) 

64.805.640 

Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de 
sănătate publică din sumele alocate din venituri 
proprii ale Ministerului Sănătăţii (accize) 

0 Cheltuieli de capital 11.989.650 



Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de 
medicină legală   

2.451.000   

Subvenţii din bugetul local pentru finanţarea 
spitalelor 

5.784.090   

Sume din bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finantarea aparaturii medicale, reparațiilor 
capitale în sănătate și alte investiții în sănătate                          

7.017.000   

Sume din veniturile proprii ale MS către bugetele 
locale pentru finanțarea aparaturii medicale  

0   

Subvenții din bugetul Fondului Național unic de 
asigurări de sănătate pentru acoperirea creșterilor 
salariale 

79.973.700   

Venituri proprii prin încasări directe 3.304.000   

TOTAL VENITURI 222.544.290 TOTAL 
CHELTUIELI 

222.817.490 

Tabel nr. 7 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 
 

Bugetul de funcţionare al spitalului pe anul 2020 a fost realizat în procent de 94,17%, iar bugetul 
secţiunii de dezvoltare a fost realizat în procent de 86,35%. 

Din totalul sumelor încasate pe secţiunea de funcţionare: 
 42,43 % reprezintă venituri din contractele cu CAS Sălaj; 
 13,83 % reprezintă venituri din contractele cu DSP Sălaj din sume alocate de la bugetul 

de stat; 
 1,13 % reprezintă venituri din contracte cu institut de medicină legală; 
 40,60 % reprezintă subvenţii din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate 

pentru acoperirea creşterilor salariale; 
 1,51 % reprezintă venituri proprii; 
 0,50 % reprezintă subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor curente în 

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

 36,20 % reprezintă subvenţii din bugetul local pentru finanţarea cheltuielilor de capital în 
domeniul sănătăţii; 

 62,23 % reprezintă sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale în sănătate,reparaţii capitale şi alte investiţii în domeniul sănătăţii; 

 1,57 % reprezintă venituri proprii. 
 Din total cheltuieli: 

 68,89 % reprezintă cheltuieli de personal; 
 28,52 % reprezintă cheltuieli cu bunuri şi servicii; 

 9,33 % reprezintă cheltuieli cu medicamente; 
 4,88 % reprezintă cheltuieli cu materiale sanitare; 
 5,78 % reprezintă cheltuieli cu reactivi; 
 0,63 % reprezintă cheltuieli cu hrana; 

 2,59 % reprezintă cheltuieli de capital. 
Obligaţiile de plată ale spitalului către furnizorii de bunuri și servicii sunt în sumă de 11.897.040 

lei, din care în termen de scadență 10.294.074 lei și plăţi restante 1.602.966 lei.  
Din totalul obligaţiilor de plată 6.389.149 lei reprezintă contravaloarea medicamentelor 

achiziţionate pe programe naţionale de sănătate, nedecontate de către CAS Sălaj. 
      Atribuții duse la îndeplinire de Spitalul Județean de Urgență Zalău 
 
 PROTECŢIA ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ  
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 292/2011 legea 

asistenţei sociale, a Legii nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, a Legii nr. 
448/2007 privind protecţia persoanelor cu handicap, dar şi a strategiei naţionale şi judeţene în 
domeniu, DGASPC Sălaj realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul 



protecţiei familiei şi a copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor victimelor violenţei în 
familie, persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc social precum şi oricărei persoane aflate 
într-o situaţie de nevoie socială.    

În domeniul protecției copilului, în anul 2020, ne-am axat activitatea în principal pe 
măsurile cuprinse în strategie națională cu privire la închiderea centrelor de plasament clasice, 
extinderea rețelei de case de tip familial și a alternativelor de tip familial.   

În acest sens, DGASPC Sălaj a depus în cadrul Apelului de proiecte POR 2019/8/8.1.8.3/C 
Creșterea gradului de ocupare cu serviciile sociale, grup vulnerabil copii, un număr de 5 
proiecte care vizează închiderea centrelor de plasament Jibou, Cehu Silvaniei și Șimleu Silvaniei, 
prin înființarea a 10 case de tip familial în localitățile Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Crasna, 
Var, Someș Odorhei, Inău, dar și a 3 Centre pentru deprinderi de viață independentă în 
localitățile Cehu Silvaniei, Jibou și Șimleu Silvaniei, servicii care urmează a fi realizate în sediile 
principale ale centrelor. S-a colaborat, în acest scop, cu unități administrative locale în vederea 
identificării de terenuri eligibile pentru acest proiect, disponibile – proprietate publică, care să fie 
transferate în domeniul public al județului Sălaj. 

La această dată toate cele 5 proiecte, în valoare totală de 18.818.445 lei sunt aprobate fiind 
finalizate proiectele tehnice pentru toate proiectele astfel că vor fi realizate 10 Case de tip 
familial, respectiv 3 Case de tip familial în Șimleu Silvaniei, 1 casă în Crasna, 2 case în Cehu 
Silvaniei, 1 casă în Var, 1 casă în Mirșid și 2 case în Someș Odorhei.    

În parteneriat cu ANDPDCA București, în cursul anului 2019, s-a început implementarea 
proiectului „TEAM – UP” având ca și principal scop identificarea de persoane care doresc să 
devină asistent maternal profesionist, precum atestarea și formarea acestora, astfel că până în 
anul 2023 se doreşte extinderea rețelei de asistenți maternali profesioniști cu 40 persoane. Deși s-
au inițiat campanii de informare și recrutare în tot județul cu sprijinul UAT-urilor prin mass 
media, rețele de socializare, AJOFM, SPOT publicitar, unitățile de cult și prin alte modalități, nu 
s-a reușit identificarea, până la această dată, a numărului de asistenți maternali profesioniști 
propuși pentru anul 2020. Astfel că în anul 2019 și în anul 2020 au fost angajaţi un număr de 10 
asistenți maternali profesioniști.   

La 31.12.2020 există un număr de 79 asistenți maternali profesioniști având în plasament 
un număr de 90 copii. 

Deși s-au intensificat campaniile de informare în acest sens, au fost angajați în anul 2020 
doar 5 asistenți maternali profesioniști, 3 asistenți sunt atestați, dar nu au copii; există 30 
solicitări ale persoanelor fizice care doresc să devină asistenți maternali și aceste persoane sunt 
din mediul rural, dar datorită standardelor minime obligatorii o parte dintre aceștia nu 
îndeplinesc condițiile de spațiu și cele referitoare la utilități.  

Principala cauză a intrărilor în sistem este faptul că nu există servicii de prevenire a 
instituționalizării realizate la nivelul primăriilor, la această dată există doar 8 servicii de zi 
organizate la nivelul comunităților locale 3 organizate de O.N.G.- uri și 2 centre de zi în structura 
DGASPC Sălaj, dar și dezinteresul familiilor cu privire la starea de sănătate a copiilor, față de 
educația acestora și dezvoltarea fizică și psihică a copiilor, dar sunt și situații în care părinții 
pleacă la muncă în străinătate și nu întocmesc documentația necesară cu privire la delegarea 
drepturilor părintești altor persoane și cea mai gravă situație este când unicul părinte sau ambii 
părinți execută pedepse privative de libertate. 

În anul 2020, situația fiind mai critică deoarece atât serviciile de zi ale DGASPC, cât și 
cele din comunități au funcționat cu întreruperi datorită pandemiei de COVID – 19, astfel că 
mulți copii nu au beneficiat de servicii de prevenire.  

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

În anul 2019, s-a înființat încă o casă de tip familial în localitatea Stârciu, într-un spațiu 
transferat de la UAT Horoatu Crasnei, această fiind ocupată în anul 2020 la capacitatea maximă. 



La această casă au fost realizate, din fondurile Consiliului Județean Sălaj, lucrări de investiții în 
vederea obținerii autorizației de securitate la incendii.  

Menționăm faptul că, în anul 2020, CTF Hereclean, cu o capacitate de 12 locuri, a fost 
transformată din casă de tip familial pentru copii fără dizabilități în CTF pentru copii cu 
dizabilități, datorită creșterii numărului de intrări în sistem a copiilor cu dizabilități.  

La data de 31.12.2020, în cele 13 case de tip familial din județ beneficiază de servicii 
sociale un număr de 128 copii, în centrele de plasament clasice beneficiază de servicii un număr 
de 99 de copii, urmând ca până la finalul anului 2022 toți copiii din sistem să beneficieze de 
servicii sociale de tip familial.     

Pentru a da șansa acestor copii, DGASPC Sălaj și-a axat activitatea pe declararea 
adoptabilității pentru copiii care nu pot fi reintegrați în familia naturală, astfel că, în anul 2020, 
11 copii au fost încredințați în vederea adopției, iar pentru 9 copii s-au încuviințat adopțiile, din 
care unul a fost adoptat internațional, iar la această dată un număr de 3 copii sunt în proces de 
potrivire cu familiile atestate cu procedură internațională. În acest sens, au fost organizate 
întâlniri cu familiile adoptatoare, cursuri de pregătire a acestora pentru a înțelege procesul de 
adopție, cât și de acceptare a copiilor cu vârste de 3 – 4 ani și cu mici probleme de sănătate. În 
anul 2020, pentru un număr de 52 de copii a fost deschisă procedura de adopție, pentru o parte 
dintre aceştia fiind finalizată, astfel încât se va putea intra în proceduri de potrivire în anul 2021.  

În anul 2020, s-a reușit menținerea a 50 copii și tineri în familiile naturale prin oferirea de 
servicii de îngrijire de zi și pentru copiii aflați în situație de risc și abandon școlar din orașele 
Zalău și Șimleu Silvaniei, servicii care continuă să existe în structura DGASPC Sălaj cu sprijinul 
Consiliului Județean Sălaj și a celor 2 primării unde acestea funcționează, deși în anul 2020 
activitatea centrelor de zi a fost diminuată datorită pandemiei de COVID - 19  

De asemenea, prin Centrele de recuperare din Zalău și Șimleu Silvaniei s-au oferit servicii 
de recuperare și reabilitare neuromotorie și psihologică pentru un număr de 150 de copii cu 
dizabilități aflați în plasament sau în familiile naturale, dar și pentru 40 de copii cu autism care 
au beneficiat de servicii de recuperare, servicii care la această dată sunt suficiente și s-ar impune 
înființarea unor astfel de servicii în orașele Cehu Silvaniei și Jibou, cât și în comunele Crasna și 
Şărmășag, dar pentru acest tip de servicii nu există fonduri bugetare alocate în acest sens și nici 
fonduri europene.   

În sistemul de protecție rezidențial beneficiază de o măsură de protecție un număr de 99 
copii, cu vârste cuprinse între 7 – 26 ani, din care un număr de 15 copii au fost reintegrați socio 
profesional - cei care și-au finalizat cursurile școlare, iar un număr de 10 copii au fost reintegrați 
în familia naturală. 

Menționăm că 116 copii aflați în centrele de plasament și casele de tip familial, sunt copii 
cu diferite dizabilități pentru care măsura reintegrării profesionale sau în familie este aproape 
imposibilă, astfel că în anul 2020 un număr de 2 tineri au fost transferați din unitățile de protecție 
a copilului în unitățile de protecție pentru persoane adulte cu handicap, deoarece pentru acești 
tineri nu am identificat nici o posibilitate de integrare socio profesională, dar pentru 5 dintre 
acești tineri s-a reușit integrarea socio profesională prin identificarea de locuri de muncă în 
județul Sălaj, Bihor și Cluj, cu sprijinul Organizațiilor Neguvernamentale partenere.  

Măsura plasamentului la rude până la gradul IV –lea inclusiv este o măsură de protecție 
alternativă, prin care copilul rămâne în familia extinsă, astfel că, în anul 2020, un număr de 231 
copii au beneficiat de măsură de protecție, dintre aceștia 168 de copii beneficiază de măsura 
plasamentului la rude la gradul IV, 41 de copii se află în plasament la alte familii, un număr de 
22 copii se află în măsură de plasament în alte județe.  

Menționăm faptul că în anul 2020 un copil a fost adoptat de către familia de plasament, iar 
pentru 5 a fost deschisă procedura de adopție a copiilor, urmând ca acestea să fie finalizate în 
anul 2021.   

Abandonul direct în maternitate a copiilor este o problemă nesoluționată nici în anul 2020, 
fiind abandonați 3 copii pe parcursul anului, pentru aceştia, din care doi cu dizabilități grave, s-a 
stabilit o măsură de protecție și nicio mamă, după ce au fost consiliate de către asistenți sociali 
din cadrul Spitalului Județean și cei ai DGASPC Sălaj, nu au decis păstrarea copiilor în familie 



sau plasamentul acestora în familia extinsă, tocmai datorită diagnosticelor complexe de care 
suferă copiii.   

În anul 2020, au fost monitorizate pe o perioadă de 6 luni un număr de 130 mame minore 
care au în îngrijire copii, pentru a se preîntâmpina abandonul copiilor, dar și în acest domeniu 
întâmpinăm greutăți deoarece în multe situații nu ni se sesizează de către medicii de familie sau 
de către asistenții sociali din cadrul autorităților locale aceste cazuri, monitorizarea realizându-se 
la intervale mari de timp, deoarece aceste mame își schimbă foarte des domiciliul, nu sunt 
școlarizate, sau nu dețin o locuință proprie, nu au întocmite acte de identitate proprii și pentru 
copii, nu înscriu copilul minor la un medic de familie. În unele situații există mame minore care 
au dat naștere la 2 copii, iar monitorizarea de către primării este îngreunată datorită aspectelor 
enumerate. Având în vedere faptul că numărul mamelor minore se menține ridicat în fiecare an 
propunem realizarea unui proiect județean în colaborare cu medici de familie, axat pe prevenirea 
sarcinilor nedorite și la vârste mici.   

Un număr de 54 de copii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal au fost evaluați, 
dintre aceştia, pentru un număr de 27 copii, s-a stabilit măsura supravegherii specializate în 
familie. În vederea evaluării acestor cauze întâmpinăm dificultăți în colaborarea cu părinții 
acestor copii, cu asistenții sociali din comunitățile de unde provin datorită faptului că multe 
familii își schimbă frecvent domiciliul și nu pot fi identificați după domiciliul din actele de 
identitate sau datorită faptului că aceștia pleacă în străinătate şi nu există vreo informare în acest 
sens și nu deținem metode de identificare în afara teritoriului României a copiilor plecați cu 
părinții în străinătate.    

În anul 2020, situația a fost mai critică, deoarece datorită măsurilor de prevenire a 
răspândirii virusului SARS nu au fost realizate toate evaluările acestor copii în vederea stabilirii 
unei măsuri în sarcina familiei, iar 3 tineri care au săvârșit fapte penale au fost preluați în regim 
de urgență în sistemul de protecție, unul dintre aceștia direct din Centrul de Recrutare Buziaș 
deoarece familia naturală a refuzat preluarea tânărului, astfel am fost nevoiți să preluăm 
copii/tineri cu probleme penale deși nu avem un centru specializat pentru copii delicvenți.  

Serviciul de Evaluare Complexă pentru copii a evaluat medical, social și psihologic un 
număr de 788 copii din județ, pentru un număr de 770 copii s-a acordat un grad de handicap, iar 
pentru un număr de 18 s-a respins încadrarea într-un grad de handicap. Dintre acestea 665 de 
cazuri au fost cazuri revizuite, iar 123 de cazuri sunt cazuri noi de copii care au necesitat 
încadrarea în grad de dizabilitate. În anul 2020 a fost creată o adresă de e-mail specială, adresă 
pe care părinții au depus documentele on line în vederea sprijinirii familiilor, a planificărilor 
copiilor la evaluare, pentru încadrarea într-un grad de dizabilitate.    

Activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului s-a concretizat într-un număr de 2231 
cazuri evaluate, din care pentru un număr de 1036 s-au emis Hotărâri de plasamente sau 
încadrare în grad de handicap, iar 1195 cazuri au fost dezbătute și prezentate rapoarte de 
monitorizare, a evoluției copiilor și de menținere a măsurii de protecție.   

Compartimentul Violență în Familie a evaluat în anul 2020 un număr de 30 de copii 
victime ale violenței în familie, 8 dintre acestea au fost cazuri soluționate, 22 cazuri s-au 
infirmat, iar 5 fiind în curs de soluționare; din cele 8 finalizate, pentru un număr de 2 copii s-a 
luat măsura instituționalizării într-un serviciu specializat.  

În anul 2020, s-a finalizat un program de finanțare cu ANES, demarat în anul 2018, prin 
care s-a înființat o casă protejată pentru victimele violenței în familie, cofinanțarea acestui 
obiectiv a fost realizată și prin contribuția Consiliului Județean Sălaj. Această locaţie a obținut 
licență de funcționare provizorie, fiind admise în locuința protejată 6 persoane victime ale 
violenței împreună cu copiii. Tot în cadrul acestui proiect au primit consiliere vocațională un 
număr de 34 persoane, iar 14 persoane au fost cuprinse într-un grup de suport.   

În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, în anul 2020, principala activitate s-a 
axat pe reevaluarea tuturor beneficiarilor din cele 9 servicii destinate persoanelor cu dizabilități 
în conformitate cu noile standarde minime de calitate, dar și pentru a se realiza un plan de 
integrare sau reintegrare în familie sau în societate.  



În cadrul acestor servicii au beneficiat de servicii un număr total de 449 beneficiari la 
începutul anului, din care, pentru o parte dintre aceștia trebuie identificate soluții de integrare, 
reintegrare sau inserție profesională având în vedere faptul că, începând cu anul 2021, unitățile 
de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități nu pot avea o capacitate mai mare de 50 locuri, 
existând la această dată un blocaj cu privire la posibilitatea DGASPC Sălaj de a oferi servicii 
rezidențiale persoanelor adulte cu dizabilități, având în vedere că există un număr de 38 cereri de 
instituționalizare care nu pot fi realizate din lipsă de capacitate. 

Deși prin Consiliul Județean Sălaj se derulează un program de îngrijire la domiciliu  a 
persoanelor adulte, acest program nu acoperă nevoile de îngrijire și asistență a acestora, deoarece 
aceste servicii sunt insuficiente la nivelul comunităților locale, nu există centre de recuperare, 
centre de zi care să se adreseze  persoanelor adulte cu dizabilități și nu se oferă servicii de 
îngrijire la domiciliu realizate de UAT-uri.   

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

La această dată, în cele 4 centre de adulți, respectiv CIA Boghiș, CSS Bădăcin, CSS nr. 2 
Jibou și CIA Crasna există un număr de 426 beneficiari astfel că depășim capacitatea de 
instituționalizare cu 11 persoane.  

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

În anul 2020, în acest centru au beneficiat de îngrijire și 14 copii de la CSS Jibou infectați 
cu COVID – 19 și pe care am fost nevoiți să-i izolăm într-un spațiu separat după ieșirea din spital 
în conformitate cu metodologia existentă în iulie 2020.  

În anul 2020, au fost avizate planurile de restructurare pentru CIA nr. 1 Crasna, CIA 
Boghiș, CIA Bădăcin, CRRN Bădăcin, CIA Nușfalău și nu a fost aprobat planul de restructurare 
pentru 2 Locuințe maxim protejate de la Bădăcin, deoarece se solicită și înființarea unui Centru 
de zi pentru beneficiarii din locuințe protejate într-o altă locație decât cea a centrului.  

Pentru CIA nr. 2 Crasna și CRRN Jibou au fost aprobate planurile de reorganizare, dar la 
finalul anului 2020 s-a depășit capacitatea acestor servicii cu 11 beneficiari pentru care nu s-a 
identificat alternativă de reintegrare în familie sau într-un alt serviciu specializat.         

În conformitate cu Legea 448/2006, persoanele cu handicap cărora nu li se pot asigura în 
familie îngrijirea și supravegherea, au dreptul la îngrijire în unitățile de protecție de pe raza 
administrativ teritorială unde își au domiciliul, iar din cele 38 solicitări de instituționalizare au 
fost acceptate doar 5 cazuri, deoarece și în cursul anului 2020 a fost nevoie să se transfere în 
instituțiile de îngrijire pentru persoane adulte mai mulţi tineri cu handicap grav care beneficiau 
de o măsură de protecție a copilului deși erau adulți, iar cazurile care au fost acceptate, au fost 
doar cazuri grave și fără susținători.     

Prin Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap au fost evaluate 
în anul 2020 un număr de 3881 persoane pentru care s-a impus reevaluarea anuală conform 
normelor legale în vigoare, iar un număr de 1131 persoane au solicitat încadrarea în grad de 
handicap ca și dosar inițial. 

La sfârșitul anului 2020 beneficiază de prestații sociale un număr de 14.711 persoane cu 
handicap neinstituționalizate, din care 4313 gr. I, 9082 gr. II, gr. III – 1093, gr. IV 223.   

În anul 2020, un număr de 88 persoane au fost evaluate medical și psihologic la domiciliu, 
deoarece acestea erau în incapacitate de a se deplasa în vederea evaluării la sediul DGASPC, 
datorită imobilizării acestora.                                                              



Persoanele cu handicap beneficiază, conform legislației în vigoare, de transport gratuit pe 
mijloacele de transport în comun, astfel, au fost acordate un număr de 28,507 bilete unice şi 787 
legitimații de călătorie pentru transportul urban. Menționăm că, în conformitate cu legislația 
aprobată în luna decembrie 2018, s-au acordat bilete unice de călătorie care pot fi folosite pe 
orice tip de transport, ceea ce vine în sprijinul mobilității persoanelor cu dizabilități, iar începând 
cu anul 2021 persoanele cu dizabilități vor beneficia de decontarea combustibilului aferent 
deplasării cu mașina proprietate personală în cuantum de 750 de lei/an pentru gr. II și 1500 lei 
lei/an pentru gr. I de dizabilitate.  

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

În cursul anului 2020 au fost evaluate și transmise consiliilor locale un număr de 2191 de 
cereri privind acordarea indemnizațiilor lunare care înlocuiește asistentul personal pentru 
persoanele adulte cu handicap de gradul I și care sunt îngrijite de către membrii familiei sau 
persoane care au statut de pensionari.  

Începând cu anul 2016 în domeniul persoanelor adulte cu handicap s-a introdus cardul 
european, pentru activități culturale și sportive, reușind să întocmim documentația pentru un 
număr de 14 persoane, acestea fiind în posesia persoanelor beneficiare.   

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

În vederea realizării activităților de socializare și integrare socio profesionale au fost 
realizate activități în parteneriat cu Asociația Benefacto București, SC Tenaris Silcotub Zalău, 
Asociația Hepibah Cehu Silvaniei, Grădina Botanică Jibou, Asociația Cert Transilvania, 
Asociația Noi Orizonturi București, Parohia Ortodoxă Șimleu Silvaniei, Fundația SC Hapy Pluto 
Booth Srl Zalău. În luna decembrie a fost semnat un Acord de colaborare cu Asociația Centrul de 
Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare, prin care se vor oferi servicii de 
consiliere și formare profesională pentru un număr de 45 copii/tineri din CSS Jibou și CSS Cehu 
Silvaniei care urmează să părăsească sistemul de protecție și să fie reintegrați socio – 
profesional.  

În parteneriat cu Agenția Națională a Traficului de Persoane au fost realizate întâlniri on-
line cu beneficiari, dar și cu angajați din sistemul de protecție, întâlniri care au avut ca scop 
principal prevenirea traficului de persoane în rândul persoanelor vulnerabile.  

În anul 2020, instituţia a beneficiat de sprijinul unor organizații neguvernamentale care au 
donat produse alimentare, produse de protecție împotriva COVID – 19, cele mai importante 
fiind: 

- Kaufland România - bonuri valorice de 24000 lei pentru alimente și produse de igienă;  
- Asociația Charitatis Oradea – suma de 28250 lei sprijinirea asistenților maternali 

profesioniști; 
- Asociația “Inimioare Fericite” Bobota - produse alimentare pentru beneficiarii din centre; 
- Asociația Benefacto București - tablete pentru desfășurarea de cursuri on-line; 
- Persoane fizice suma de 16430 lei - pentru realizarea de acțiuni împotriva COVID-19; 
- UNICEF România ne-a alocat măști și mănuși în valoare de 23947 lei pentru angajați și 

beneficiari din serviciile sociale; 
- MAI – ISU Porolissum Sălaj – măști pentru angajații din centre - 44678 lei. 
- Pachete de igienă în valoare de 18573 lei. 
Investiţii/Reabilitări/Dotări: 



- În anul 2020, din bugetul alocat, s-au realizat lucrări de reparații curente și capitale și au 
fost achiziționate mijloace fixe pentru îmbunătățirea vieții beneficiarilor din centre.  

- La CTF Stârciu s-au realizat lucrări de modernizare și adaptare a spațiului, dar și lucrări 
care privesc sistemul de stingere a incendiilor.  

- La CSS Bădăcin s-au realizat lucrări de racordare la rețeaua de canalizare a comunei. 
- S-a revizuit rețeaua de internet la CSS Șimleu, CSS Jibou și CSS Crasna.  
- S-au achiziționat mașini de spălat profesionale la CSS Bădăcin, uscător de rufe la CSS 

Jibou. 
- Pentru serviciile de protecție pentru persoane adulte cu dizabilități s-au luat câte 2 

concentratoare de oxigen, având în vedere că toți beneficiarii au fost tratați contra 
virusului în cadrul serviciilor. 

- Prin programul Rabla a fost reînoit parcul auto al serviciilor sociale cu 3 autoturisme și 1 
microbuz. 

- S-au demarat lucrările de modernizare a spațiilor de la CIA Boghiș; 
- La CSS nr. 2 Zalău – centru de recuperare s-au realizat lucrări de înlocuire șarpantă. 
Prin proiectul derulat în parteneriat cu ANES pentru victimele violenței în familie s-a 

restituit suma de 390.736 lei, iar în cadrul Programului TEAM – up s-a restituit suma de 483109 
lei reprezentând salarii ale asistenților maternali.     

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

DGASPC Sălaj are, la data de 31.12.2020, un număr de 16.869 cazuri active, din care 
persoane adulte cu dizabilități - 14711, copii cu dizabilități – 898, copii în plasament familial - 
209 copii, copii plasați la asistenți maternali profesioniști - 50, copii în centre de plasament - 99, 
copii în centre în regim de urgență - 18, copii în case de tip familial - 138, copii în centru de zi -  
55, copii delicvenți - 54, mame minore - 140, persoane adulte cu dizabilități în centre rezidențiale 
- 426 persoane, tineri în centre multifuncționale - 35 tineri, 30 de cazuri victime de violență 
domestică, 6 beneficiari de locuințe protejate.   

Pentru anul 2020, bugetul de funcționare și cel de investiții, a fost asigurat din bugetul 
județean la nivelul solicitărilor astfel că la această data nu există restanțe la plata drepturilor 
salariale pentru angajați și nici restanțe către furnizorii de utilități sau alimente, reușind să 
acoperim nevoile beneficiarilor conform standardelor minime de calitate.  

Atribuții duse la îndeplinire de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sălaj 

 
  CERCETAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI 

ISTORIC, ARTISTIC ŞI CULTURAL  
   I. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
Cercetarea ştiinţifică în domeniul arheologiei: 
 Amprenta antropogenetică a populațiilor locale din preistorie până 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. 

 Neo-eneoliticul în Depresiunea Şimleului: proiectul are ca obiectiv cercetarea 
tuturor aspectelor legate de comunitățile neolitice identificate pe teritoriul județului. În anul 2020 
a fost efectuată analiza materialelor ceramice desenate și sistematizarea pe complexe și campanii 
în vederea editării monografiei de sit. Au fost trimise 5 probe pentru datarea C14. 

 Carnea în alimentația comunităților din preistorie la evul mediu timpuriu. 
Studii de paleofaună pe baza descoperirilor arheologice. Proiectul se bazează pe colaborarea cu 
cercetători din cadrul Institutului de Arheologie Iași în vederea determinărilor paleofaunistice din 
situri cercetate în ultimii 20 de ani, dar în 2020 nu s-a materializat etapa aferentă datorită crizei 
sanitare. 



 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. Noile cercetări au permis 
obținerea unor date de mare acuratețe referitoare la tehnica de amenajare a sistemului defensiv, 
precum și obținerea unor repere noi referitoare la perioada de funcționare a incintei. S-a lucrat la 
redactarea volumului Bronzul târziu în NV României. Descoperirile de tip Cehăluț - Hajdúbagos  

 Contribuţii arheologice privind N-V României în sec. VII-XI. Cercetări în 
Depresiunea Silvaniei”: Proiectul de cercetare vizează problematica locuirii medievale timpurii 
din zona Depresiunii Silvaniei. În cadrul temei generale de cercetare a fost vizat modul de 
structurare și organizare a satului medieval timpuriu din Depresiunea Silvaniei, fiind avut în 
vedere în special cel de la Marca Sfărăuaș I. Așezarea de aici a fost analizată din punct de vedere 
a topografiei interne (dispunerea spațială a structurilor arheologice), caracteristicile formale și 
structurale, funcționalitatea acestora. S-a făcut o analiză asupra inventarului arheologic, 
artefactele fiind clasificate din punct de vedere al materialului, a formei și utilității.  

La subtema Ordine călugărești medievale pe valea Barcăului. Studiu de caz: mănăstirea 
Paulină de la Nușfalău s-au analizat descoperirile de suprafață din hotarul localității Nușfalău 
Baratrét. Artefactele descoperite, împreună cu rezultatele fotogrammetriilor realizate indică 
existența în zona respectivă a unei mănăstiri aparținând Ordinului Paulinilor care a funcționat în 
perioada medievală conform surselor documentare.  

Subtema Aspecte privind cultura materială a elitelor medievale (sec. XIII-XV) din 
Depresiunea Silvaniei. La această temă de cercetare au fost vizate o serie de artefacte databile în 
sec. XIII-XV descoperite în Depresiunea Silvaniei și în zonele învecinate. Caracteristicile 
formale și artistice ale acestor artefacte (spre exemplu pintenul medieval decorat cu „zaruri” 
descoperit la Aghireș Sub pășune) indică existența în zonele respective a elitelor medievale, cele 
care puteau comanda asemenea obiecte.  

Subtema Moștenirea antichității reflectată în evoluția practicilor medicale din perioada 
migrațiilor și a evului mediu timpuriu. Exemple și descoperiri arheologice din Bazinul Carpatic, 
cu o privire specială asupra spațiului nord-vestic al României și implicit a Depresiunii Silvaniei: 
cercetarea a vizat evoluția practicilor medicale în perioada migrațiilor și a evului mediu timpuriu 
reflectate în descoperiri arheologice din Bazinul Carpatic, implicit și nord-vestul României 
(incluzând desigur și Depresiunea Silvaniei). Prin aceasta s-a dorit evidențierea legăturilor cu 
antichitatea, modul de transmitere a cunoștințelor medicale, a instrumentarului utilizat, precum și 
a unor tratate științifice care au vizat unele aspecte ale patologiei medicale. 

 Dacii liberi. Cercetări în situl dacic de la Pericei-Gouț în vederea stabilirii 
evoluției comunităților de daci liberi din proximitatea Măgurii Șimleului. Proiectul urmărește 
evoluția unei comunități de daci din sec. II-V în condițiile prezenței germanice barbare și a 
Provinciei Dacia Porolissensis în vecinătate. Au fost continuate cercetările arheologice din anul 
precedent 2019, în intervalul 24 septembrie - 6 octombrie 2020. 

 Receptarea vestigiilor romane din județul Sălaj prin toponimia și legendele 
locale. În anul 2019 s-a realizat identificarea informatorilor din zona Porolissum după 
documentarea, în prealabil, privind toponimia localităților moderne învecinate, intervievarea 
acestora și realizarea unei baze de date și cu materialele preexistente. Finalitate propusă 2020-
2021: catalog al legendelor locale, instrument de promovare turistică (broșură extinsă). 
Interviurile nu s-au putut realiza în anul 2020 datorită crizei sanitare, subiecții interlocutori 
făcând parte din grupă de vârstă de risc.   

 Fortificațiile minore din cadrul frontierei Daciei Porolissensis: în anul 2020 a 
fost realizată analiza materialului ceramic și a artefactelor de tip small finds respectiv au fost 
finalizate de procesat datele topografice și fotogrammetrice din teren pentru întocmirea 
planurilor utilizate în lucrare.  

 Habitatul rural din nord-vestul provinciei Dacia Porolissensis. Proiectul 
conceput și demarat pe parcursul anului 2020 are două direcții principale de cercetare: prima 
dintre ele constă în realizarea unor cercetări perieghetice pentru identificarea în teren a așezărilor 
rurale, non-militare, civile, ale coloniștilor romani din zona nord-vestică a Daciei Porolissensis 



(jud. Sălaj). Astfel, au fost identificate trei așezări rurale noi (Sînmihaiu Almașului – Bogatului, 
Bercea – Pe Rât și Răstolțu Deșert (fără toponim identificat). A două direcție de cercetare (pe 
care dorim să o dezvoltăm la o scară extinsă în anul 2021) a fost realizarea unei evaluări 
intruzive de teren pentru verificarea unor anomalii identificate în cadrul scanărilor geomagnetice, 
precum și pentru verificarea stratigrafiei sitului arheologic. Atât la suprafața solului cât și în 
timpul cercetării arheologice, materialul identificat a fost extrem de bogat, fiind compus din vase 
ceramice, monede, fibule și alte artefacte din fier și bronz. 

 Platforma Pixels for Heritage. În primăvara anului 2020 a fost semnat un 
parteneriat cu Ambulanța pentru Monumente Sălaj prin intermediul căruia au fost demarate 
scanările fotogrammetrice integrale ale bisericilor de lemn de la Zalnoc, Răstolțu-Deșert și Porț, 
fiind ulterior încărcate pe platforma Sketchfab în contul Institutului Național al Patrimoniului și 
disponibile publicului interesat. Totodată, a fost digitalizat și conacul Cantacuzino-Pașcanu de la 
Ceplenița (jud. Iași), în cadrul școlii de vară organizată de către Institutul Național al 
Patrimoniului. Tot în cadrul proiectului au fos realizate scanările fotogrammetrice a 56 de 
artefacte din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. 

 Monedă și circulație monetară în Evul Mediu sălăjean. Pe parcursul anului 2020 
s-a continuat tema de cercetare Tezaurele necunoscute ale Sălajului, inițiată în anul 2019, având 
ca obiectiv identificarea unor descoperiri numismatice medievale și premoderne mai vechi, 
efectuate pe teritoriul județului Sălaj.  

 Proiectul Epigraphica. În cadrul proiectului constând din cercetarea materialului 
epigrafic din cadrul depozitului muzeului și nu numai, a fost finalizat manuscrisul ”Tesserae 
militares et instrvmenta inscripta à charactère militaire en Dacie romaine (IDR Mil)”  

 Religia romană la Porolissum. A fost prelucrat în vederea publicării volumul Isis 
and Sarapis from the Nile to the Danube. The Isiac Cults in the Roman Provinces of Pannonia, 
Dacia and Moesia (3rd c. BCE – 4th c. CE) (Teză de doctorat) 

 Metalurgia bronzului. Probleme de patologie a pieselor din bronz. 
Mecanismele degradării și tipuri de deteriorare”. Documentarea și selectarea bibliografiei 
pentru redactarea articolului propus pentru  revista  ”Studii și comunicări Satu Mare” – ediția 
2020 

 Cultic versus casnic în ceramica neolitică și eneolitică din Depresiunea 
Silvaniei.  Documentare la tema de cercetare: întocmirea și susținerea primului raport ştiinţific 
de cercetare din cadrul şcolii doctorale: Caracteristici ale spaţiului geografic şi stadiul actual al 
cercetării în domeniu. Colaborarea cu Universitatea Valahia din Târgoviște pentru realizarea de 
analize/lucrări de specialitate de laborator, arheometrice. Aceste analize, au ca scop 
determinarea cât mai exactă a compoziţiei materialelor pieselor ceramice neolitice pictate cu 
negru provenite de la Porț - Corău. 

      Program de cercetare arheologică sistematică 
Proiect: Cetățile necunoscute ale Sălajului  
 Jac-Cămnin: investigații non-invazive, continuarea cercetărilor arheologice la 

amenajarea rupestră de la Jac Pemnița Monului prin extinderea săpăturilor arheologice în zona 
intrării, pe terasa aflată la baza amenajării rupestre - au fost cartați tumulii identificați în urmă cu 
circa un deceniu în zona trecătorii ”Poarta Meseșană” (13 obiective), iar la doi dintre aceștia s-au 
efectuat investigații non-invazive (magnetometrie) în vederea unei viitoare evaluări arheologice 
care, în funcție de rezultate, să fie eventual continuată ca și cercetare sistematică. 

 Cercetări în situl dacic de la Pericei-Gouț în vederea stabilirii evoluției 
comunităților de daci liberi - cercetările au continuat prin trasarea a trei suprafețe în vederea 
completării imaginii oferite de campania anterioară, ocazie cu care a fost descoperit un material 
arheologic extrem de bogat și au fost lămurite problemele legate de cronologia sectorului. A 
fost investigată complet construcția atelier de prelucrat cornul cu aceeași funcționalitate, 
ambele datate probabil în sec.III. 

 Proiectul de cercetare ,,Tratrapylon - Brusturi, punct Cetate s-a derulat în 
perioada 14-30 septembrie. Este un proiect de cercetare arheologică la care participă mai multe 



instituții: MJIAZ, MNIT, UBB Cluj-Napoca și Universitatea Bayreuth (Germania), finanțat de 
MJIAZ și Fundația Gerda-Henkel. 

 Evaluare de teren Stâna – Trajan Ut: Evaluarea de teren intruzivă a avut ca scop 
verificarea, prin deschiderea unei suprafețe arheologice de 3 x 2 m a unui punct unde, în 
primăvara anului 2020, au fost identificate câteva artefacte arheologice de factură romană 
(fragment de vas ceramic, cataramă de bronz, fibulă de bronz și inel de bronz). În urma cercetării 
nu au fost confirmate elemente de structură sau alte artefacte arheologice. 

 Evaluare de teren Sînmihaiu Almașului – Dealul Bogatului. În urma datelor 
obținute prin periegheze sistematice și scanări geomagnetice realizate pe suprafața așezării rurale 
de Sînmihaiu Almașului-Dl. Bogatului, a fost realizată o evaluare arheologică intruzivă care a 
avut ca scop verificarea anomaliilor magnetice, dar și stabilirea stratigrafiei arheologice a sitului. 
Astfel au fost identificate urmele unei clădiri realizată pe tălpi de piatră, având elevație de lemn 
și a cărei funcționare se oprește, potrivit materialului arheologic, undeva spre mijlocul secolului 
al III-lea d. Chr. Totodată, sub această clădire a fost identificată o alta, din stâlpi și bârne de lemn 
în tehnica wattle and daub, aparținând primei faze a așezării. Materialul arheologic identificat a 
fost extrem de bogat, fiind vorba în special de ceramică la roată rapidă, monede, fibule, piroane 
de fier și alte artefacte din bronz și din fier.  

 Diagnostic arheologic, finalizat cu recuperarea unui tezaur monetar medieval 
compus din 30 de piese (sec. XVI). Locul desfășurării: Sântămărie, punctul Dealul Bogatului, 
comuna Sânmihaiul Almașului.  

 Programul Repertoriul arheologic al judeţului Sălaj:  
Au fost realizate fișe de sit pentru siturile nou identificate sau verificate pe parcursul 

anului și au fost amplasate pe hărți.A fost realizată 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.  

 cercetări de suprafaţă:  64 zile 
 situri noi indentificate - 23 
 situri verificate şi amplasate pe planuri: 61 

TOTAL situri amplasate pe planuri: 84 
Programul de cercetare arheologică preventivă - 20 contracte: Evaluare de teren la 

Hereclean ”La răstignire / în spatele caselor”; Supraveghere arheologică la extindere rețea de 
canalizare între Cehu Silvaniei și Nadiș, punctul ”Renel”; Cercetare arheologică preventivă la 
Zalău ”D. Lupului/Michelin”; Cercetarea arheologică preventivă la Pericei ”Gout nr. 668-
Capelă”; Evaluare de teren - Autostrada Transilvania, sectoarele Marca – Nușfalău, Poarta 
Sălajului – Sutor  Sutor – Topa Mică; Cercetare arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, 
Str.Tudor Vladimirescu nr.6-8; Supraveghere arheologică la Ulciug - Biserica Reformată; 
Cercetarea arheologică preventivă la Coșeiu – Capelă; Supraveghere arheologică la Coșeiu – 
Capelă; Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu 6-8; 
Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. Libertății; Supraveghere arheologică 
la Șimleu Silvaniei, str. Șt. Bathory 6; Supraveghere arheologică la Romita – canalizare; 
Cercetarea arheologică preventivă la Romita – canalizare; Supraveghere arheologică la Zalău, 
str. Lupului 22; Cercetarea arheologică preventivă la Șimleu Silvaniei, str. Nucului 2; Evaluare 
de teren la Zalău – Michelin; Cercetarea arheologică preventivă la Crișeni - Orășel 6; Evaluare 
de teren la Zalău, str. Lupului; Cercetarea arheologică preventivă la Badon –” Nove/Pietriș”.  

Cercetarea ştiinţifică în domeniul istoriei: 
 Sălajul secolului XX şi personalităţile sale. A fost definitivat volumul de studii 

Cooperativizare și decooperativizare în România care cuprinde comunicările prezentate la 
simpozionul științific național cu același titlu, organizat la Zalău, în perioada 11-12 octombrie 
2019. 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 ce se desfășoară la 
nivel național și are ca scop publicarea unei enciclopedii care să cuprindă biobibliografia 
istoricilor români de-a lungul timpului. Au fost întocmite 37 fișe bio-bibliografice ale istoricilor 
sălăjeni. 

 Enciclopedia Primului Război Mondial și a Marii Uniri (2014-2020). Proiectul 
de cercetare a fost inițiat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și are ca 
finalitate publicarea unei enciclopedii care să cuprindă bibliografia, manifestările științifice, 
monumentele și medalistica apărută în perioada 2014-2020. 

 Istoricul Colegiului reformat Wesselenyi (în prezent Colegiul Național 
„Silvania”). Proiect al Primăriei municipiului Zalău, care prevede elaborarea unui istoric al 
colegiului reformat. În 2020 a început documentarea din surse edite și arhivistice, urmând să fie 
încheiată în anul 2021. 

 Între conservare și modernizare – societate și peisaj în Antropocen: în anul 2020 
au fost studiate documente de arhivă și literatura de specialitate.  

 Consum cultural în Sălaj. Proiectul nu a putut fi materializat din cauza 
pandemiei. În anul 2020, au fost realizate următoarele activități: prelucrare date de pe 
www.culturadata.ro privind vitalitatea culturală a orașelor, anii 2010-2016; întocmire proiect; 
documentare bibliografică, prelucrare și analiză date de anchetă sociologică; analiză bază de date 
INS Tempo; operaționalizarea conceptelor: identificare -> dimensiuni -> variabile -> indicatori; 
transformarea indicatorilor în întrebări de chestionar; elaborare draft de chestionar. 

 Postwest, proiect derulat de Teatrul Tineretului Piatra-Neamț în parteneriat cu 
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău: 5 zile de cercetare de teren în Chișcădaga (3 interviuri 
plus observație), Câmpulung (5 interviuri plus observație) și Băicoi (observație, filmare video) 
(februarie 2020).  

 Anonimii Migrației. Poveștile migranților din ruralul sălăjean - total 21 de zile 
de teren din care: 3 zile la Marca Huta, comuna Marca, județul Sălaj, unde s-au redactat 31 p. de 
notații în baza discuțiilor purtate cu 3 interlocutori (din care unul din Borumblaca, jud. Bihor) și 
a observației participative. S-au realizat și 40 de fotografii cu caracter documentar. 15 zile de 
teren la Marin, comuna Crasna, jud. Sălaj: 8 interviuri și aprox. 130 p. notații în baza observației 
și interviurilor neînregistrate. 2 zile de teren în comuna Tarna Mare, jud. Satu Mare: 3 interviuri 
cu muncitori sezonieri proaspăt întorși din Germania, despre condițiile de muncă și trai, necesare 
pentru finalizarea unui articol. 

 Salva-Vișeu -1948. Atunci și acum: 5 zile de teren, 2 interviuri, obținere 2 dosare 
cu documente scanate de la Arhivele Naționale Bistrița, referitoare la șantierul Salva-Vișeu, 
etapa 48-49; au fost consultate 8 articole științifice, 5 cărți și 12 articole din presă pe temă 

 Cler și religiozitate țărănească în lumea rurală din Transilvania secolului al 
XIX-lea: documentare la Biblioteca Centrală Blaj, Arhivele Naționale Cluj, transcriere și 
examinare a documentelor manuscrise. 

Cercetarea ştiinţifică în domeniul etnografiei şi socio-antropologiei: 
 Trecut şi prezent în arhitectură, habitat şi locuire rurală (judeţul Sălaj). În 

cadrul documentării de teren s-a continuat cercetarea în satele: Bălan, Gălpâia, Trestia, Chechiş, 
Gâlgău Almaşului, Adalin, Chendrea, Ugruţiu, Dolu, Fildu de Sus, Fildu de Mijloc, Fildu de Jos, 
Fântânele, Stupini, Sâncraiu Almașului. Au fost realizate înregistrări cu subiecții, cu predilecție 
pe teme de arhitectură, dar și pe teme conexe (interviuri cu 56 de subiecți). Din vasta tematică 
abordată menţionăm următoarele: s-a notat şi descris arhitectura caselor şi a anexelor, dispunerea 
şi funcţiunile lor în cadrul gospodăriei, materialele şi tehnicile constructive şi funcţionalitatea lor, 
cu accent asupra locuinţei. S-au identificat anexe gospodăreşti cu specific zonal, de pildă oloire, 
moară, piuă. S-au înregistrat numele de dulgheri şi zidari din fiecare sat. Referitor la spaţiul de 
locuit s-a urmărit inventarul casei tradiţionale cu dispunerea categoriilor predilecte (mobilier, 
textile, ceramică) remarcându-se reminiscenţe ale unui mod de confort mai vechi şi altul mai nou 
de la începutul secolului al XX-lea cât şi forme actuale de amenajare a locuinţei. S-a urmărit 
modul de organizare a interiorului casei „bătrâneşti”, îndeosebi a camerei curate, identificarea 
pieselor de mobilier şi dispunerea lor în fiecare încăpere, a ţesăturilor care decorau patul înalt 



(unde a fost cazul) şi a obiectelor decorative de pe pereţi. Cercetarea mobilierului a relevat centre 
şi meşteri locali. Cercetarea s-a axat în special pe porţile de lemn sculptate – o categorie aparte în 
cadrul construcţiilor din lemn, elemente de identitate zonală: inventarierea şi fotografierea 
porţilor sculptate din lemn din toate satele de pe Valea Almaşului; descrierea tehnicilor, 
materialelor şi ornamenticii porţilor din zonă, vechimea, funcţia socializatoare, de integrare în 
comunitate a porţilor de lemn; o tipologizare generală (după numărul de stâlpi); meşterii din 
zonă; motivele ornamentale. 

 Sentimentul religios în comunitatea satului sălăjean (rugăciunea şi vindecarea 
prin puterea credinţei). Cercetarea s-a axat pe identificarea mai multor categorii de rugăciuni: 
rugăciunea personală, rugăciunile colective – ruga zilelor pentru vindecare sau uşurarea morţii, 
rugăciuni împotriva secetei, de oprire a grindinei, pentru recuperarea bunurilor furate, pentru o 
căsătorie bună. Informațiile audio-video au fost arhivate integral. 

Cercetarea ştiinţifică a fenomenului artistic: 
 Cercetarea colecţiei Sima în scop de evidenţă, clasare, publicare şi valorificare 

expoziţională Cercetarea în scop de documentare şi de evidenţă în arhiva de documente de 
familie, corespondenţa, fotografii şi obiecte personale. Cercetarea s-a realizat în scopul 
completării registrului de inventar, a bazei de date foto, şi a verificării inventarului  

 Artă sălăjeană, artiști sălăjeni. Participare la simpozioanele de creaţie şi la 
expozițiile acestora din Sălaj în scop de documentare și dezvoltare de patrimoniu muzeal: 
elaborare bază de date despre artişti, opere, portofolii, interviuri; prin participare la tabere de 
creație și documentare în  expoziții personale sau de grup ( 3 simpozioane). 

 Ceramica de Zalău în colecții muzeale și private. Documentare pentru o 
expoziție propusă pentru organizare la Budapesta; documentarea a fost efectuată în depozitul de 
ceramică al Muzeului din Debrecen – s-au identificat piesele de ceramică de Zalău. Au fost 
identificați colecţionarii din Ungaria, care sunt de acord să contribuie cu piese la expoziţie. În 
colecţia Muzeului Ţăranului Român s-a efectuat documentarea în depozite, s-au identificat piese 
aparţinând unui „fond stilistic comun” (Turda – Zalău - Cluj), şi câteva piese de cermică de 
Zalău. Colecţii private din zona Călata (Huedin, Izvorul Crişului, Jebucu, Stana, alte sate) – au 
fost documentate mai multe colecţii, şi identificate piese în proprietate privată, realizate 
fotografii și o bază de date cu acestea. 

 Centrele ceramice sălăjene şi răspândirea produselor acestora în Sălaj şi zonele 
adiacente. Produsele centrelor din apropiere răspândite în Sălaj. Documentare de teren pe 
Valea Crasnei şi centrul ceramic Şimleu Silvaniei, Valea Agrijului şi centrul Buciumi, Valea 
Barcăului şi centrele Tăşnad, Marghita. Cercetarea de teren s-a materializat într-un material 
bogat: interviuri, nume de olari, piese acumulate din donaţii, fotodocumentarea unor expoziții 
sătești. Documentarea va fi continuată și în anul 2021. 

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

 Editarea numărulor XLII/2020 a revistei Acta Musei Porolissensis;  
 Au fost redactate 55 de articole şi studii privind rezultatele cercetărilor ştiinţifice, 

rapoarte decercetare arheologică, acestea fiind publicate sau în curs de publicare în reviste de 
specialitate; 

 Au fost elaborate 3 studii de fundamentare pentru definirea, instituirea şi 
delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic şi 20 rapoarte de descărcare de 
sarcină arheologică, supraveghere şi evaluare de teren. 

Volume publicate sau în curs de publicare: 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;  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; 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; Editor Attila Szabo, Artă la Jebucu. Tabăra de creaţie din 



Ţara Călatei 1996-2020. Editura Caiete Silvane şi Kriterion, 2020; A. Szabo, V. Ciobanu, Artă 
românească clasică în colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Editura Porolissum, 
2020; Editori V. Cosma și I. Pop-Curșeu, Magie și vrăjitorie. Perspective istorice, antropologice 
și artistice, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020; M. Pop, Corneliu Coposu sub lupa Securității 
(declarații, corespondență, conferințe și scrieri inedite), București, Editura Vremea; M. Pop, D. 
Săbăceag, Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții documentare (1949-1962), Cluj-
Napoca, Editura Mega, Zalău, Editura Porolissum; D. V. Săbăceag, M. Pop, D. G. Vlasin, 
Cartea de aur a județului Sălaj (1933-1937), Cluj-Napoca, Editura Argonaut;  

- au fost realizate 3 broșuri de promovare a patrimoniului;  
- specialiştii muzeului au participat la 4 sesiuni de comunicări ştiinţifice cu caracter 

internaţional, la 13 manifestări ştiinţifice naţionale şi o manifestare ştiinţifică de interes local. 
Programul expoziţional: 
Expoziţii temporare realizate la sediu sau online: 5 expoziții fizice; 6 expoziții online, 3 

programe expoziționale (cu 25 de intervenții): 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. Dacica 3D-VR(eau) la Muzeu! 
Lansarea colecției arheologice de vase dacice în cadrul expoziției digitale Dacica 3D. Vase 
dacice din județul Sălaj. Expoziția cuprinde 10 vase dacice digitizate, accesibile publicului larg 
prin platforma Sketchfab a Institutului Național al Patrimoniului; 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, continuă seria abordărilor legate de istoria recentă și 
aspectele de viață cotidiană a regimului, un program demarat în anii precedenți și axat în 
special asupra elementelor de istorie trăită; 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, 
care s-a dorit a fi o primă formă de documentare în timp real a perioadei pe care o parcurgem 
și în care suntem confruntați cu una dintre cele mai mari provocări epidemiologice (dar nu 
numai) ale ultimelor decenii. Fotografiile au fost  realizate de Ionuț Teoderașcu, Vlad Petri, 
Eli Driu și Nicu Cherciu, acoperind realitatea fenomenului pandemic din medii urbane și 
rurale; 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 expozițional online- Poveștile 
patrimoniului – 5 filme de prezentare a unora dintre cele mai frumoase piese de patrimoniu din 
colecțiile muzeului. 

Expoziţii realizate în alte locaţii: Scuturi romane din Dacia, colaborare la Muzeul 
Olteniei Craiova; Expoziția Descoperiri arheologice în perimetrul Michelin SA (colț 
expozițional în interiorul fabricii); Limes-Frontierele Imperiului Roman în România– 
participare cu piese, expoziție organizată de Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj 
Napoca; Ceramica centrului de olari Dej, organizată la  Muzeul Etnografic al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca; Zadii, șorțuri și catrințe din patrimoniul MJIA Zalău, la Muzeul de Etnografie 
din Baia Mare; Expoziţia Taberei de artă de la Jebucu, ediţia 2019 – susţinută în colaborare cu 



şi la sediul EMKE Zalău şi Fundaţia STARS Cluj; Comitatul Sălaj în vremea lui Petri Mór – 
expoziţie realizată în colaborare cu Societatea Muzeului Ardelean – proiect aflat în derulare pe 
perioada octombrie 2020 – februarie 2021.  

             IV. Activitatea de evidenţă, clasare, restaurare şi conservare a patrimoniului muzeal 
 a debutat procesul de reverificare a inventarelor bunurilor culturale aferente colecţiilor și 

întocmirea listelor de gestiune 
 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), Sâmihaiul 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 
 V. Activităţi de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural adresate 

comunităţii locale 
Oferta educaţională – ateliere interactive organizate în fiecare zi de vineri a săptămânilor 

din ciclul anului şcolar: 
- ”Vitraliul – lumini și umbre” 18 participanți. 
- Mărţişoare - 12 activități, 12 clase de elevi 

       Proiecte  de pedagogie muzeală: 
  Vacanţa la muzeu – program educaţional derulat online pe parcursul lunii iulie (4 

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

parteneriat cu Centrul Pilot de Referință pentru Boli Rare NoRo Zalău – o 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. 

 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.  

 Muzeul Istoriilor Subiective (realizat parțial: creare conținut Facebook, 
promovare; interacțiune online cu elevi; un atelier educațional cu elevi la Liceul Pedagogic). 

 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 - ediție derulată online prin intermediul vizitelor 

ghidate prin segmentele expoziției de bază a muzeului. De asemenea, a fost organizat un 
eveniment online de lansare a cărții-album „Salva-Vișeu 1948. Atunci și Acum”, coordonată de 
Olga Ștefan și realizată în parteneriat cu MJIAZ 

 Porolissum Fest - ediție online- realizare documentar Porolissum Fest (2010-
2020). Incursiune în istoria Daciei, prin living history și reenactment. 

 Noaptea Cercetătorilor Europeni - ediție online – Porolissum 3D (filmare în sit, 
ghidaj și reconstituiri 3D a 5 obiective cercetate)  



 Ziua Naţională a României - activitate online cu elevii și expoziție online 
 Simpozion de creație artistică la Stana 
 În anul 2020, în scopul promovării patrimoniului cultural și a istoriei locale, au 

fost publicate 17 materiale în reviste de cultură locală sau națională (Caiete Silvane, Hepehupa, 
Magazin Istoric) şi 18 presa locală; 

 în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 27 de intervenţii în mass media audio-
video, axate pe promovarea activităţilor, a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi a patrimoniului 
muzeal. 

Activități de marketing și relații publice 
Întocmire comunicate de presă, texte de postare pe diferite platforme de socializare, 

newsletter-uri, etc. 
 21 comunicate de presă; aproximativ 386 postări pe pagina de Facebook a 

muzeului (cu un 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) 

 A fost elaborat și aplicat un chestionar privind satisfacția vizitei la Muzeu care se 
află la cele două locații: Secția de istorie și la Galeria de Artă și este completat de vizitatori – 
datele urmează a fi prelucrate  

 A fost elaborat și aplicat un chestionar pentru sondarea preferințelor de informații 
pe social-media a muzeului – datele urmează a fi prelucrate  

Venituri 2020:  
- Subvenţie: 3.629.629,80 lei din care:  3.597.000 subvenție pentru funcționare şi      

32.629,80 subvenție pentru dezvolare 
- 12.500,00 lei cofinanțare de la Ministerul Culturii pentru cercetările arheologice de la 

Porolissum 
- 4.686,00 lei - venituri încasate din vanzarea de bilete 
- 111.335,48 lei - venituri încasate din cercetări arheologice preventive 
- 5.194,56 lei - venituri încasate din vanzarea de cărți 
- 100,00 lei - venituri încasate din taxa de fotografiere 
- 773,00 lei - venituri încasate din vânzarea de suveniruri. 

 Atribuţii duse la îndeplinire de MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARTĂ ZALĂU 
 

În ceea ce privește activitatea Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în anul 
2020, instituția s-a implicat activ în diverse activități specifice sferei de responsabilități, precum:   

I. Conform rezultatelor sesiunii de finanțare a Administrației Fondului Cultural 
Național I/2021, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a fost declarat câștigător, în 
anul 2020, cu două proiecte ce urmează să se deruleze pe parcursul acestui an: „Harta 
Cântului Sălăjean” (finanțare nerambursabilă AFCN 65.700 lei, contribuție proprie CCAJS 9.475 
lei, total proiect 75.175 lei); „Traseele caselor tradiționale sălăjene” (finanțare nerambursabilă 
AFCN 66.600 lei, contribuție proprie CCAJS 12.995 lei, total proiect 79.595 lei). Contractele cu 
AFCN urmează să fie semnate după aprobarea bugetului la nivel national pe 2021 și al instituției 
în cauză. 

II. Anul trecut, revista de cultură „Caiete Silvane” a apărut lunar, în 12 
numere, la un tiraj mediu de 450 de exemplare şi circa 350 de abonamente lunar, fiind editate și 
suplimentele revistei „Caiete Silvane” – Ion Pițoiu-Dragomir - 80 – O viață întru Cuvânt; Florin 
Horvath – 75; Bianca-Patricia Damian-Bicăzan, Jocuri didactice muzicale pentru vârsta preșcolară. De 
asemenea, la Cluj-Napoca, la sediul filialei Uniunii Scriitorilor din România, s-a organizat în luna 
februarie un eveniment dedicat împlinirii a 15 ani de existență ai revistei noastre. 

III. În 2020 s-au organizat 7 conferințe online, sub titlul „Conferințele Caiete Silvane 
online”, difuzate pe conturile de Youtube și facebook ale Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj 
și la care au participat oameni de cultură sălăjeni: Marin Pop, Valer Simion Cosma, Camelia Burghele, 
Viorel Mureșan, Gheorghe Moga, Florin Horvath și Daniel Săuca. 



IV. La Editura „Caiete Silvane” au fost editate în cursul anului trecut 28 de cărți:1. 
Silvia Bodea-Sălăjan, Colecţionarul de oglinzi, Colecția „Poesis”; 2. Asociația Scriitorilor din 
Județul Sălaj – 18 poeți – antologie, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 3. Teodor Sărăcuț-Comănescu, 
Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 4. Aurel Medve, 
Nume de locuri în comuna Năpradea, Colecția „Monografii”; 5. Elena Musca, Meșteșugurile 
sălăjene de la medieval la contemporan, Colecția „Memoria”; 6. Istorie și civilizație în Sălajul 
istoric, coordonatori: Augustin-Leontin Gavra, Ciprian-Marian Porumb-Ghiurco, Horaţiu-Traian 
Năprădean, Colecția „Memoria” (în colaborare cu Editura Eikon); 7. Florin Horvath, Testament 
din țara lucrurilor ascunse, Colecția „Roman”; 8. Ioan Oros-Podișan, Alertă la Poliția judiciară, 
Colecția „Memoria”; 9. Bianca-Patricia Damian-Bicăzan, Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi 
de secol, Colecția „Didactica”; 10. Traian Vedinaș, Onisifor Ghibu. Viață și idealuri sociale, 
Ediția a II‐a, revăzută și adăugită (în colaborare cu Editura Școala Ardeleană); 11. Thököly Vajk, 
Padláda (Lădoi), Colecția „Poesis”; 12. Ioan Oros-Podişan, Când voi fi doar amintire, Colecția 
„Poesis; 13. Volum colectiv, Primăvara Poeziei – A Költészet Tavasza 2020, Colecția „Poesis”; 
14. Cristian Borz, Jurnal de șantier. Reabilitarea casei memoriale „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, 
Colecția „Memoria; 15. Radu Șerban, ReAmintiri, Colecția „Arte vizuale” (în colaborare cu Ed. 
Limes); 16. Képzőművészet Zsobokon. A kalotaszegi alkotótábor 1996-2020 – Artă plastică la 
Jebucu. Tabăra de creaţie din Ţara Călatei 1996-2020, redactor: Szabó Attila (în colaborare cu 
Ed. Művelődés); 17. Florin Moldovan, Taina Întrupării Domnului în Alexandria primelor 
veacuri creștine, Colecția „Eseu”; 18. Tőtős Áron, Kémer öröksége. Társadolom, kultúra és 
gazdaság a szilágysági nagyközségben (cu sprijinul CCAJS); 19. Codin-Cristian Ciurean, 
Localitatea Hășmaș – studiu monografic, Colecția „Monografie”; 20. Virgil Mihalca, Cetăți 
medievale din județul Sălaj, Colecția „Memoria”; 21. Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj, 11 
prozatori – antologie, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 22. Viorica Blaj, Suflet de duminică, Colecția 
„Poesis”; 23. Asociația Colecționarilor din Sălaj, editori: Emanoil Pripon, Daniel Mureșan, 
Colecții și colecționari din Sălaj – Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj IX, 2020 (cu 
sprijinul CCAJS); 24. Alina Borna, 222 Mesaje ale nonviolenței; 25. Alina Borna, Pilde și 
învățături; 26. Sălajul la Centenar, ediția a II-a, coordonator Traian Vedinaș, Colecția 
„Monografii”; 27. Camelia Burghele, Șapte povești din Țara Silvaniei, Colecția „Ethnos”; 28. 
Gáspár Attila, Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal (Turnul Bisericii din 
Pericei: 150 de melodii populare). De asemenea, s-a editat Catalogul Arta în Grădină, 
Simpozionul Internațional de arte vizuale, ediția a VIII-a, 2019 și calendarele  „Sălaj. Frumusețe, 
Tradiție, Poveste” – 2020 și „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste” – 2021. Cu sprijinul financiar 
al CCAJS au apărut și revistele „Vitralii” și „Hepehupa”. 

V.  Activitatea secției Școala Populară de Arte și Meserii: Numărul total de elevi 
care s-au prezentat la cursuri la începutul trimestrului I a fost de 415. Începând cu data 11 martie 
2020, din cauza instituirii stării de urgență, prin dispoziția nr. 105 din 10.03.2020, cursurile din 
cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii au fost suspendate. S-au găsit noi metode de a 
interacționa cu elevii. Pentru nu a întrerupe în totalitate progresul elevilor în această perioadă, s-a 
apelat la tehnologia media. Fiecare profesor a ținut legătura cu elevii clasei. Au continuat să 
lucreze piesele muzicale începute deja împreună. Pentru elevii care descifrează partiturile cu 
ușurință s-au ales lucrări noi din repertoriul adecvat nivelului de studiu și particularităților de 
vârstă. S-au transmis partiturile cu audiții de pe YouTube ale respectivelor lucrări. S-au 
recapitulat noțiunile de bază din domeniul Teorie-Solfegiu-Dicteu, Istoria Muzicii, Istoria Artei. 
Conform Regulamentului nr. 515 din 18.05.2020 privind organizarea și desfășurarea cursurilor și 
examenelor la Școala Populară de Arte și Meserii, în anul școlar 2019-2020, s-a stabilit reluarea 
cursurilor începând cu data de 18 mai 2020, orele desfășurându-se atât online, cât și la sediul 
școlii, precum și prelungirea anului școlar până în data de 31 iulie 2020, astfel încât toate orele să 
poată fi recuperate. Cursurile la sediul Școlii Populare de Arte și Meserii s-au reluat cu 
respectarea măsurilor de combatere a coronavirusului (COVID – 19), de prevenire a 
îmbolnăvirilor cu acest virus și recomandările autorităților naționale (Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne prin departamentul pentru 
Situații de Urgență și Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență). În perioada martie 



– iulie 2020, toate cadrele didactice au întocmit rapoarte de activitate săptămânal privind 
activitatea desfășurată. Trimestrul III a cuprins sfârșitul de an școlar 2019-2020 și începutul 
anului școlar 2020-2021. Anul școlar 2019-2020 a început cu un număr total de 453 de elevi la 
toate specialitățile. Pe parcursul anului școlar s-au retras 65 de elevi (2 elevi clasa chitară, 2 elevi 
clasa pian, 1 elev clasa canto popular, 2 elevi clasa orgă, 11 elevi clasa pictură, 7 elevi clasa 
pictură copii, 5 elevi clasa inițiere folclor, 35 de elevi clasa dansuri populare). Motivul retragerii 
elevilor de la cursuri se datorează faptului că locația desfășurării orelor de curs este prea departe, 
precum și din cauza stării epidemiologice. Toate orele de specialitate au fost acoperite de 
profesori cu studii superioare, angajați cu contract individual de muncă (10), precum și contracte 
de prestări de servicii (5). Procesul de învățământ s-a desfășurat atât online, cât și la clasă, 
programele școlare fiind parcurse și însușite de toți elevii, foarte mulți elevi depășind nivelul 
programei prevăzute pentru anul respectiv, orarul fiind fixat în funcție de posibilitățile fiecărui 
elev în parte. Toate orele care nu s-au ținut pe motivul suspendării cursurilor din cauza epidemiei 
au fost recuperate. Documentele școlare au fost întocmite la termenele stabilite. Nu s-au 
semnalat abateri ale profesorilor și elevilor de la disciplina școlară. În luna iulie s-au desfășurat 
examenele de sfârșit de an școlar pentru clasele de muzică, pictură, clasele de dans popular 
instructor și clasa de dans popular interpreți secția externă. Tot în luna iulie s-au reluat cursurile 
de dans popular interpreți cu respectarea tuturor măsurilor pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID – 19. Examenele de sfârșit de an școlar pentru clasele de dans 
popular interpreți au avut loc în data de 21 septembrie 2020. Numărul total de elevi care au 
promovat anul școlar 2019-2020 este de 388 elevi. Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-
2021 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 4 din 30 iunie 2020 și 
de către Președintele Consiliului Județean, prin adresa nr. 748 din 26.06.2020. Taxa de înscriere 
(20 lei). Taxa de frecvență (350 lei, 550 lei), precum și taxa de eliberare diplomă (30 lei) aferentă 
anului școlar 2020-2021 sunt la nivelul anului școlar 2019-2020. În perioada 17 august – 7 
septembrie a avut loc înscrierea elevilor pentru anul I de studiu. La clasa de canto clasic, clasa 
muzică ușoară s-au înscris pentru testare 9 elevi/4 locuri, la clasa canto popular s-au înscris 
pentru testare 14 elevi/4 locuri, la clasa pian s-au înscris 16 elevi/8 locuri, la clasa orgă s-au 
înscris 11 elevi/5 locuri, la clasa vioară s-au înscris 13 elevi/6 locuri, la clasa chitară s-au înscris 
18 elevi/8 locuri, la instrument suflat s-au înscris 3 elevi/6 locuri, la clasa pictură adulți s-au 
înscris 9 elevi/17 locuri, la clasa pictură copii s-au înscris 6 copii/15 locuri, la clasele de design 
vestimentar, țesut cusut, inițiere folclor nu sunt elevi înscriși pentru anul I de studiu. De 
asemenea, din cauza stării epidemiologice, s-a stabilit ca pentru clasa de dans popular interpreți 
anul I de studiu să nu se facă înscrieri. Totalul elevilor care frecventează cursurile în anul școlar 
2020-2021 la Școala Populară de Arte și Meserii este de 331. Pentru toți elevii s-au întocmit 
contracte de studii prin care s-au stabilit obligațiile părților. Având în vedere că toate activitățile 
culturale au fost suspendate sau limitate la un anumit număr de participanți, în cadrul Școlii 
Populare de Arte și Meserii nu s-au mai desfășurat producțiile de sfârșit de an școlar, producții la 
clasă și alte spectacole care se organizau în cadrul școlii, drept urmare ne-am mutat în mediul 
online, pe pagina de Facebook a Școlii Populare de Arte și Meserii și a Centrului de Cultură și 
Artă al Județului Sălaj. S-au realizat și difuzat 91 de videoclipuri, 6 albume cu lucrări de pictură 
și 5 albume cu elemente de design vestimentar. Impact în mediul online (facebook, youtube): 
251.132 persoane. 

VI. Pe parcursul anului 2020, secţia Ansamblul Folcloric Meseşul a participat la 
un număr de 9 manifestări: participarea secţiei maghiare a ansamblului la Balul de Fărșang, la 
restaurant Brilliant din Zalău, județul Sălaj – 450 spectatori; participarea secției maghiare a 
ansamblului la manifestarea organizată cu ocazia obiceiurilor de iarnă, la Stana, județul Sălaj – 
500 spectatori; participarea secției române a ansamblului Meseșul, Ansamblul Meseșul Junior și 
Veteranii Meseșului la spectacolul ,,De primăvară”, spectacol care a avut loc la Zalău, în sala de 
spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor – 550 spectatori; participarea unora dintre dansatorii 
Ansamblului Folcloric Meseșul, secția română, în regim online, la Caravana Uniunii Mondiale 
de Folclor, IGF, manifestare inițiată de Palatul Culturii Bistrița împreună cu Asociația Națională 
de Folclor din România; participarea Ansamblului Folcloric Meseșul, secția română, la filmările 



organizate de instituție, cu ocazia lansării CD-lui audio, ,,Din Sălaj în toată țara”, filmări care au 
avut loc la Castrul Roman Porolissum; participarea secției maghiare a Ansamblului Folcloric 
Meseșul la filmările organizate de instituție la Grădina Botanică Vasile Fati din Jibou; 
participarea secției române a Ansamblului Folcloric Meseșul la un spectacol folcloric la Casa de 
Cultură a Sindicatelor din Zalău, difuzat în mediul online, în data de 1 decembrie 2020; 
participarea soliștilor vocali ai Ansamblului Meseșul și Meseșul Junior la filmările de colinde în 
Valcău de Jos, în cadrul proiectului ,,Sara de Crăciun în județul Sălaj”, difuzate în mediul online 
în data de 24 decembrie 2020; secția română a ansamblului a participat, online, la Festivalul 
internațional de datini, obiceiuri și tradiții populare de Crăciun și Anul nou, festival organizat de 
Asociația Culturală a Coregrafilor, Scenografilor, Artiștilor Liber Profesioniști și Amatori – 
Constanța. Alături de ansamblurile din România, în festival au participat și ansambluri românești 
din Germania, Grecia, Republica Moldova și SUA. În decursul anului 2020 Ansamblul Folcloric 
Meseșul – secția română - a avut următoarele apariții online (youtube, facebook): Spectacol 
folcloric de primăvară; Camelia Cherecheș; Valeria Suciu; Lucreția Bolba; Adriana Baciu Bonțe; 
Suită instrumentală din Banat; Suită instrumentală din Transilvania; Spectacol de 1 decembrie; 
Colinda - Astăzi am văzut minune; Colinda – Aseară pe-nserat; Colinda – Asta-i sara de Crăciun; 
Colinda – Sara Crăciunului nost; Colinda Colo sus în vremea aceea; Sara de Crăciun în județul 
Sălaj, iar secția maghiară - a avut următoarele apariții online (youtube, facebook): Dansuri din 
Voivodeni; Dansuri din zona Sătmar; Dansuri din zona Gyor - Raba; Dansuri din zona Tovishat; 
Dans Ceardaș și țigănesc din Voivodeni; Dans Fecioresc de pe Valea Crasnei. Total vizualizări 
în mediul online (youtube, facebook) în anul 2020: 93.453. 

VII. În anul 2020, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a încheiat 
următoarele parteneriate: cu Comunitatea Evreilor Zalău Sălaj, referitor la organizarea celei 
de-a 5-a ediţii a Comemorării Zilei Internaţionale a Victimelor Holocaustului; cu pictorul 
Gheorghe Ilea, referitor la sprijinirea proiectului “Judecata de apoi”, având ca durată de 
implementare anii 2020-2021; cu Casa Municipală de Cultură Zalău, referitor la proiecția 
filmului ”Cardinalul”, cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și cu Direcția de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Sălaj, referitor la organizarea celei de-a X-a ediții a Târgului de Mărțișoare 
Tradiționale; cu Fundația Caritabilă ”Sfântul Daniel” Turda, referitor la organizarea, de către 
Fundația Caritabilă ”Sfântul Daniel”, a unui eveniment-seminar de informare ”Antreprenoriatul 
social și inovare socială”; cu Asociația Pro Teatru, referitor la colaborarea şi susţinerea reciprocă 
în vederea, dar nelimitându-se la organizarea de diferite evenimente culturale specifice 
obiectivelor şi misiunii celor două părţi; cu Asociația Pro Teatru, referitor la realizarea 
proiectului ”Curtea Artiștilor 2020”, în perioada Iulie-Septembrie 2020; cu Asociația Pro Teatru, 
referitor la implementarea proiectului ”Verde Tăiat” al Asociației ”Pro Teatru”, proiect care a 
câștigat finanțare la concursul organizat de Administrația Fondului Cultural Național; cu 
Comuna Năpradea, referitor la acordarea unui sprijin financiar de achitare a contravalorii 
cheltuielilor de tipărire a volumului D-lui Aurel Medve, cu titlul “Nume de locuri în comuna 
Năpradea”; cu Asociația ”Cultură-n Șură”, referitor la implementarea proiectului ”Teatru pe 
Uliță” al Asociației Cultură-n Șură, proiect care a câștigat finanțare la concursul organizat de 
Administrația Fondului Cultural Național, în cadrul proiectului având loc câte o reprezentație a 
spectacolului ”Experimentul” și câte un atelier de teatru dedicat copiilor în 4 localități din județul 
Sălaj: Bocșa, Bobota, Nadiș și Domnin, precum și în cartierul Ortelec al Municipiului Zalău; cu 
Asociația ”Cultură-n Șură”, referitor la transportul celor 12 elevi participanți până la finalul 
proiectului ”Coeziune prin teatru”, organizat de către Asociația ”Cultură-n Șură” și finanțat în 
cadrul programului ”În stare de bine”, susținut de Kaufland Romania, și a 4 însoțitori ai acestora, 
la Teatrul de Nord din Satu Mare; cu Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală Agapis, 
referitor la crearea unei colecții naționale și a unei galerii online de albume cu fotografii care 
conțin port popular autentic din întreaga Românie și Diaspora, proiect denumit ”Acasă la 
Origini” și care s-a desfășurat sub egida La Blouse Roumaine, partener al Fundației pentru 
Educație și Dezvoltare Locală Agapis; cu Asociația Culturală Innovarte, referitor la realizarea 
proiectului dedicat județului Sălaj ”Redescoperă România”; cu Parohia Greco-Catolică Bădăcin 
și pr. Cristian Borz, referitor la apariția, la Editura ”Caiete Silvane”, a volumului ”Jurnal de 



șantier. Reabilitarea casei memoriale Iuliu Maniu” al autorului Cristian Borz; cu Comuna 
Șamșud, referitor la organizarea unui simpozion de creaţie artistic-plastică la Şamşud; cu Centrul 
Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, referitor la organizarea a două 
spectacole în Cetatea Bathory din Șimleu Silvaniei (în aer liber): un act de improvizație susținut 
de actorii de la Improstory și un concert Ada Milea și Bobo Burlăcianu; cu Centrul Național de 
Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, referitor la organizării ediţiei a V-a a 
Festivalului Medieval “Bathory Fest”, eveniment care a fost organizat fără public, cu 
transmiterea acestuia în mediul on-line; cu Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” 
Cluj-Napoca, referitor la organizarea în parteneriat a următoarei manifestări din cadrul 
proiectului cultural ”Fascinantul Itinerar al Operei Românești”, co-finanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național: ”Seară lirică în concert (pagini din opera și opereta românească)” în 
Amfiteatrul din Parcul Central din municipiul Zalău; cu Centrul de Cercetări Biologice Jibou și 
Asociația Prietenii Grădinii Botanice, referitor la vederea organizării Simpozionului Internaţional 
de Arte Vizuale “Arta în Grădină”, ediţia a-IX-a, care a avut loc la Centrul de Cercetări 
Biologice din Jibou; cu Asociația Clujeană Müvelödes Cluj-Napoca, referitor la editarea 
comună, de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Asociația Clujeană Müvelödés  
și la acordarea, de către cele două părți a unui sprijin financiar de achitare a contravalorii 
cheltuielilor de tipărire a unui album de artă, bilingv româno-maghiar, despre tabăra de creație 
artistic-plastică de la Jebucu, intitulat ”Képzömüveszet Zsobokon, A Kalotasegi Alkotótábor 
1996 – 2000 * Artă Plastică la Jebucu – Tabăra de Creație din Țara Călatei 1996 - 2000”; cu 
Fundația Culturală Pro-Camăr, referitor la apariția volumului ”Kémer öröksége” al autorului 
Áron Tötös; cu Fundația Studio Art ”Remenyik Sándor” Stars Cluj-Napoca, referitor la 
susținerea activităților artistice din cadrul taberei de creație de la Jebuc, inițiată de Fundația 
Studio Art ”Reményik Sándor” Stars; cu Comuna Șimișna, referitor la acordarea unui sprijin 
financiar de achitare a contravalorii cheltuielilor de tipărire a volumului D-lui Codin-Cristian 
Ciurean, cu titlul “Localitatea Hășmaș - studiu monografic”; cu Asociația Colecționarilor din 
Sălaj, referitor la tipărirea volumului IX/2020 intitulat ”Colecții și Colecționari din Sălaj/Anuarul 
Asociației Colecționarilor din Sălaj”, volum în care sunt reunite studii și comunicări ale unor 
colecționari, specialiști pe diferite teme de colecție; cu S.C. Tezaur TV S.R.L., referitor la 
promovarea producțiilor artistice, audio, video, etc., realizate de către Ansamblul Folcloric 
”Meseșul” Sălaj prin intermediul televiziunii Melos TV; cu Asociația Atelierul de Joc Popular, 
referitor la filmarea, înregistrarea audio și montajul într-o locație de tip bătrânească din 
localitatea Valcău de Jos, a unei seri autentice de Crăciun din satul sălăjean, montajul fiind 
difuzat în mediul on-line; cu Județul Sălaj, Instituția Prefectului Județul Sălaj, Municipiul Zalău, 
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Direcția Județeană Pentru Cultură Sălaj, Inspectoratul 
Școlar Județean Sălaj, Universitatea ”Vasile Goldiș” Arad - filiala Zalău, Biblioteca Județeană 
”Ioniță Scipione Bădescu” Zalău, Arhivele Naționale – Filiala Sălaj și Cenaclul Literar 
”Silvania” Zalău, referitor la implicarea instituţiilor semnatare în vederea susţinerii editǎrii, 
tipăririi, difuzării şi promovării de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, în calitate 
de editor, a Revistei “Caiete Silvane”, revistă de cultură reprezentativă a Judeţului Sălaj, cu 
apariţie lunară, precum şi promovarea şi susţinerea autorilor sălăjeni cu aptitudini literare şi 
culturale deosebite în domeniile acoperite de conţinutul Revistei; cu Instituția Prefectului - 
Județul Sălaj, referitor la continuarea, în anii 2021-2023, a colaborării dintre cele două părți 
semnatare, cu scopul implementării în comun de activități ce vizează promovarea tradițiilor și 
culturii în județul Sălaj. 

VIII. În anul 2020, numărul de posturi aprobate, conform organigramei şi statului de 
funcţii, a fost 83, din care: 81 posturi ocupate, un post vacant, 2 posturi suspendate, cu 
următoarea structură: 

- Conducerea Centrului – 1 post 
- Secţia pentru conservarea şi promovarea culturii tradiționale – 6 posturi  
- Revista și Editura Caiete Silvane – 3 posturi 
- Secţia Ansamblul Folcloric Meseşul – 50 posturi din care 2 posturi vacante 
- Secția Școala Populară de Arte și Meserii – 11 posturi 



- Compartiment marketing cultural - 2 posturi  
- Compartiment  financiar- contabil, administrativ, salarizare etc  - 10 persoane  

IX. Buget 
Bugetul aprobat pe anul 2020:  

-     subvenţie –       4.610.000 lei 
-     venituri proprii – 365.000 lei 
-     sume utilizate din excedentul anilor precedenți – 120.000 lei   

Total: 5.095.000 lei 
 Cheltuieli: 

- Cheltuieli de personal: 3.503.878 lei 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii: 990.977 lei 
- Cheltuieli cu caracter social-cultural: 20.000 lei 
- Cheltuieli fond handicap: 65.908 lei                
- Cheltuieli de capital: 197.597 lei 

             Total cheltuieli: 4.778.360 lei 
  Cheltuieli cu manifestările culturale: 346.272 lei 
Venituri: 
Taxe și alte venituri din învătământ – 138.185  
Venituri din prestări servicii – 31.688 
Venituri din serbări și spectacole școlare  
Subventie buget – 4.514.561 
Sume utilizate din excedentul anilor precedenți: 98.535 
Total venituri: 4.782.970 lei 
Veniturile proprii prognozate s-au realizat în procent de 47,18 %. Taxe și alte venituri din 

învățământ: 81,34 % la sută din total venituri încasate; venituri din prestări de servicii (cărți, 
reviste): 18,66 % din total venituri. Din cauza pandemiei, veniturile din serbări și spectacole au 
fost 0. 

Atribuţii duse la îndeplinire de CENTRUL DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL JUDEŢULUI 
SĂLAJ 

 
Biblioteca Județeană I.S.Bădescu Sălaj 
Sinteza rezultatelor măsurabile: 
· Frecvenţa medie: în instituție – 227/zi 

         în mediul online – 3.976/zi 
· Utilizatori nou înscriși: 743 
· Utilizatori activi: 3.798 
· Utilizatori înscriși (2016-2020): 8.053 
· Vizite la bibliotecă: 56.140 
· Vizite virtuale: 145.328 
· Accesare web: 5.333 
· Facebook: 5.800/zi https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/-aprox.  
· Youtube: 9.235 https://www.youtube.com/user/BibliotecaSalaj 
· Prezentări tematice: 3-5/zi 
· Biblioteca respiră cunoaştere! Ştiaţi că…?! - 25 de distribuiri/zi; aprox. 1.500 

vizualizări/zi 
· Cartea săptămânii (Tineri & Adulţi şi Copii): 2 prezentări/săptămână, 2.600 vizualizări/ 

săptămână 
· Sesiuni Internet: 564 
· Referințe prin e-mail: 3.831 solicitări 
· Împrumut interbibliotecar: 17 
· Documente difuzate: 92.909 
· Documente consultate la Sala de lectură: 12.212 
· Solicitări online doc. colecții speciale: 5/120 pag. 



· Programe și evenimente culturale direct/online: 40/177 
· Participanţi: 2.225/191.635 
· Programe și proiecte educative (online): 68 
· Participanți cursuri de formare intern (bibliotecari): 67 (BJ + județ) 
· Participanți externi cursuri diverse (online): 549 
· Omagierea personalităţilor sălăjene (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + postări online) - 

78; 18.764 de aprecieri 
· Comemorare personalităţi sălăjene - In Memoriam (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + 

postări online) - 57; 15.397 de aprecieri 
· Livrări documente electronice (online): (pentru activități și evenimente): 6.751 
· Rezervări titluri: 2.201 
· Sesiuni de instruire a utilizatorilor (online): 142 
· Expoziţii prezentate online: 442 
· Volume achiziţionate: 3.464 titluri; 6.020 exemplare 

Valoare: 212.573 lei 
· Donații: 926 titluri; 1.005 exemplare 

Valoare: 9.909 lei 
· Total achiziţie documente: 185.160 lei buget; 43.497 lei donații 
· Total documente: 4.390 titluri; 7.025 exemplare 
· Programul MÁRAI X - donaţie carte nouă + CD în limba maghiară – 3.670 lei  
· Donaţii, sponsorizări: aprox. 45.000 lei 
· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 15.000 lei 
· Investiţii – 276.469 lei (3.000 lei restituiți, diferența preț stabilită inițial) 
· Obiecte de inventar – 64.099 lei  

· Proiecte cu finanțare din alte surse:  6 
· Valoare proiecte: aprox. 35.000 lei BJ SJ 
· Venituri proprii: 1.207 lei 
· Parteneriate și proiecte culturale: 158 
· Emisiuni TV: 672 
· Vizualizări emisiuni TV şi online - 459.375 aprox. 
· Articole și prezentări în presa scrisă şi/sau electronică: 518 
· Editarea Nr. 16/2020 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. 

Educație. Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției  
· Cursuri de formare bibliotecari - 5 bibliotecari BJ SJ; 12 bibliotecari din judeţ (online) 
· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin 

Serviciul Bibliografic al instituţiei 
PROIECTE INEDITE 2020  
Finanțatori și parteneri importanţi: Direcția pentru Tineret și Sport Sălaj, Fundația Progress 

și partenerii, Fundația Pro Vobis, Asociația Ovidiu Ro, Asociația Active Watch, ANBPR, 
Biblioteca Națională a României, Biblioteci Județene, Municipale și locale incluse în proiectele 
commune, Biblioteca Municipală Chișinău, Edituri: Cartea Copiilor, Signatura ș.a. 

Proiecte inedite, cu finanțare 
1. Ai carte ai parte de… (a)casă! – valoare aprox. 15.000 lei 
Biblioteca Județeană Sălaj s-a clasat pe primul loc din cele șase la nivel național, în urma 

participării la un concurs de proiecte de voluntariat, pe tema locuirii. Astfel, s-au câștigat 
materiale pentru deschiderea și dezvoltarea unui punct de informare, ce a fost prezentat în cadrul 
evenimentului de lansare. Acest spațiu special dedicat tematicii din proiect s-a organizat și 
funcționează în cadrul Secției TINERI & ADULȚI, din Clădirea Transilvania, P-ța Iuliu Maniu, 
nr. 3-5.  

2.  “Acasă la origini, în Țara Silvaniei”- parteneri, nefinalizat 
Un proiect-mărturie despre apartenenţa noastră la o familie, un neam, o comunitate și o 

cultură. Am pornit, oficial, în căutarea păstrătorilor de zestre autentică și am lansat o invitație 



deschisă tuturor fotografilor, liderilor de comunități și oamenilor buni cu costume autentice, din 
Sălaj, să ni se alăture. Concret, ne-am propus să creăm albume online ale comunităților 
reprezentative din județ (familii, grupuri, sate), în care să promovăm oamenii care mai au în 
lăzile de zestre costume vechi și autentice, așa cum se purtau odinioară. Un soi de ghid alternativ 
de bune practici pentru comunitățile care doresc să păstreze, nealterat, specificul local, într-o 
lume tot mai needucată și inundată de kitsch. Proiectul s-a desfășurat în perioada 24 iunie – 15 
septembrie 2020. 

3. Tinerii gândesc creativ, finanțare – 11.000 lei 
Scopul proiectului a fost susţinerea educaţiei și creativității pentru dezvoltarea și controlul 

emoțiilor, de valorificare a artei și a valorilor patrimoniului cultural prin organizarea unor 
activităţi specifice, care să informeze și educe tinerii din municipiul Zalău. 

Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea și stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic, prin 

organizarea a 2 ateliere de creație, cu participarea unor profesori de la Liceul de Artă din 
municipiul Zalău 

2. Creșterea nivelului de cunoștințe, a diversității culturale și a accesului la cultură și artă, 
prin organizarea a 2 sesiuni informative 

În cadrul proiectului am organizat, online, 2 sesiuni de informare-educare și 2 ateliere 
interactive, de creație artistică, folosind diferite tehnici noi, din artă, fiind ajutați de profesori 
specializați din cadrul Liceului de Artă Ioan Sima Zalău. 

4. COLIBLITE – formare și materiale, aprox. 20.000 lei 
Bune practici legate de educația digitală în bibliotecile din România 

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills - COLIBLITE este un proiect 
ERASMUS+, desfășurat din septembrie 2017 până în august 2020, condus de Biblioteca din 
Utrecht, Olanda și coordonat la nivel internațional de Mira Media. Țările implicate în proiect au 
fost: Italia, Marea Britanie, Olanda și România. 

Acest proiect s-a derulat, în prima etapă, în 8 biblioteci publice din România, respectiv 
Bibliotecile județene din: Argeș, Brașov, Brăila, Maramureș, Prahova, Sălaj; Biblioteca 
Orășenească Titu, județul Dâmbovița și Biblioteca Comunală Ocnița, județul Dâmbovița, urmând 
a fi diseminat în mai multe biblioteci publice din județele respective. 

Obiectivele principale ale proiectului au fost: de a întreprinde cercetări naționale privind 
evoluția cetățeniei/educației digitale și competențele așteptate; elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor de acțiune organizatorice și comune; formarea trainerilor/bibliotecari; elaborarea 
proiectelor și activităților pilot implementate în rândul copiilor, tinerilor, profesorilor și 
părinților; diseminarea rezultatelor și metodelor de lucru în alte instituții asemănătoare din județ 
sau în alte județe. 

Bibliotecile implicate au furnizat cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru elevii 
din comunitate și pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceștia să devină utilizatori eficienți și 
responsabili ai Internetului (cadre didactice și părinți). 

Temele abordate au fost: hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de 
informații, jocurile online ca instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea 
timpului de ecran. 

În ultimul an de proiect, respectiv 2020, ne-am axat mai mult pe instruirea altor bibliotecari 
și diseminarea informațiilor la cât mai multe persoane din comunitate, dar și pe organizarea unui 
site, care să cuprindă toate materialele folosite în decursul proiectului, respectiv planuri de lecție, 
experiențe, direcții de implementare, materiale, care pot fi de folos tuturor celor care doresc să se 
implice în astfel de activități. Baza de date poate fi accesată aici: www.coliblite.org. 

5. Citim împreună 
Organizată de către Lit World (www.litworld.org), ZICI - Ziua Internațională a Cititului 

Împreună - este un eveniment global la care participă milioane de oameni din peste 100 de țări. 
Aflat la a patra ediție în România, evenimentul, coordonat la nivel național de grupul Citim 
Împreună România, a dorit, prin partenerii săi (biblioteci, școli, organizații non-profit, librării), 
să organizeze și în acest an evenimentul, iar recomandarea lor este: fiecare copil merită să i se 



citească 20 de minute pe zi, începând din prima sa zi de viață și până cu mult după ce poate citi 
deja și singur.   

Și în acest an, Biblioteca Județeană Sălaj a fost parteneră a proiectului, tema propusă fiind 
dedicată viitorului: al copiilor și al planetei deopotrivă și s-a intitulat: Citim împreună pentru a 
vindeca planeta!  Activitățile au debutat în ianuarie, citind împreună, cu voce tare, sutelor de 
copii în bibliotecă, în școli sau grădinițe, timp de o săptămână. Am vorbit cu ei despre fricile, 
speranțele și responsabilitățile lor cu privire la viitor. 

6. Maratonul de povești - 70 de povești pentru 70 de Zile ale Copilului 
Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în peste 150 de țări ale lumii. 1 Iunie este 

data la care, România și alte 50 de țări, celebrează această zi minunată. În 2020 s-au împlinit 70 
de ani de când această zi se sărbătorește și în România și este cel mai frumos timp dăruit copiilor 
noștri de părinți, bunici, dar și de noi, bibliotecarii. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, în anul 2020, 70 de povești, din tot atâtea cărți, 
scrise de autori celebri, au fost citite cu voce tare de un grup de 70 de bibliotecari, într-un 
Maraton de povești, Live pe Facebook. Au participat 70 de bibliotecari din 55 de biblioteci 
publice, școlare și comunitare din 21 de județe și 2 capitale - București și Chișinău, din România 
și Republica Moldova. Maratonul de povești transmis live a avut 21.000 de vizualizări, 
cuprinzând 41.000 de minute de vizionare, cu un impact de peste 40.000 de persoane, în cele 8 
ore de transmisie în direct. Județul Sălaj a fost reprezentat de 6 bibliotecari. În județul Sălaj 
aceste povești au fost transmise apoi și prin intermediul SĂLĂJEANUL TV, bucurându-se de 
alte zeci de mii de vizualizări. 

7. Crăciunul împreună 
Continuând obiceiul Maratonului de povești, am hotărât să lansăm și un Maraton al 

colindelor, amintirilor de altădată, povestind copiilor, dar și adulților, intitulându-l sugestiv: 
Crăciunul împreună. Astfel, 43 de bibliotecari din bibliotecile publice, din mai multe județe au 
pregătit 43 de povești, colinde, urări, amintiri despre obiceiurile tradiționale sărbătorilor de iarnă, 
iar apoi au fost postate pe pagina de facebook. Impactul a fost peste așteptări: 71.758 vizualizări 
ale filmelor încărcate, multe distribuiri și comentarii. 

8. Școala de Vară pentru Noii Bibliotecari. Ediția online-finanțare curs 
În perioada 3-7 august 2020, prin intermediul platformei Zoom, 32 de bibliotecari, angajați 

ai bibliotecilor publice din România, cu vârsta de până la 35 de ani împliniți sau care lucrează în 
biblioteci de mai puțin de 5 ani, au participat la ediția online a Școlii de Vară pentru Noii 
Bibliotecari. Organizată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România, această iniţiativă a avut ca scop crearea unei rețele a tinerilor bibliotecari care să-și 
dezvolte creativitatea și capacitatea de a inova în biblioteci. Timp de 5 zile, câte 3 ore pe zi, 
organizată ca un spaţiu informal și virtual, dedicat învăţării aplicate şi schimbului de experienţe, 
de idei şi informaţii, prin intermediul noilor tehnologii, atât de necesare în vremurile pe care le 
trăim, s-a dezvoltat o rețea de noi bibliotecari, care să inițieze strategii de creare a unor servicii 
noi și inovative de bibliotecă. Menționăm că o parte din sesiuni a fost coordonată de traineri ai 
Bibliotecii Județene Sălaj. 

9. Code Kids – 2020. Copiii fac coding în bibliotecile publice 
Finanțare organizare Târg + premii – aprox. 22.000 lei 

Al patrulea an de proiect Code Kids în județul Sălaj, anul 2020, a fost început prin 
continuarea Caravanei Brainstorms FTC în județ: la Bibliotecile Publice din Crișeni și Mirșid, la 
Biblioteca Publică Bălan, la Biblioteca Publică Hida, unde au fost prezenţi şi coderii de la 
Biblioteca Publică Zimbor, la Biblioteca Publică Benesat. Echipa de Robotică Brainstorms a 
Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian au împărtășit spiritul FIRST și au testat robotul 
echipei, cu care au participat la Concursul Național de robotică. Scopul Caravanei a fost acela de 
a face cunoscută educația STEM în rândul copiilor din Cluburile Code Kids din mediul rural. 
Membrii Cluburilor Code Kids, împreună cu elevii școlilor gimnaziale din localitate, au avut 
ocazia să testeze echipamentele Clubului de Robotică Brainstorms, să analizeze piesele 
imprimate 3D (breloc, cub etc.) și să pună întrebări legate de funcționarea și construirea 
roboților. 



La Biblioteca Județeană Sălaj s-a lucrat și în anul 2020 cu 2 grupe de copii: grupa de 
avansați – Ninja Coders și grupa de începători – Juniorii IT. Fiecare grupă are câte 2 ambasadori, 
cu rol de leader, iar copiii au vârste cuprinse între 9-14 ani. 

Pentru grupa de începători, activitățile din cadrul clubului au fost legate de rezolvarea 
lecțiilor de pe platforma code.org, utilizând termeni precum buclă, unghiuri, blocuri, funcții etc. 
Copiii au fost provocați periodic să participe la diferite concursuri cu premii, dar și la activități 
opționale. 

Începând cu luna martie toate activitățile s-au desfășurat strict online, coderii noștri 
participând la webinarii organizate de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România, 
CEZ Vânzare, Orange România, pe platformele online: Click Meeting, ZOOM, Google Meet, 
Hopin. În cadrul sesiunilor copiii au avut ocazia să discute cu specialiști în IT și robotică, au aflat 
de la ei ce înseamnă programarea și cum pot dezvolta o pasiune și chiar o carieră, pornind de la 
activitățile organizate în clubul Code Kids. 

La grupa de avansați Ninja Coders: s-a creat un cont pe platforma Scratch ( limbaj de 
programare care ne ajută să creăm povești interactive, animații și jocuri și să interacționăm cu 
alți copii), ne-am familiarizat cu uneltele și blocurile de cod de pe platform, s-a participat la 
concursuri- am avut 9 eseuri înscrise în Concursul inițiat de Fundația Progress, în cadrul 
proiectului Code Kids - copiii fac coding în bibliotecile publice. 

A patra ediție a Târgului CODE Kids FEST 2020 – Târgul Județean de Știință și 
Tehnologie pentru copii s-a desfășurat cu succes, online, în 27 octombrie 2020, iar copiii au fost 
răsplătiți pe măsură, pentru implicarea lor. Alături de noi, și în acest an, au fost colaboratorii de 
la Palatul Copiilor Zalău - Cercul de informatică, Clubul de Informatică SBCode al Școlii 
Gimnaziale Simion Bărnuțiu din Zalău și Echipa de robotică Brainstorms a Colegiului Tehnic 
Alesandru Papiu Ilarian Zalău. 

Toate cele 4 Cluburi Code Kids participante din județul Sălaj: Ninja Coders - Biblioteca 
Județeană Sălaj, The Magic Coders - Biblioteca Publică Mirșid, Clubul Micilor Programatori - 
Biblioteca Publică Bălan și World of Codes – Biblioteca Publică Carastelec au prezentat 
exemplar proiectele online și au fost premiate de către organizatori - Fundația Progress și 
Biblioteca Județeană Sălaj, atât Cluburile, cât și copiii, în particular. 

Clubul Ninja Coders Zalău s-a calificat la Târgul Național de Știință și Tehnologie, 
desfășurat în perioada 3-4 decembrie, cu proiectul De la Step motor la Cronometru, proiect care 
a fost îmbunătățit pentru faza națională. Copiii au construit o carcasă pentru cronometru, 
adăugând și un buzzer și, bineînțeles, au modificat și liniile de cod.  

Pentru cei pasionați de programare, știință sau robotică, evenimentul CODE KIDS FEST 
2020 – Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii a fost un moment în care am 
reușit să punem în practică cunoștințele acumulate, timp de 2 ani în Cluburile Code Kids. 

În perioada noiembrie - decembrie 2020 am participat, cu ambele Cluburi, la Competiția 
Națională SuperCoders 2020, concurs organizat de Orange, în parteneriat cu Simplon România, 
unde copiii au încărcat o aplicație în Scratch, după o tematică propusă de organizatori. Coderul 
nostru, Nagy Ștefan, s-a calificat în primii 50 de copii și a fost selectat automat în Academia 
Online (ianuarie - aprilie 2021) unde copiii vor învăța să dezvolte pagini web folosind HTML și 
CSS. Programul SuperCoders, organizat anual din 2014, este o inițiativă #PentruMâine prin care 
contribuim la educația digitală și la viitorul tinerei generații. 

Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei 
mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își 
dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea 
unor teme digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o 
altă fereastră către explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel 
încât peste 2.000 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ 
și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. 

CODE KIDS – a fost cel mai amplu, util și interesant proiect al anului 2020, iar pentru că 
rezultatele au fost deosebite, Fundația Progress, care finanțează și coordonează proiectul pe 
plan national au anunțat, în cadrul întâlnirii online pentru evaluare, că acest proiect a mai primit 



finanțare pentru următorii 3 ani (2021-2024), precum și că vor deschide mai multe sesiuni de 
granturi.  

Continuare proiecte din anul precedent: 
ORA să ŞTIM - finanțat de Fundația Progress, direct și online (finanțare pachete 

educative) Donație – cărți și materiale pentru experimente în toate bibliotecile incluse în proiect 
A fost coordonat de Biblioteca Județeană, implementat și în bibliotecile publice sălăjene: Băbeni, 
Bălan, Bănișor, Bocșa, Dobrin, Carastelec, Chieșd, Meseșenii de Jos, Mirșid, Surduc, Zimbor, 
Vîrșolț. 

În cadrul evenimentului ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) copiii au 
ascultat povești captivante și au avut ocazia să facă mici experimente, alături de bibliotecari. 
Activităţile multiple au generat un interes deosebit față de comunicarea verbală şi alte forme de 
comunicare, deoarece copiii au fost provocaţi să identifice și să descrie fenomenele cercetate și 
să-și exprime gândurile, ideile și să pună întrebări. Au fost o peste 350 de activități și aprox. 
7.000 de copii implicați. 

Campania Citește și fă bine a fost gândită pentru a promova dreptul la locuire, 
comunitățile sustenabile și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, în general, și de a atrage 
atenția asupra dezvoltării orașelor și așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor, să 
fie sigure și sustenabile. 

Fă bine și citește! Locuirea este o temă care ne privește pe toți. Populația mondială 
crește în mod constant și până în 2050 aproximativ 66% din oameni vor locui în orașe.  

Am stimulat implicarea cetățenilor în susținerea dezvoltării durabile globale și creșterea 
conștientizării și educației pentru obiectivul de dezvoltare durabilă “SDG 11” și “Noua Agendă 
Urbană 2030″ (Habitat III), pentru promovarea dreptului la locuire, dreptului egal la proprietate 
imobiliară și a orașelor durabile și sustenabile. 

 Cercetare  
- coordonarea unor lucrări despre localități din județul Sălaj  
- sprijin, îndrumare şi documentare în editarea multor lucrări/articole/monografii dedicate 

satelor şi personalităţilor sălăjene 
- redactarea bibliografiilor personalităţilor sălăjene  
- provocarea bibliotecilor publice din România pentru colaborare în evenimente 

naţionale/concursuri, expoziţii -2020, în mod special online 
- culegerea datelor, informațiilor din presă și alte doc., pentru completarea permanentă a 

bazei de date județene 
- întocmirea Anuarului 2020, cuprinzând autori, opera ale autorilor sălăjeni, precum și 

informații despre evenimente, realizări importante/2020 
Bibliotecile publice sălăjene în an de pandemie 
S-a păstrat legătura cu toţi colegii din judeţ, s-um transmis informaţii despre modul în care 

este bine să procedeze în perioade dificile. O parte dintre bibliotecari au fost mai implicaţi în 
proiectele noastre, cu toate dificultăţile anului. Amintim, astfel, Bibliotecile: Bălan, Băbeni, 
Bobota, Bocşa, Dobrin, Hida, Carastelec, Mirşid, Chieşd, Meseşenii de Jos, Marca, Şimleu 
Silvaniei, iar altele, sporadic, au încercat să participe la diverse activităţi, în mediul online. 

Multe biblioteci locale au depus aplicaţii şi au fost incluse în proiectul:  
Punguța cu două cărți, care a fost lansat, din nou, cu sprijinul Kaufland România, pentru 

că fiecare copil are dreptul la educație de calitate. Iar fiecare părinte merită să știe cât de 
importantă este o carte pentru copilul său. De aceea, 10.000 de copii din familii defavorizate, cu 
vârsta între 1-2 ani, vor primi pentru acasă o Punguță cu două cărți ilustrate și o surpriză, 
adecvate vârstei antepreșcolare.  (Finanțare – pachete educaționale) 

Activitatea de îndrumare metodologică și profesională a celor 60 de biblioteci publice din 
județ a avut și ea  o altă dimensiune, adaptându-ne, cu toții, situației impuse. 

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



 11 biblioteci publice din județ au fost instruite pentru proiectul ORA să ȘTIM, 
care s-a derulat și în anul 2020 - Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Crișeni, Dobrin, 
Hida, Mirșid, Vîrșolț și Zimbor 

 12 biblioteci au participat la proiectul Acasă la Origini-Țara Silvaniei: Bălan, 
Bobota, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Ciumărna, Hida, Meseșenii de Jos, Mirșid, Șimleu 
Silvaniei – Lazuri, Marca-Iaz, împreună cu echipa de la Biblioteca Județeană Sălaj 

PARTENERIATE şi colaborări la nivel național și mondial: 
Biblioteci Judeţene: cu majoritatea bibliotecilor din ţară; 40 de biblioteci publice din 

Republica Moldova; Deschiderea colaborării cu biblioteci publice din Bucovina (Cernăuți); 
Asociaţia Fondul Cultural Naţional (AFCN); Ambasada S.U.A.; Fundația PROGRESS; 
Fundația ProVobis, Asociația ETIC (Cluj); ABdizain, INSPIRE digital marketing solution; 
ROMANIAN IT; ORANGE; RO. SIMPLON. CO; FARMEXPERT; Farmaciile ALPHEGA; 
GAMELOFT; UNIQA Raiffeisen Software Service – Cluj-Napoca; Mira Media - Utrecht, MRC-
Londra; FAV-Bologna; OG-Modena și Active Watch-București; Deutsche Telekom Stiftung; 
Kaufland România, Asociația Ovidiu.RO, Muzeul Naţional de Istorie Regele FERDINAND, 
Bucureşti; Romanian - American Foundation (RAF); Asociații culturale din Italia, Franța, 
Polonia, Ungaria, Accenture Industrial Software Solutions, Cluj-Napoca, ș.a. 

LOCAL - Au fost continuate colaborările mai vechi cu partenerii de la nivel local: 
Consiliul Municipal Zalău, Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sălaj (parteneriate cu majoritatea instituţiilor de învăţământ, la toate nivelurile), Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Artă, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, Asociaţia Cultul Eroilor-Filiala 
Sălaj, U.M. Zalău şi Şimleu Silvaniei, TENARIS-Silcotub, CJRAE, SĂLAJ – PLUS, Sălăjeanul 
TV şi media locală, Crucea Roşie – Sălaj, Inspectoratul Județean de Poliție, alte ONG-uri, 
specialişti din diverse domenii de activitate, precum şi din mediul privat. Colaborarea a fost 
rodnică chiar și în mediul online. 

              Atribuţii duse la îndeplinire de BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ I.S.BĂDESCU SĂLAJ 
 
Punerea în valoare a patrimoniului cultural al județului, atât imaterial cât și material, 

reprezintă o preocupare constantă în vederea creșterii atractivității turistice a județului. 
Activitatea Compartimentului Patrimoniu cultural, Turism şi Tradiții, pentru anul 2020, pe 

lângă activitățile curente, a fost dominată de găsirea de soluții privind realizarea infrastructurii 
turistice în Complexul Arheologic Porolissum Moigrad, precum și de realizarea 
infrastructurii rutiere de acces către Complexul Arheologic Porolissum Moigrad. 

În sprijinul realizării obiectivelor a fost adoptată Hotărârea nr. 165/2018 privind 
aprobarea Acordului de Cooperare dintre Județul Sălaj, Academia Română - Filiala Cluj-
Napoca-Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 
Centrul de Cercetări Biologice Jibou. Acordul de cooperare are că scop identificarea de soluții 
inovative pentru valorizarea turistică a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad și 
implementarea lor. 

În cadrul Acordului de Cooperare dintre Județul Sălaj, Academia Română-Filiala 
Cluj-Napoca-Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca și Centrul de Cercetări Biologice Jibou a fost realizată o machetă virtuală a sitului, 
urmând a fi realizată în formă fizică, achiziționată și amplasată pe sit. De asemenea, au fost 
găsite soluții agreate, materializate în proiectul ”Lucrări de întreținere în Complex Arheologic 
Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad”, proiect 
ce presupune înlocuirea a 40 de panouri informative, realizarea a 5 panouri noi pentru obiective 
noi cercetate, 5 locuri de odihnă, zone de plantații explicative pentru obiectivele: Basilica, 
Balistarium, Cisternă. 

Având în vedere valoarea culturală deosebită a obiectivului Complexul Arheologic 
Porolissum Moigrad, precum şi prerogativele legale ale administratorului, respectiv Consiliul 
judeţean, de protejare, de conservare şi de punere în valoare, se propune o abordare unitară a 
dezvoltării infrastructurii turistice şi implicit a valorizării acesteia. În acest sens a fost promovată 



Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.122 din 28 octombrie 2019 privind dezvoltarea 
infrastructurii turistice şi punerea în valoare a Complexului Arheologic Porolissum 
Moigrad. Această abordare unitară, presupune conformarea prevederilor urbanistice specifice 
monumentelor istorice şi realizarea dezvoltării infrastructurii turistice. Abordarea propusă 
cuprinde mai multe etape, respectiv planul urbanistic zonal, lucrări de întreținere, lucrări de 
amenajare, amenajare intrare în sit, amanejare Centru multifuncțional cu parcare, amenajare zone 
de odihnă şi belvedere, introducerea în circuitul de vizitare a noilor descoperiri arheologice 
(Balistarium, Pretorium, Basilica și Forum), etc., precum şi diversificarea opţiunilor de informare 
(realizarea unei machete virtuale 3D și a machetei fizice a Complexului Arheologic Porolissum 
Moigrad, panouri informative, aplicaţii audio – video) Abordarea în ceea ce priveşte dezvoltarea 
infrastructurii turistice și punerea în valoarea a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad va 
respecta principiul reversibilității, principiu obligatoriu în intervențiile de orice fel pe 
monumente de categoria A. În concordanță cu cele expuse mai sus am constatat necesitatea unor 
reglementări care pot fi aplicate prin întocmirea unui PUZ, care va reglemnenta viitoarele 
intervenții pe sit și va permite demararea procedurilor de achiziție pentru proiectare Complex 
multifuncțional cu parcare . 

În baza Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 122 din 28 octombrie 2019 privind 
dezvoltarea infrastructurii turistice şi punerea în valoare a Complexului Arheologic 
Porolissum Moigrad am promovat și finanțat proiectul “Lucrări de întreținere în Complex 
Arheologic Porolissum Moigrad” și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad. 
Proiectul este în faza de execuție, realizat în proporție de aprox. 70%. 

Pe parcursul derulării proiectului ”Lucrări de întreținere în Complex Arheologic 
Porolissum Moigrad și amenajare a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad”, precum 
și din discuțiile referitoare la PUZ a reieşit necesitatea completării lucrărilor în derulare cu 
următoarele: realizarea unei balustrade de protecția pe drumul de gardă zid nordic, continuat cu 
platforma și scară pe turnul de N-V, realizarea unei platforme pentru balistă(eventual cu 
achiziționarea unei baliste), expunere drum român latura estică cu continuarea traseului de 
vizitare de la Forum la OL6, Achiziționarea unei aplicații dedicate sitului arheologic Porolissum 
Moigrad (muzeu virtual+tururi virtuale+ghid audio+ghid turistic+legătură cu restul portalelor), 
Realizarea în format fizic, achiziționarea și amplasarea pe sit a machetei Complexului 
Arheologic Porolissum Moigrad, Achiziția unui sistem WI-FI cu acoperire pe toată zona 
vizitabilă a Complexului Arheologic Porolissum Moigrad 

În contextul necesităţii abordării unui comportament unitar se impune "Elaborarea 
strategiei sectoriale de dezvoltare turistică durabilă a județului Sălaj 2022-2032" pornind de la 
principalul obiectiv turistic al județului Sălaj Complexul Arheologic Porolissum Moigrad ca 
parte integrantă a limesului dacic în contextul înscrierii limesului dacic pe lista de așteptare 
UNESCO ca obiectiv de imporanță majoră. 

Pe zona tradițiilor, Compartimentul Patrimoniu cultural Turism şi tradiții a participat 
la activitățile, evenimentele promovate de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Sălaj, ADI Sălaj plus, în condiții de pandemie. 

Atribuţii duse la îndeplinire de Compatimentul turism, tradiții locale, patrimoniu cultural 
imaterial, învățământ și dezvoltare locală  

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 
Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj s-a desfăşurat, pe parcursul 

anului 2020, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, republicată, ale Normelor metodologice de aplicare unitară a 
dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, aprobate prin H.G. nr.1375/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 
nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale Metodologiei privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă 



aprobată prin H.G. nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările 
și completările ulterioare, precum şi ale instrucțiunilor și îndrumărilor Direcției pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date specifice activității de evidență a persoanelor și 
stare civilă. 

I. Activități pe linie de evidență a persoanelor 
În judeţul Sălaj funcţionează un număr de 8 servicii publice locale de evidenţă a 

persoanelor în Zalău, Cehu-Silvaniei, Jibou, Șimleu-Silvaniei, Crasna, Hida, Ileanda și Șărmășag 
a căror activitate este coordonată metodologic de către Direcția Județeană de Evidență a 
Persoanelor Sălaj. 

Îndrumările şi instrucţiunile primite de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date au fost transmise în teritoriu precizându-se modul de realizare a 
sarcinilor, precum și necesitatea soluţionării acestora la termenele stabilite. 

Acţiunile întreprinse de lucrătorii Compartimentului evidenţa persoanelor au fost axate în 
principal pe ducerea la îndeplinire a activităţilor de îndrumare şi control metodologic la nivelul 
celor 8 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pregătirea profesională 
specifică a lucrătorilor de pe raza judeţului şi, nu în ultimul rând, pentru soluţionarea cu 
celeritate a lucrărilor specifice direcţiei judeţene. 

Referitor la punerea în aplicare a prevederilor Planului comun de acțiune a D.E.P.A.B.D. și 
a I.G.P.R., pentru desfășurarea activităților în vederea punerii în legalitate a persoanelor care 
dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori nu au solicitat eliberarea primului 
act de identitate până la data de 31.12.2019, lucrătorii de evidența persoanelor au verificat în 
R.N.E.P. un număr de 1230 persoane.  

Punerea în legalitate a persoanelor la împlinirea vârstei de 14 ani și a celor cărora le-a 
expirat termenul de valabilitate a actului de identitate, atât din anul curent, cât şi din anii anteriori 
a fost efectuată cu respectarea legislației, instrucţiunilor şi a dispoziţiilor pe această linie. 

Un număr de 100 documente recuperate de consulatele şi ambasadele României din 
străinătate, au fost verificate şi înaintate serviciilor publice comunitare pe raza cărora persoanele 
îşi aveau domiciliul, pentru efectuarea verificărilor şi luarea măsurilor dispuse de legislaţia în 
vigoare. 

Pe baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. şi transmise de către direcţia noastră 
serviciilor publice locale competente s-au cules în baza de date și menţiunile de deces în 
străinătate ale unor cetăţeni români. 

Activitatea de luare în evidenţă a persoanelor: au fost luate în evidenţă un număr de 2.343 
persoane la naştere, 25 persoane la dobândirea cetăţeniei române şi 46 persoane la 
schimbarea domiciliului din străinătate în România. 

Au fost întocmite şi comunicate la D.E.P.A.B.D. situaţiile statistice lunare, trimestriale și 
semestriale, conform Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind: situaţia lunară a principalilor 
indicatori de evidenţă a persoanelor, punerea în legalitate a cetăţenilor de etnie romă, punerea în 
legalitate cu acte de stare civilă şi cu acte de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare 
şi de protecţie socială, situaţia privind certificatele constatatoare ale naşterii şi a actelor de 
naştere întocmite, situaţia lunară privind centralizatorul rebuturilor cărţilor de identitate, situaţia 
lunară privind punerea în aplicare a Planului de măsuri nr. 3300633  din 22.04.2020 pe linia 
stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova și 
Ucraina, precum şi sintezele activităţilor de control.   

Au fost efectuate un număr de 787 verificări conform Regulamentului (UE) 2016/679 
pentru judecătorii, tribunale, cabinete de avocatură, lichidatori judiciari, executori judecătorești, 
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, Casa de asigurări de sănătate, Casa 
judeţeană de pensii, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ şi din ţară, 
poliţia de frontieră, Direcţia judeţeană de statistică, primăriile din judeţ, Seviciul public 
comunitar de pașapoarte, Agenţia de furnizare a energiei electrice, Compania de apă Someş S.A., 
etc. 



Soluţionarea cererilor de verificare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor s-a 
efectuat cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată și ale Regulamentului (UE) 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date. 

S-a acordat permanent asistenţă de specialitate serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor din judeţ. Au fost preluate, centralizate şi transmise către D.E.P.A.B.D., 
zilnic, situaţiile privind activităţile desfăşurate de către serviciile locale, precum şi situaţiile 
statistice ori analizele activităţilor desfăşurate, conform instrucţiunilor primite.  

De asemenea, s-a transmis şi urmărit operarea în baza de date a 142 de comunicări pentru 
persoanele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, trimise de Serviciul Public Comunitar 
pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Sălaj. 

A fost verificat lunar modul în care lucrătorii S.P.C.L.E.P. au actualizat baza de date cu 
informaţiile de migrare ale persoanelor care au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul 
în străinătate.  

În cursul anului 2020, la nivelul judeţului Sălaj, au fost eliberate un număr de 20.597 cărţi 
de identitate, 478 cărţi de identitate provizorii şi s-au înscris în actele de identitate un număr 
de 5.475 menţiuni privind stabilirea reşedinţei. Situaţia pe total judeţ în cele 8 Servicii Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor se prezintă astfel: 
  



 

r. 
S.P.C.L.E.P./D.P.C.E.P. C.I. C.I.P. Reşedinţe 

rt. 
  2020 2020 2020 

D.P.C.E.P. Zalău  8.672 192 1.566 

S.P.C.L.E.P. Cehu Silvaniei 1054 10 142 

S.P.C.L.E.P. Jibou 2.315 64 926 

S.P.C.L.E.P. Şimleu Silvaniei  3.894 122 464 

S.P.C.L.E.P. Crasna  1.784 22 524 

S.P.C.L.E.P. Hida 947 18 588 

S.P.C.L.E.P. Ileanda 790 36 1.149 

S.P.C.L.E.P. Şărmăşag 1.141 14 116 

Total general 20.597 478 5.475 
 

 
 
În conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, din Anexa 1 ”Măsuri urgente cu 
aplicabilitate directă”, Cap. I, art. 2, s-a stabilit că: ”Serviciile publice comunitare de evidență a 
persoanelor se subordonează operațional unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile 
de sprijin pe care acestea le execută”. 

În contextul evoluției situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică și 
având în vedere creșterea numărului persoanelor infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, au 
fost dispuse măsuri de izolare la domiciliu sau de carantinare a persoanelor pe teritoriul 
României, astfel, a fost dezvoltată, de către D.E.P.A.B.D., aplicația “PORTAL COVID 19” în 
vederea introducerii de către D.J.E.P./ S.P.C.L.E.P.-uri, a alertelor referitoare la cetățenii români 
aflați pe teritoriul național și pentru care s-a stabilit măsura izolării sau carantinei. 

Totodată, pentru punerea în aplicare a Ordinului nr.74530 din 26.03.2020 al comandantului 
acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru cetățenii 
județului Sălaj, în perioada martie – iulie 2020, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a 
Intervenției Sălaj a stabilit aceste categorii de alertă (izolare/carantină) care au fost implementate 
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de către D.J.E.P. Sălaj și cele 8 S.P.C.L.E.P.-uri în aplicația “PORTAL COVID 19”, conform 
Normelor tehnice nr. 3300525/27.03.2020 elaborate la nivelul D.E.P.A.B.D., în vederea  
evidenței persoanelor față de care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau carantinei 
instituționalizate. 

II. Activități pe linie de stare civilă 
În judeţul Sălaj activitatea de stare civilă se desfășoară în toate cele 61 unități 

administrativ-teritoriale a căror activitate este coordonată metodologic de către Direcția 
Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj. În exercitarea atribuţiilor legale, pe parcursul anului 
2020, funcţionarii compartimentului de stare civilă au desfășurat următoarele activități: 

- S-au întocmit necesarele de registre, certificate de stare civilă și extrase multilingve 
efectuând în acest sens o aprovizionare de la D.E.P.A.B.D., intrând în stoc 5000 certificate de 
naştere, 3000 certificate de căsătorie, 7000 certificate de deces şi cerneală neagră specială 5 
litri fiind apoi distribuite în cele 61 de unităţi administrativ-teritoriale; 

-  S-au continuat măsurile de asigurare a păstrării în condiţii optime şi de securitate a 
documentelor şi a imprimatelor de stare civilă din administrare; 

- S-au asigurat instruirea funcționarilor cărora li s-a delegat exercitarea atribuţiilor de ofiţer 
de stare civilă, în vederea cunoaşterii şi stăpânirii de către aceștia a legislaţiei din domeniul stării 
civile; 

- S-a asigurat prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la 
schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, 
acesta trebuia înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile; 

- S-au distribuit primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate, aferente 
anului 2021; 

- S-au verificat toate unităţile administrativ-teritoriale urmărind realizarea sarcinilor din 
procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor/ extraselor 
multilingve de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de 
metodologie, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice personale; 

- S-au transmis lunar la D.E.P.A.B.D. situaţia indicatorilor specifici, semestrial situaţia 
căsătoriilor mixte şi, de asemenea, semestrial sinteza activităţii pe linie de stare civilă; 

- S-au analizat referatele de transcriere cu întreaga documentaţie transmisă de ofiţerii de 
stare civilă delegaţi, acordând în acest sens 358 avize în vederea transcrierii în România a 
actelor de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate; 

- S-au analizat referatele şi documentele justificative depuse în dosarele de rectificare 
acordând în acest sens un număr de 43 avize pentru rectificarea unor erori materiale din 
cuprinsul actelor de stare civilă, constatate din oficiu sau solicitate de către persoanele interesate; 

- S-au operat în exemplarul II al registrelor de stare civilă 13.001 menţiuni privind 
modificările intervenite în statutul civil al persoanelor fizice; 

- S-au comunicat, în vederea eliberării de către primăriile competente, numerele 
certificatelor de divorţ ca urmare a desfacerii căsătoriei pe cale administrativă, pentru 35 
solicitări și s-au primit și operat 137 certificate de divorț de la notarii publici. 

- S-au eliberat 183 extrase pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de 
deces din păstrare, la cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanţelor 
judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., a unităţilor din sistemul de ordine şi 
siguranţă publică, a D.G.A.S.P.C. şi a reprezentanţilor S.P.A.S., a notarilor publici, precum şi a 
executorilor judecătoreşti, în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- S-a asigurat consultanţă de specialitate ofiţerilor de stare civilă din judeţ şi persoanelor 
fizice interesate pe întreaga perioadă a anului, cu respectarea cerinţelor legale; 

- S-au efectuat verificări, la solicitarea ofiţerilor de stare civilă sau a lucrătorilor din 
sistemul de evidenţă a persoanelor, în registrele pe care le au în păstrare, în vederea clarificării 



situaţiilor care pot să apară cu ocazia înregistrării unor acte de naştere, căsătorie sau deces sau 
pentru întocmirea unor acte de identitate; 

- S-a verificat şi urmărit corespondenţa efectuată de D.E.P.A.B.D. cu oficiile de stare civilă 
din judeţ pentru respectarea termenelor la expedierea către instituţia centrală a certificatelor/ 
extraselor multilingve de stare civilă sau ale datelor privind persoanele fizice, având în vedere că 
acestea urmează a fi transmise în străinătate. 

- S-au efectuat verificări specifice pentru un număr de 22 cereri ale unor persoane care au 
solicitat schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă, referatele de verificare 
cuprinzând propuneri de admitere ori respingere a cererilor, fiind înaintate conducerii Consiliului 
Judeţean Sălaj pentru emiterea dispoziţiei.  

La nivelul judeţului Sălaj, pe parcursul anului 2020, au fost întocmite un număr de 2.164 
acte de naştere, 826 acte de căsătorie şi 3.245 acte de deces, aceste cifre cuprinzând şi situaţia 
actelor de naştere, căsătorie şi deces ale cetăţenilor români, care au avut loc în străinătate, iar 
statistica întocmirii lor în judeţul Sălaj se prezintă, astfel: 

r. 
crt. 

Unitatea administrativ 
teritorială 

Naşteri 
2020 

Căsătorii 
2020 

Decese  
2020 

Municipiul Zalău 1.908 244 1.153 

Oraşul Cehu Silvaniei 17 18 117 

Oraşul Jibou 11 47 129 

Oraşul Şimleu Silvaniei  83 60 192 

Total comune 145 457 1.654 

Total general 2.164 826 3.245 

 

 
 
Pentru stabilirea unui mod de lucru unitar, atât pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de 

evidenţă a persoanelor, au fost comunicate tuturor primăriilor şi celor 8 S.P.C.L.E.P.-uri 
îndrumările transmise de către D.E.P.A.B.D. şi modificările intervenite ca urmare a schimbării 
legislaţiei, iar cu ocazia activităţilor de coordonare şi control a fost verificat modul de aplicare şi 
respectare a acestora. 
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Atribuţii duse la îndeplinire de DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A 
PERSOANELOR SĂLAJ  

 
AUDIT PUBLIC INTERN 
Prezentarea activității de audit public intern aferente anului 2020 
Planul de audit public intern pentru anul 2020 a fost aprobat în data de  30.12.2019, fiind 

rectificat de două ori. Gradul de realizare a planului de audit public intern: 50% 
Numărul şi tipul misiunilor de audit public intern planificate: 

1. asigurare: 3 
2. consiliere:0 
3. evaluare:0 

Auditorul a realizat la entitățile în cauză, după cum urmează: 
 Nota de constatare al misiunii de asigurare al regularităţii/conformităţii 

domeniului auditabil financiar-contabil la Consiliul Judeţean Sălaj-aparatul propriu, 
Direcţia Economică nr.19.824/29.12.2020: 

 Liste de verificare pentru 18 obiective; 
 Teste de audit în număr de 54; 
 Nota de constatare al misiunii de asigurare al regularităţii/conformităţii 

domeniului auditabil achiziţii publice la Consiliul Judeţean Sălaj-aparatul propriu, 
Serviciul Achiziţii Publice, Parteneriat Public-Privat şi Urmărirea Contractelor 
nr.19.827/29.12.2020: 

 Liste de verificare pentru 5 obiective; 
 Teste de audit în număr de 61; 
 Nota de constatare al misiunii de asigurare al regularităţii/conformităţii 

domeniului auditabil resurse umane la Consiliul Judeţean Sălaj-aparatul propriu, Serviciul 
Resurse Umane, Salarizare şi Organizare nr.19.828/29.12.2020: 

 Liste de verificare pentru 8 obiective; 
 Teste de audit în număr de 65; 

 Asigurarea perfecţionării profesionale continue 
Atât la nivelul Consiliului Judeţean Sălaj, cât şi la  nivelul entităților subordonate, aflate în 

coordonare sau sub autoritate, gradul de participare la pregătire profesională a fost de 100%. 
Numărul mediu de zile de pregătire profesională pentru fiecare persoană este de 15, fiind 
realizate prin studiu individual; 

Activitatea de audit public intern derulată în anul de raportare 
În cursul anului 2020 au fost urmărite un număr de 125 recomandări, având ca obiective 

codul etic, consilierul de etică şi funcţiile specifice, cu următoarele rezultate: 
 

Prezentul Raport prezintă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, principalele activități 
desfășurate în anul 2020 de către Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj în ceea ce priveşte 
exercitarea atribuţiilor proprii, precum şi modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul 
Judeţean Sălaj.  

Atribuțiile legale s-au exercitat prin intermediul aparatului de specialitate și al structurilor 
subordonate. 
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DINU IANCU-SĂLĂJANU 

 
 
 


