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CAP.1. DATE GEOGRAFICE 
 
 
 
 

 1.1. Aşezarea geografică a judeţului Bihor 
 
 
 
Judeţul Bihor este situat în partea de nord-vest a României, ocupând locul al şaptelea ca 
mărime între judeţele ţării, având o suprafaţă de 7535 km2. 
Limita vestică a judeţului este dată de frontiera  cu Ungaria. Aproximativ din dreptul localităţii 
Boianu Mare şi până în vârful Piatra Aradului, se desfăşoară limita estică a judeţului care îl 
separă de judeţele Sălaj, Cluj şi Alba. Din Piatra Aradului, până la localitatea Ant se întinde 
limita sudică, prin care se delimitează de judeţul Arad. În nord, judeţul Bihor se învecinează 
cu judeţul Satu Mare. Între aceste limite teritoriul judeţului se situează în cadrul a trei mari 
unităţi de relief Câmpia de Vest, Dealurile de Vest şi Munţii Apuseni. 
 
Principalele unităţi de relief 
Cu toată alcătuirea complexă, în înfăţişarea de ansamblu se desprinde o trăsătură esenţială, 
evidenţiată prin distribuirea relativ uniformă a celor trei trepte de relief: munţi, dealuri şi 
câmpie, trepte care se desfăşoară între limite altimetrice cuprinse între 1848 m – în vârful 
Cucurbăta Mare - şi 90 m în Câmpia Crişurilor. 
 
Zona montană ocupă partea estică a judeţului Bihor şi este reprezentată de Munţii Bihorului, 
Munţii Pădurea Craiului, Muntele Şes şi Munţii Codru-Moma. 
Munţii Bihorului stau la geneza numelui judeţului, aceştia domină din spre Est întreaga 
panoramă a judeţului şi se impun prin vârfurile: Cucurbăta Mare (1849 m.), Buteasa                
(1790 m.), Cîrligatele (1694 m.) şi Piatra Grăitoare (1658 m.). 
Munţii Codru Moma sunt alcătuiţi din 2 masive, despărţite de şaua formată prin eroziune 
regresivă, de pâraiele Bihorului şi Moneasa. In desfăşurarea sa, Masivul Codru rar 
depăşeşte altitudinea de 1000 m. ( Pleşu -1112 m, Dealul Vârfului - 1095 m, Vârful Dierii - 
1044 m), iar Masivul Moma 900 m (Vârful Momuţa). 
Munţii Pădurea Craiului sunt situaţi între Depresiunea Vadului şi a  Țării Beiuşului şi au 
altitudinea cuprinsă între 600  și 1000 m. 
Muntele Şes reprezintă o culme largă alcătuită din formaţiuni cristaline şi este situată între 
Valea Grisului Repede şi Bazinul Barcăului, având o altitudine de 900 m în sud-est şi 
coboară până 500 m în nord-vest. 
 
Zona deluroasă este situată la periferia zonei muntoase, cele mai importante formaţiunii fiind 
Dealurile Plopişului ce cuprind localitățile: Dumbrăviţa, Brusturi şi Oradea; Dealurile Pădurea 
Craiului ce cuprind localitățile: Vîrciorog, Tăşad, Dobreşti, Vălani şi Meziad; Dealurile 
Bihorului ce cuprind localitățile: Beiuşele, Budureasa, Goruni şi Lazuri; Dealurile Momei şi 
Dealurile Codrului. 
Zona de câmpie este formată din două trepte altimetrice: câmpia înaltă şi câmpia joasă cu 



 

 

altitudini cuprinse între 90 si 200 m şi are ca subdiviziuni Câmpia Barcăului, Câmpia Valea 
lui Mihai, Câmpia Salontei, Câmpia Miersigului și Câmpia Ierului. 
 
 
 
 
1.2. Reţeaua Hidrografică 
 
Râurile județului Bihor apartin Bazinului Crișurilor. Cele mai importante râuri care străbat 
județul sunt Ierul, Barcăul și cele trei crișuri: Crisul Repede, Crisul Negru si Crisul Alb cu 
afluentii lor, prezentate in ordinea succesiunii lor de la nord spre sud. 
Lacurile naturale sunt slab reprezentante, numărul și dimensiunile lor fiind reduse. 
Semnificative din punct de vedere turitic sunt lacurile din zonele carstice: lacul Vărăşoaia 
(zona Padis) si Lacul fara Fund (localitatea Remeți). Importante areale piscicole sunt Lacul 
Şerpilor si Lacul cu Stuf din zona Salonta. 
Lacurile antropice au fost create, în primul rând în scopul producerii de energie electrică și 
pentru alimentarea cu apa a localităților din aval. Se remarcă astfel lacurile Leșu și Munteni 
pe Valea Iadului, Lugaș și Tileagd pe Crișul Repede. In scop piscicol au fost amenajate 
lacuri și iazuri în zonele Cefa, Homorog și Mădăras. Pentru alimentare cu apă și pentru 
atenuarea viiturilor au fost realizate acumulările nepermanente de la Şimian și Galoşpetru pe 
Valea Ierului. 
 
1.3. Clima 
 
Clima Bihorului este o climă temperat continentală de tranziție cu importante influențe 
oceanice din vest și submediteraneene din sud-vestul continentului european. Temperatura 
medie anuală este de 10,30C la Oradea (în zona de câmpie) și de 3,90C la Stâna de Vale (în 
zona montană). Temperatura maximă absolută înregitstrată în Bihor a fost de 40,40C (20 
iulie 2007), la Oradea, iar minima absolută s-a înregistrat la Stâna de Vale, fiind de -29,20C 
(24 ianuarie 1942).  Cantitățile medii anuale de precipitații înregistrează variații spațiale mari 
situându-se între 611,7 mm/an la Oradea și 1570,7 mm/an la Stâna de Vale, localitate 
considerată „polul precipitaţiilor” din România. 
 
1.4. Resursele naturale 
 
Subsolul judeţului are o mare diversitate de resurse: bauxită, minereuri polimetalice, argilă 
refractară, marmură, calcare policrome, gresii cuarţoase, calcare pentru industria 
siderurgică, ciment, zăcăminte de lignit, ţiţei, nisipuri bituminoase şi hidrocarburi.  La acestea 
se adaugă importante zăcăminte de ape termale (valorificate la Oradea, Băile Felix, Băile 1 
Mai, Tămăşeu, Chişlaz, Marghita, Sarcău)  și minerale, valorificate în staţiunile Tinca și 
Stâna de Vale. 
 
1.5. Flora și Fauna 
 
Datorită diversităţii mari a formelor de relief, diferenţiate altimetric, elementele de floră şi 
fauna cunosc o dispunere etajată.  
Flora 
Judeţul Bihor are o floră deosebită caracterizată prin numărul mare de specii.  Etajul 
coniferelor se află la o altitudine de 1000 - 1650 m având ca element dominant molidul, 



 

 

bradul şi frecvent paltinul de munte. La acestea se adaugă arinul de munte, jneapănul, afinul 
şi merişorul (vf.Cucurbăta Mare şi Buteasa). Etajul fagului are ca elemente dominante fagul, 
gorunul, frasinul şi alunul. Etajul stejarului se întinde în zona câmpiei înalte, unde apar păduri 
pure sau în amestec de stejar, gârniţă împreună cu arţarul tătăresc şi teiul. 
În zonele joase ale Câmpiei Crişurilor întâlnim o vegetaţie de stepă şi silvostepă, iar de-a 
lungul cursurilor de apă o vegetaţie higrofilă. 
 
 
Fauna 
Fauna etajului alpin este reprezentată de rozătoare, păsări răpitoare precum acvila ţipătoare 
mică (Aquila pomarina), acvila de munte (Aquila chrysaetos), şorecarul comun (Buteo 
buteo), vinderelul roşu şi cel de seară (Falco tinnunculus şi F. vespertinus), uliul păsărar 
(Accipiter nisus) și reptile. In pădurile de conifere şi foioase speciile cele mai des întâlnite 
sunt cerbul carpatin, ursul brun, mistreţul, căpriorul, lupul, jderul de pădure, vulpea, râsul, 
precum şi numeroase păsări: mierla gulerată (Turdus torquatus), forfecuţa (Loxia 
curvirostra), alunarul (Nucifraga caryocatactes), piţigoiul de munte (Parus montanus), 
pănţăruşul (Regulus regulus), ciocănitoarea cu trei degete (Picoides trydactilus), ierunca 
(Tetrastes bonasia), piţigoiul moţat (Parus cristatus), piţigoi de brădet (Parus ater), huhurezul 
mare (Strix uralensis). În cele de foioiase, în poieni şi păşuni sunt prezente: porumbelul 
gulerat (Columba palumbus), corbul (Corvus corax), ciocănitoarea neagră (Dryocopus 
martius), sturzul de vâsc (Turdus viscivorus), mugurarul (Pyrrhula pyrrhula), cinteza (Fringilla 
coelebs), etc. Pe lângă cursurile de apă se întâlnesc mierla de apă (Cinclus cinclus), 
codobatura de munte (Motacilla cinerea) şi fluierarul  de munte (Actitis hypoleucos). 
Fauna stepei și silvostepei este reprezentată de rozătoare si păsări (fazanul). Rar apar 
mamifere precum vulpea, lupul, capriorul si mistreţul. 
Apele repezi de munte adăpostesc specii de peşti caracteristice precum păstrăvul, lipanul 
sau mreana de munte. In zona de câmpie apele sunt populate cu scobar, crap, mreana, 
lipan si stiucă. 
 
1.6. Rezervaţii naturale 
 
Pe teritoriul judeţului Bihor se găseşte o reţea densă de arii naturale protejate și situri Natura 
2000. Astfel, judeţul Bihor este judeţul cu cel mai mare număr de Arii Naturale Protejate 
declarate la nivel naţional din ţară, 64 de localităţi având acest statut. Dintre acestea cele 
mai cunoscute sunt: rezervaţia Pârâul Peţa din Băile 1 Mai şi Dealul Şomleu cu Avenul de la 
Betfia. 
Rezervaţia naturală - Pârâul Peţa din Băile 1 Mai - este situată la aproximativ 9 km sud-est 
de municipiul Oradea, la poalele Dealului Șomleu, la o altitudine de 140 m. Aici îşi are 
originea în cadrul unei bogate flore acvatice renumite şi totodată foarte rară "Nymphaea 
Lotus var termalis" pe care localnicii o numesc "Floare de Lotus" sau "Nufăr". 
Parcul natural Apuseni - situat pe raza judeţelor Alba, Bihor şi Cluj pe o suprafaţă de 75,8 mii 
ha din care 37,9 mii ha pe teritoriul Bihorului. Bihorul mai dispune de un număr impresionant 
de monumente naturale şi rezervaţii de conservare a naturii dintre care: Cetăţile Ponorului, 
Cetatea Rădesei, Peştera Urşilor, Peştera Meziad, izbucul intermitent de la Călugări, Peştera 
Vântului. 
 
 

CAP.2. REŞEDINŢA JUDEŢULUI  
 



 

 

 
Reşedinţa judeţului este municipiul Oradea. Oraşul Oradea a fost întotdeauna reşedinţa 
Bihorului, fiind aşezat pe cele două maluri ale Crișului Repede care împarte oraşul în 
aproximativ două jumătăţi egale.  
 
Prima atestare documentară a Oradiei datează din anul 1113. Cetatea Oradiei a fost ridicată 
între anii 1114 - 1131 , distrusă de tătari în 1241, în jurul căreia începând din 1489 s-a 
reclădit oraşul. Prin decret regal, Oradea a fost declarată în 1925 municipiu. 
 
 
 
Puncte importante de interes turistic sunt: Cetatea Oradiei a fost construită timp de 48 de ani 
între 1570-1618, Palatul Baroc ridicat între 1762 - 1777; Catedrala Romano-Catolică – cel 
mai mare monument baroc din România; Sinagoga neologă, construită în 1878; Biserica cu 
Lună -1784; Biseria Baptistă Emanuel construită în 1995 a doua ca mărime în Europa, 
Teatrul Regina Maria; Teatru Szigligeti Szinhaz, Muzeul Țării Crișului, Muzeul Ady Endre, 
Palatul Vulturul Negru etc.  
 
Un important obiectiv turistic al orașului îl reprezintă Dealul Ciuperca, aflat la o altitudine de 
250 m este locul ideal pentru a admira priveliștea Oradiei atât ziua cât și noaptea.   
 
Dezvoltarea municipiului a fost favorizată de existenţa unui nod de circulaţie pe 5 direcţii de 
trafic: Cluj-Napoca, Satu Mare, Deva, Arad şi Borş  cel mai mare punct de frontieră rutieră de 
la graniţa vestică a României, care se află doar la 10 km de Oradea. 
 
 
 

CAP.3. ADMINISTRAŢIA  LOCALĂ 
 

 
Judeţul Bihor cumulează un număr de 101 de unităţi administrative-teritoriale, din care 4 
municipii (Oradea, Beiuş, Marghita şi Salonta), 6 oraşe (Aleşd, Nucet, Săcueni, Ştei, Valea 
lui Mihai şi Vaşcău) şi 91 de comune. El se învecinează cu judeţele Hajdú-Bihar şi Békés din 
Ungaria, având astfel zonă de frontieră cu ţara vecină pe o porţiune de peste 150 km, pe 
care sunt amplasate punctele de control trecere frontieră Valea lui Mihai, Săcueni, Borş, 
(principala poartă rutieră de intrare în România dinspre vestul Europei), Episcopia Bihor şi 
Salonta. 
 
Municipii şi oraşe (numărul populaţiei în 2013).  
  Din totalul de 457 localităţi din judeţul Bihor, un număr de 447 sunt sate, un 
număr de 6 sunt oraşe, iar 4 sunt municipii. 
  1. Municipiul Oradea - este reşedinţa de judeţ şi are o populaţie de 203.698 
locuitori şi o suprafaţă de 115,56 km2.  

  Este unul din importantele centre economice, sociale şi culturale din NV 
României, păstrându-şi aceste caracteristici de-a lungul istoriei. 
  2. Municipiul Salonta  - atestat pentru prima dată în anul 1332, al doilea ca 
mărime din judeţ, este situat în partea de sud-vest a judeţului, cu o populaţie de 17.936 
locuitori şi o suprafaţă de 170,04 km2 .  

  În trecut, oraşul avea caracter agricol comercial, astăzi fiind principalul centru 



 

 

din partea de sud-vest a judeţului. 
  3. Municipiul Marghita  - are o populaţie de 16.638 de locuitori şi o suprafaţă de 
83,73 km2 .  

  4. Municipiul Beiuş - atestat pentru prima dată în anul 1270, este situat în 
partea de sud a judeţului, fiind considerat unul din cele mai vechi oraşe ale judeţului. 
Populaţia municipiului este de 10.999 locuitori, iar suprafaţa este de  24,46 km2  
  1. Oraşul Aleşd - are o populaţie de 10.636 locuitori, având o suprafaţă de 
71,95 km2 . Oraşul are ca localităţi componente: Pădurea Neagră, Peştiş şi Tinăud. 
  2. Oraşul Nucet - are o populaţie de 2495 locuitori şi o suprafaţă de 41,11 km2.. 
Localităţile componente sunt: Băiţa şi Băiţa Plai. 
  3. Oraşul Săcueni - are o populaţie de 11.853 locuitori şi o suprafaţă de 151,42 
km2. Localităţile componente sunt: Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig şi Sânicolau de Munte. 
  4. Oraşul Ştei - are o populaţie de 7856 locuitori şi o suprafaţă de 6,57 km2. 
  5. Oraşul Valea lui Mihai  - are o populaţie de 10299 locuitori şi o suprafaţă de 
75,14 km2. 
  6. Oraşul Vaşcău - are o populaţie de 2562 locuitori şi o suprafaţă de 65,04 
km2. Localităţile componente sunt: Câmp, Câmp Moţi, Coleşti, Vărzarii de Jos şi Vărzarii de 
Sus. 
 
  Comune şi sate: 
 
  Localităţile rurale (comune) ale judeţului Bihor sunt în număr de 91, având 
fiecare sate aparţinătoare şi sunt următoarele: 
 
 
1. ABRAM: Cohani, Dijir, Iteu, Iteu Nou, Margine, Satu Barbă, Şuiug; 
2. ABRĂMUŢ: Crestur, Făncica, Petreu; 
3. AŞTILEU: Călăţea, Chistag, Peştere; 
4. AUŞEU: Cacuciu Vechi, Codrişoru, Gheghie, Groşi, Luncşoara; 
5. AVRAM IANCU: Ant, Tămaşda; 
6. BALC: Almaşu Mare, Almaşu Mic, Ghida, Săldăbagiu de Barcău; 
7. BATĂR: Arpăşel, Talpoş, Tăut; 
8. BIHARIA: Cauaceu, Niuved; 
9. BOIANU MARE: Corboaia, Huta, Păgaia, Rugea; 
10. BOROD: Borozel, Cetea, Corniţel, Şerani, Valea Mare de Criş;  
11. BORŞ: Santăul Mare, Santăul Mic, Sântion;  
12. BRATCA: Damiş, Delureni(Beznea), Lorău, Ponoară, Valea Crişului; 
13. BRUSTURI: Cuieşd, Loranta, Orvişele, Păuleşti, Picleu, Ţigăneşti de Criş, Vărăsău; 
14. BUDUREASA: Burda, Saca, Sălişte de Beiuş, Teleac;  
15. BUDUSLĂU: Albiş; 
16. BULZ: Munteni, Remeţi; 
17. BUNTEŞTI: Brădet, Dumbrăveni, Ferice, Leleşti, Poienii de Jos, Poienii de Sus, Săud,         
Stânceşti; 
18. CĂBEŞTI: Goila, Gurbeşti, Josani, Sohodol;  
19. CĂPÂLNA: Ginta, Rohani, Săldăbagiu Mic, Suplacu de Tinca; 
20. CĂRPINET: Călugări (Ponoarele), Izbuc, Leheceni; 
21. CEFA: Ateaş, Inand; 
22. CEICA: Bucium, Ceişoara, Corbeşti, Cotiglet, Duşeşti, Inceşti; 
23. CETARIU: Şisterea, Şuşturogiu, Tăutelec; 



 

 

24. CHERECHIU: Cheşereu, Târguşor; 
25. CHIŞLAZ: Chiraleu, Hăuceşti, Mişca, Pocluşa de Barcău, Sărsig, Sânlazăr;  
26. CIUMEGHIU: Boi, Ghiorac; 
27. CÂMPANI: Fânaţe, Hârşeşti, Sighiştel, Valea de Sus; 
28. COCIUBA MARE: Cărăsău, Cheşa, Petid; 
29. COPĂCEL: Bucuroaia, Chijic, Poiana Tăşad, Sărand, Surduc; 
30. CRIŞTIORU DE JOS: Bâlc, Criştioru de Sus, Poiana, Sălişte de Vaşcău; 
31. CURĂŢELE: Beiuşele, Cresuia, Nimăieşti, Pociovelişte; 
32. CURTUIŞENI: Văşad; 
33. DERNA: Dernişoara, Sacalasău, Sacalasău Nou, Tria;  
34. DIOSIG: Ianca; 
35. DOBREŞTI: Cornişeşti, Crânceşti, Hidişel, Luncasprie, Răcaş, Topa de Jos, Topa de 
Sus;  
36. DRĂGĂNEŞTI: Belejeni, Grădinari, Livada Beiuşului, Mizieş, Păntăşeşti, Sebiş, Talpe, 
Ţigăneşti de Beiuş;  
37. DRĂGEŞTI: Dicăneşti, Stracoş, Tăşad, Topeşti;  
38. FINIŞ: Brusturi, Fiziş, Ioaniş, Şuncuiş;  
39. GEPIU: Bicaci; 
40. GIRIŞU DE CRIŞ: Tărian; 
41. HIDIŞELUL DE SUS: Hidişelu de Jos, Mierlău, Sîntelec, Şumugiu; 
42. HOLOD: Dumvrava, Dumbrăviţa, Forosig, Hodiş, Lupoaia, Valea Mare de Codru,   
Vintere; 
43. HUSASĂU DE TINCA: Fonău, Miersig, Oşand, Sititelec; 
44. INEU: Botean, Husasău de Criş; 
45. LAZURI DE BEIUŞ: Băleni, Cusuiuş, Hinchiriş;  
46. LĂZĂRENI: Bicăcel, Calea Mare, Cărăndeni, Cărănzel, Gepiş, Gruilung, Miheleu;  
47. LUGAŞU DE JOS: Lugaşu de Sus, Urvind; 
48. LUNCA: Briheni, Hotărel, Seghişte, Sîrbeşti, Şuştiu; 
49. MĂDĂRAS: Homorog, Ianoşda, Marţihaz; 
50. MĂGEŞTI: Butan, Cacuciu Nou, Dobricioneşti, Gălăşeni, Josani, Ortiteag; 
51. NOJORID: Apateu, Chişirid, Leş, Livada Bihor, Păuşa, Şauaieu; 
52. OLCEA: Călacea, Hodişel, Ucuriş;  
53. OŞORHEI: Alparea, Cheriu, Felcheriu, Fughiu; 
54. PALEU: Săldăbagiu de Munte, Uileacu de Munte; 
55. PIETROASA: Chişcău, Cociuba Mică, Giuleşti, Gurani, Măgura, Moţeşti;  
56. POCOLA: Feneriş, Petrani, Poietari, Sînmartin de Beiuş; 
57. POMEZEU: Cîmpani de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, Lacu Sărat, Sitani, Spinuş de 
Pomezeu, Vălani de Pomezeu; 
58. POPEŞTI: Bistra, Budoi, Cuzap, Varviz, Vărzari, Voivozi; 
59. RĂBĂGANI: Albeşti, Brăteşti, Săucani, Sălişte de Pomezeu, Vărăşeni;  
60. REMETEA: Drăgoteni, Meziad, Petreasa, Şoimuş; 
61. RIENI: Cucuceni, Ghighişeni, Petrileni, Sudrigiu, Valea de Jos; 
62. ROŞIA: Lazuri de Roşia; 
63. ROŞIORI: Mihai Bravu, Vaida; 
64. SĂCĂDAT: Borşa, Săbolciu; 
65. SĂLACEA: Otomani; 
66. SĂLARD: Hodoş, Sîntimbreu; 
67. SÂNICOLAU ROMÂN: Berechiu, Roit; 
68. SÂMBĂTA: Copăceni, Ogaşti, Rogoz, Rotăreşti, Zăvoiu;  



 

 

69. SÂNMARTIN: Băile Felix, Betfia, Cihei, Cordău, Haieu, Rontău; 
70. SÂNTANDREI: Palota; 
71. SÂRBI: Almaşu Mic, Burzuc, Chioag, Fegernic, Fegernicu Nou, Sarcău; 
72. SÂNIOB: Cenaloş, Ciuhoi, Sfârnaş; 
73. SPINUŞ: Ciuleşti, Gurbeşti, Nădar, Sălişte; 
74. SUPLACU DE BARCĂU: Borumblaca, Dolea, Foglaş, Valea Cerului, Vîlcelele; 
75. ŞIMIAN: Şilindru, Voivozi; 
76. ŞINTEU: Huta Voivozi, Socet, Valea Tărnei; 
77. ŞOIMI: Borz, Codru, Dumbrăviţa de Codru, Pocluşa de Beiuş, Sînicolau de Beiuş, 
Ursad, Urviş de Beiuş; 
78. ŞUNCUIUŞ: Bălnaca, Bălnaca Groşi, Zece Hotare; 
79. TARCEA: Adoni, Galoşpetreu; 
80. TĂMĂŞEU: Parhida, Satu Nou; 
81. TĂRCAIA: Mierag, Tărcăiţa, Totoreni; 
82. TĂUTEU: Bogei, Chiribiş, Ciutelec, Poiana; 
83. TILEAGD: Bălaia, Călătani, Poşoloaca, Tilecuş; 
84. TINCA: Belfir, Girişu Negru, Gurbediu, Rîpa; 
85. TOBOLIU: Cheresig; 
86. TULCA: Căuaşd; 
87. ŢEŢCHEA: Hotar, Subpiatră, Telechiu; 
88. UILEACU DE BEIUŞ: Forău, Prisaca, Vălanii de Beiuş;  
89. VADU CRIŞULUI: Birtin, Tomnatic, Topa de Criş; 
90. VIIŞOARA: Izvoarele, Pădureni, Reghea; 
91. VÂRCIOROG: Fîşca, Surducel, Şerghiş. 
 
 
Rangul localităților județului Bihor 
 
În conformitate cu Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, rangul localităților urbane și rurale din 
județul Bihor se prezintă astfel: 
Rangul I – Municipiul Oradea;  
Rangul II – nu există nici o localitate cu acest rang la nivelul județului; 
Rangul III – Orașele : Aleșd, Beiuș, Marghita, Nucet, Salonta, Ștei Valea lui Mihai ,și Vascău 
Rangul IV– sate reşedinţă de comună – cele 91 de comune ale județului; 
Rangul V -  sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 
 
 

CAP.4.  POPULAȚIA 
 
 

Populaţia stabilă a judeţului Bihor la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 20 
octombrie 2011, era de 575.398 persoane din care 48,6% bărbaţi şi 51,4% femei. 

 

La Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 20 octombrie 2011, înregistrarea etniei şi 
religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care 
nu au vrut să declare aceste două caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care 
informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă 
pentru aceste două caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru 



 

 

cele 2 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane 
care şi-au declarat etnia şi  religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei stabile. 

 

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 547,0 mii persoane (din totalul celor 575,4 
mii persoane). S-au declarat români 366,2 mii persoane  (67,0%). Populaţia de etnie 
maghiară înregistrată la recensământ a fost de 138,2 mii persoane (25,3%), iar numărul 
celor care s-au declarat romi a fost de 34,6 mii persoane (6,3%). Alte grupuri etnice pentru 
care s-a înregistrat un număr de peste 100 persoane sunt: slovacii (6.091 persoane), 
germanii (735 persoane), evrei (176 persoane), italieni (160 persoane) şi ucraineni (101 
persoane). 

 

Structura confesională a fost declarată de 544,9 mii persoane din totalul populaţiei stabile 
şi arată că 59,0% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxă; 8,9% 
s-au declarat de religie romano-catolică, 17,5% de religie reformată, iar 7,0% penticostală. 
Ponderi între 0,3% - 5,0% au înregistrat următoarele religii: greco-catolică (2,2%), baptistă 
(4,0%) şi adventistă de ziua a şaptea (0,3%). S-au declarat „fără religie” sau atei un procent 
de 0,3% din totalul populaţiei. Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus 
reprezintă 0,8% din total. 
 
La momentul Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din 20 octombrie 2011 judeţul Bihor 
deţine 2,9% din populaţia României ocupând locul 11 din cele 42 de unităţi administrativ 
teritoriale. La nivelul Regiunii Nord-Vest, din care fac parte judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, 
Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj, judeţul Bihor se situează pe locul 2 – după judeţul Cluj 
– având 22,1% din populaţia totală a regiunii Nord-Vest. 
 
Populaţia stabilă a judeţului Bihor la 20 octombrie 2011 era de 575.398 locuitori, în scădere 
faţă de momentul Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor  din 2002, cu 24.848 persoane. 
Tot faţă de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2002, numărul populaţiei şi structura pe 
sexe la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 20 octombrie 2011, au înregistrat 
următoarele modificări: 
 
-număr locuitori- 

 POPULAŢIA la Recensămintele 
din: 

Diferenţe  
RPL 20 octombrie2011  

faţă de 
RPL 18 martie 2002 

18 martie 2002 
20 octombrie 
2011 

Ambele sexe 600.246 575.398 -24.848 

Masculin 291.766 279.360 -12.406 

Feminin 308.480 296.038 -12.442 

 
În municipii şi oraşe trăiesc 283,0 mii persoane, reprezentând 49,2% din totalul populaţiei 
stabile. 

Municipiul Oradea 196.367 

Municipiul Beiuş 10.667 

Municipiul Marghita 15.770 

Municipiul Salonta 17.735 



 

 

Oraşul Aleşd 10.066 

Oraşul Nucet 2.165 

Oraşul Săcueni 11.526 

Oraşul Ştei 6.529 

Oraşul Valea lui Mihai 9.902 

Oraşul Vaşcău 2.315 

  
Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban 
a scăzut cu 1,6 puncte procentuale iar in mediul rural a scăzut cu 6,5 puncte procentuale. 
 
Populaţia ocupată civilă a judeţului, la 1 ianuarie 2013 a fost de 268,3 mii persoane din care 
88,7 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit; 66,8 mii persoane în industrie; 14,4 
mii persoane în construcţii; 35,1 mii persoane în comerţ; 13,4 mii persoane în transport şi 
depozitare; 4,7 mii persoane în hoteluri şi restaurante; 1,8 mii persoane în informaţii şi 
comunicaţii; 2,0 mii persoane în intermedieri financiare şi asigurări; 0,8 mii persoane în 
tranzacţii imobiliare; 3,1 mii persoane în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; 4,7 mii 
persoane în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; 4,6 mii persoane 
în administraţie publică şi apărare; 12,6 mii persoane în învăţământ; 11,1 mii persoane în 
sănătate şi asistenţă socială; 1,4 mii persoane în activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative şi 3,1 mii persoane în alte activităţi de servicii. 
 
În judeţ, la sfârşitul anului 2012, efectivul de salariaţi a fost de 155.084 persoane, din care: în 
agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit 2.099 salariaţi, 67.915 salariaţi 
în industrie şi construcţii şi  85.070 salariaţi în servicii. 
 
Numărul şomerilor înregistraţi, la nivelul judeţului Bihor la sfârşitul anului 2012, a fost de 
11.743 persoane, din care 6.742 şomeri de sex masculin şi 5.001 şomeri de sex feminin. 
Rata şomajului înregistrat, în judeţul Bihor la sfârşitul anului 2012, a fost de 4,2% pe total iar 
pe sexe, rata şomajului înregistrat a fost de 4,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi 
3,7% în cazul persoanelor de sex feminin. 
Din analiza datelor anului 2012 rezultă că populaţia de sex masculin este momentan mult 
mai afectată de şomaj, numărul şomerilor de sex masculin, în perioada amintită, fiind mai 
mare ca numărul şomerilor de sex feminin. 
 
Numărul total al pensionarilor în plată la sfârşitul anului 2012 a fost de 166.960 persoane, din 
care 153.588 pensionari de asigurări sociale de stat şi 13.372 pensionari din agricultură. Tot 
la sfârşitul anului 2012, în judeţul Bihor, erau în plată 29 persoane beneficiari de ajutor 
social, 139 pensionari IOVR şi 2.963 veterani de război. 
     
 

CAP.5. REȚELE TEHNICO-EDILITARE 
 
 

5.1. Reţeaua de apă potabilă 
În judeţ reţeaua de apă potabilă se întinde pe 3074.931 km, astfel 694,691 km pentru 
populația din patru municipii respectiv: Oradea, Salonta, Beiuş şi Marghita, şase oraşe: 
Aleşd, Valea lui Mihai, Vaşcău, Ştei, Nucet şi Săcueni şi  comunele județului. 
 



 

 

5.2. Reţeaua de canalizare 
Municipiile şi oraşele din judeţul nostru care au reţea de canalizare sunt: Oradea, Salonta, 
Beiuş, Marghita, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Nucet. 
Lungimea reţelei de canalizare din judeţul nostru este de 1408,784 km din care municipiile 
dețin 88,114 km iar orașele și comunele 520,67 km fiind în curs de execuţie mai multe 
investiţii privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor 
de epurare. 
 
 
5.3. Rețele energetice 
 
S.C. F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD S.A. – SUCURSALA 
ORADEA  
 
Număr consumatori deserviţi în 2012: 266.290 din care: 
 
Captivi mari consumatori: 193 
Captivi mici consumatori: 16591 
Eligibili: 1892 
Casnici: 247614 
 
Volum de instalaţii electrice: 
 

LEA/LES 110 kV 
Linii electrice aerene/ Linii  ectrice subterane 

593 km 

LEA/LES MT 
Linii electrice aerene/ Linii  ectrice subterane de medie tensiune 

3434 km 

LEA/LES JT 
Linii electrice aerene/ Linii  ectrice subterane de joasă tensiune 

5445 km 

Staţii 110 kV 24 buc. 

Staţii MT şi Posturi de transformare 2912 buc. 
 

Energia electrică distribuită  în 2012: 1.307.164 MWh  
 
S.C. ELECTRICA S.A. Sucursala de întreținere și Servicii Energetice ,, Electrica 
Distribuţie Transilvania Nord” – Agenția de Întreținere și Servicii Energetice este o 
unitate cu  istorie de peste 100 de ani în domeniul electroenergetic, specializată în prestarea 
serviciilor  de proiectare, consultanță, execuție lucrări de investiții și mentenață instalații 
electrice, pentru tensiuni cuprinse între 0,4 KV-110 KV. 
 

5.4. Energie termică 
Începând cu data de 1 septembrie 2013 energia termică este distribuită de SC. 
TERMOFICARE ORADEA SA.  Până la această dată furnizarea energiei termice a fost 
asigurată de S.C Electrocentrale S.A. Oradea. 
 
Energia termică din apă geotermală este furnizată de S.C. TRANSGEX S.A. Oradea 
Număr total de abonaţi = 1300 din care: 

                   1130 persoane fizice, 
                     170 persoane juridice. 



 

 

Număr total de foraje = 40, din care 15 sunt în exploatare. 
Lungimea reţelei primare –                                   14,5 km 
Lungimea reţelei de evacuare apă geotermală –    1,7 km 
Lungimea conductei de injecţie apă geotermală –  0,8 km  
Lungimea reţelei secundare -                                  3,5 km 
Număr puncte termice  

 3 în Oradea 

 32 micropuncte termice AUTOMATIZATE în execuţie în Beiuş + 2 în 
construcție 

 
 
5.5. Distribuţia de gaze   
Reţeaua de distribuţie de gaze din judeţ este de 241,5 km în mediul urban (Oradea, Salonta, 
Marghita, Valea lui Mihai) şi de 178,5 km în mediul rural (Avram Iancu, Biharia, Borş, Sălard, 
Sântandrei, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Mădăras, Sălacea, Curtuişeni, Abram, Tămăşeu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP.6. ECONOMIA 
SECTOARE ECONOMICE IMPORTANTE: 

 
 
6.1. EVOLUŢIA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE 
 

SOCIETĂȚILE COMERCIALE ACTIVE ÎNREGISTRATE  ÎN JUDEȚUL BIHOR LA 
SFÂRȘITUL ANULUI 2012 

 

Societăți comerciale active, înregistrate pe forme juridice. 

 Nr.crt. 
Forma 
juridică 

Număr 

Bihor Din care în 
Oradea 

1. SRL 22.490 13.541 

2. SA 321 226 

3. SNC 11 9 

4. SCS 5 1 

5>. OCR 6 4 

6. CA 13 2 

7. RA 11 3 

8. SC 53 16 

9. OCM 1 1 

10. OCC 1 0 

11. GIE 1 1 



 

 

 TOTAL 22.913 13.804 

 

Societăți comerciale în funcțiune, pe domenii de activitate. 

Nr.crt. Domeniu 

Număr 

Bihor 
din care 
Oradea 

1. Agricultură și pescuit 1.113 362 

2. Industria extractivă 77 44 

3. Industria prelucrătoare 2.241 1.113 

4. 

Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat. 

100 77 

5. 

Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, 
activități de 
decontaminarea terenurilor 

137 58 

6. Construcții 2.625 1.334 

7. 

Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; reparare 
autovehiculelor și 
motocicletelor  

7.811 4.819 

8. Transport șidepozitare 2.388 1.345 

9. Hoteluri și restaurante 1.219 694 

10. Informații și telecomunicații 675 458 

11. 
Intermedieri financiare și 
asigurări 

251 291 

12. Tranzacții imobiliare 639 485 

13. 
Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

2.013 1.475 

14. 
Activități de servicii 
administrative și activități 
de servicii suport 

754 510 

15. Învățământ 131 106 

16. 
Sănătate și asistență 
socială 

271 213 

17. 
Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

202 127 

18. Alte activități de servicii 324 235 

 TOTAL 22.971 13.746 

 
 
 
 

Societăți comerciale cu capital mixt, după domenii de activitate. 

Nr.crt. Domeniu 

Număr 

Bihor 
Din are 
Oradea 

1. Agricultură și pescuit 151 69 

2. Industria extractivă 5 4 



 

 

3. Industria prelucrătoare 445 239 

4. 
Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat. 

21 13 

5. 
Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminarea terenurilor 

22 13 

6. Construcții 315 199 

7. 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
reparare autovehiculelor și 
motocicletelor  

1061 711 

8. Transport șidepozitare 166 107 

9. Hoteluri și restaurante 100 54 

10. Informații și telecomunicații 84 64 

11. Intermedieri financiare și asigurări 38 22 

12. Tranzacții imobiliare 230 156 

13. 
Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

203 167 

14. 
Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 

139 100 

15. Învățământ 11 8 

16. Sănătate și asistență socială 13 9 

17. 
Activități de spectacole, culturale și 
recreative 

43 32 

18. Alte activități de servicii 23 17 

 TOTAL 3070 1984 

 
 

Societăți comerciale cu capital mixt (primele 10) la 31.12.2011 

 

Nr.crt. ȚARĂ 

NUMĂR 

Bihor 
din care 
Oradea 

1. Ungaria 1211 778 

2. Italia 796 483 

3. Austria 181 131 

4. Germania 153 99 

5. Olanda 103 62 

6. Franța 79 48 

7. S.U.A. 65 49 

8. Spania 54 36 

9. Belgia 43 22 

10. Slovacia 39 28 

11. Altele 346 248 

 TOTAL 3070 1984 

 

6.2. INDUSTRIA 
 
Principalele ramuri industriale 
 
Principalele ramuri industriale ale judeţului Bihor sunt: industria extractivă ,industria pielăriei 



 

 

şi încălţămintei, industria mobilei, industria chimică, industria confecţiilor, industria 
materialelor de construcţii, industria construcţiilor, industria alimentară etc. 
Industria extractivă  – în zona Marghita, Suplacu de Barcău. 
Industria pielăriei şi încălţămintei – este mai dezvoltată în localităţile Oradea, Beiuş, Salonta, 
Marghita. 
Industria mobilei – are o dezvoltare mai însemnată la Oradea, Beiuş, Ştei, Salonta, Marghita, 
Săcueni, Tileagd şi Aleşd. 
Industria chimică – este dezvoltată în Oradea, unde se produc pigmenţi organici şi 
anorganici, lacuri şi vopsele. 
Industria confecţiilor – este mai dezvoltată la Oradea, Beiuş, Salonta, Marghita, Ştei. 
Industria materialelor de construcţii – ponderea acesteia se află în zonele Oradea, Vaşcău, 
Ştei şi Aleşd. 
 
Principalele unităţi industriale, pe domenii de activitate, din județul Bihor sunt:  
 
Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne: 

SC. ANDROMI COM SRL ORADEA 
SC. MEAT PRODUCT INTERNAȚIONAL SRL ORADEA 

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase: 
SC. RUBINKING SA ORADEA 
SC. CIDOR SERV. SRL. 
SC. DORBOB PROD SRL ORADEA 
SC. SAL-PAN SALONTA SRL 
SC. ARNOS SRL ORADEA 

Fabricarea zahărului: 
SC. ZAHĂRUL ORADEA SA 

Fabricarea de articole textile: 
SC. ITALSTEI SRL BEIUȘ 
SC. AURA SA ORADEA 
SC. ROMTEX PROD IMPEX SRL VADU CRIȘULUI 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 
SC. MAGLIERIA CO PROD SRL ORADEA 
SC.  CONFEXDANA SRL. 

Fabricarea încălțămintei 
SC. ARA SHOES ROMÂNIA SRL VALEA LUI MIHAI 
SC. TRICOSTAR SRL ORADEA 
SC. REROPAM SRL SÂNTION 
SC. FINPROJECT ROMÂNIA SRL VALEA LUI MIHAI 
SC. RAFFAELE CALZATURIFICIO PROD SRL ORADEA 

Fabricarea din hârtie și carton 
SC. ROMANBAG PRODUCȚION SRL OȘORHEI 

Fabricarea produselor chimice 
SC. CESAL SA ORADEA 
SC. SINTEZA SA ORADEA 

Fabricarea articolelor din material plastic 
SC. PLASTOR SA ORADEA 
SC. VERNICOLOR SRL PALOTA 
SC. CAPIROM SRL PALOTA 
SC. MADRUGADA COM SRL ORADEA 



 

 

Fabricarea de produse refractare 
SC. HELIOS SA AȘTILEU 

Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos 
SC. ADEPLAST SA ORADEA 

Fabricarea de construcții metalice 
SC. FAIST MEKATRONIC SRL ORADEA 

Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică 
SC. METALUL- MESA SA SALONTA 
SC. PREMAGRO SA ORADEA 

Fabricarea de echipamente casnice 
SC. METALICA SA ORADEA 

Fabricarea de mobilă 
SC. ADA FABRICA DE MOBILĂ SRL SALONTA 
SC. PARISOTGREEN SOFA SRL ORADEA 
SC. CLASS FURN ROMÂNIA SRL SĂBOLCIU 

Fabricarea articolelor pentru sport 
SC. PERENO SRL ORADEA 

Fabricarea componentelor electronice 
SC. CONNECTRONICS ROMÂNIA SRL ORADEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP.7. TURISMUL 
 

 
Judeţul Bihor este una din cele mai frecventate porţi de acces a ţării datorită reţelei de 
circulaţie naţională şi internaţională, prin căile rutiere: E.60, E.79, E.671, căi ferate şi 
aeroport. Bihorul se situează în cadrul a trei unităţi geografice majore: Câmpia de Vest, 
Dealurile Vestice şi Munţii Apuseni. Râurile din cuprinsul judeţului aparţin bazinului hidrologic 
al Crişurilor, fiind reprezentate prin Râul Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru şi afluenţii 
acestora.  
 
Teritoriul judeţului prezintă o mare varietate de peisaje dispuse în amfiteatru de la altitudinea 
de 100 m în vest, până la 1848 m., în partea de est. Astfel, în jurul salbelor de lacuri ale 
câmpiei, turistul dornic de drumeţie poate să ajungă la frumuseţile carpatine, fie urcând 
dealurile domoale, ce se desprind tentacular din masivul Bihorului, fie pe văile largi, prin sate 
cu bogate tradiţii populare. Bihorul, prin frumuseţile peisajului natural, prin monumentele 
istorice, prin elementele folclorice, etnografice şi de gastronomie, oferă turiştilor posibilităţi de 
recreere, studiu şi cercetare, precum şi posibilităţi de refacere a sănătăţii pe tot parcursul 
anului. 



 

 

 
Datorită peisajului variat se pot evidenţia zone turistice distincte, cu caracter specific. O 
primă zonă o reprezintă Oradea, oraş reşedinţă de judeţ, împreună cu cele două renumite 
staţiuni balneare Băile Felix ce datează din sec. XIII şi Băile 1 Mai. 
 
Principalele obiectivele cultural-istorice ce conferă zonei o deosebită importanţă turistică, 
sunt Palatul Baroc, Basilica barocă, Muzeul Tării Crişurilor (cladirea fostei garnizoane), 
Catedrala episcopală ortodoxă - Biserica cu Lună, Muzeul memorial losif Vulcan, Muzeul 
memorial Ady Endre, Palatul şi Pasajul Vulturul Negru, construite în stil secesionist, clădirea 
Teatrului “Regina Maria”, (fostul Teatru de Stat, în stil neoclasic), Cetatea Oradiei etc. 
Băile Felix - centru turistic de renume european, este cel mai însemnat punct pe harta 
turistică a judeţului. Efectele curative ale apelor geotermale sunt cunoscute şi recunoscute 
încă din Evul Mediu. O serie de hoteluri cu baze proprii de tratament din Băile Felix sunt 
adevărate "citadele" ale industriei curative, ce au intrat demult în circuitul turistic 
internaţional. 
O altă zonă turistică de mare importanţă o constituie partea de sud-est a judeţului. Aici se 
află cele mai interesante masive muntoase ale judeţului: Munţii Bihorului ce reprezintă 
nucleul Carpaţilor Occidentali cu Vârful Cucurbăta Mare (1848 m).  
In partea de nord a munţilor Bihorului se situează Platoul Padiş (face parte din Parcul Natural 
Apuseni) cu lapiezurile, dolinele, marmitele, gurile de peşteră, o întreagă suită de fenomene 
carstice spectaculoase. Rezervaţiile speologice din această zonă sunt Peştera şi Gheţarul 
Focul Viu de 165 m lungime, Avenul Borţig de 54 m adâncime, Peştera lui Micula. Rezervaţii 
mixte sunt Cetăţile Ponorului, Cetăţile Rădesei, Valea Galbenei.  
Munţii Codru Moma cuprind numeroase obiective naturale de interes european. Poate fi 
menţionat celebrul Izbuc intermitent de la Călugări, Peştera Câmpenească care prezintă sub 
monumentalul portal cea mai mare cascadă subterană din ţară (40 m). Acestor masive li se 
adaugă Țara Beiuşului privită ca o entitate etnografică, perfect individualizată, care 
păstrează imaginea unor sate specializate pe anumite meşteşuguri. Se pot vizita satele de 
olari, arta prelucrării lemnului fiind reprezentată prin celebra ladă de zestre de la Budureasa, 
sau ţesăturile populare caracteristice satelor Pietroasa, Drăgăneşti, Roşia şi Valea de Jos. 
 
Depresiunea Vad - Borod - Munţii Ses şi Pădurea Craiului constituie o altă zonă turistică 
ce cuprinde fenomene naturale carstice de o importanţă turistică deosebită: Peştera Vântului 
(cea mai lungă peşteră din ţară), Peştera Vadu Crişului, Peştera Bătrânului, Peştera Unguru 
Mare, Peştera cu cristale din mina Farcu (Roşia), Peştera Meziad, peşterile din arealul 
Vârgiorog s.a. 
O altă zonă turistică o reprezintă Zona Câmpiei de Vest cu obiective turistice uşor 
accesibile. Un element demn de interes este Complexul lacurilor amenajate de la Cefa. Tot 
în zona de Câmpie se află Staţiunea balneoclimaterică Tinca aşezată pe pitorescul mal al 
Crisului Negru. 
Tot în zona de Câmpie se află Municipiul Salonta, al doilea oraş ca mărime al judeţului Bihor, 
cu Turnul Ciunt în centrul urbei. 
In câmpia Ierului, în localităţile Otomani şi Sălacea se execută interesante împletituri din stuf 
şi nuiele. Tot în acest teritoriu, la Diosig şi Săcueni, pot fi admirate vechile pivniţe de 
vinificaţie. 
Condiţiile naturale favorizează turismul montan. Staţiunea Stâna de Vale situată la 
altitudinea de 1100 m. în inima Munţilor Bihor, este o adevărată perlă a Munţilor Apuseni, 
dispunând de un climat cu efecte terapeutice. 
În ultimii ani Satul de vacanţă de la Coada Lacului, situat în vecinătatea Lacului de 



 

 

Acumulare Leşu de pe Valea Iadului, a dobândit un loc de seamă în turismul montan. 
Alte puncte de atracţie pentru turişti sunt: Peştera Urşilor şi Muzeul Satului de Chişcău, 
renumite în întreaga Europă, Peştera de la Meziad, fenomenle carstice Cetăţile Rădesei şi 
Cetăţile Ponorului din Padiş, Lacul termal cu nuferi din Staţiunea Băile 1 Mai, Poiana 
Florilor (Pădurea Negră), zona turistică Vad-Şuncuiuş s.a. 
 
 

CAP.8. Agricultura 
 
 

Agricultura judeţului Bihor este o componentă de bază a activităţii economice.  
Suprafața agricolă a județului este de 487.324 ha , suprafață care ne situeaza pe locul 6 la 
nivel de tară. Această activitate din agricultură este coordonată de instituțiile din subordinea  
MADR şi a Consiliului Judeţean și anume: 
 
1. Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor (OSPA) care se preocupă de executarea 
studiilor pedologice şi agrochimice , a determinării stării de reacţie a solurilor, întocmirea 
Planurilor de fertilizare şi corectarea reacţiei solurilor prin Programul Naţional  de Amenajare 
a acestora.Este o instituţie cu personalitate juridică, subordonată DADR Bihor, are un număr 
de 12 salariaţi, din care 9 cu studii superioare şi 3 cu studii medii.Din punct de vedere tehnic 
este subordonată Direcţiei de Fond Funciar şi Îmbunătăţire Funciară din MADR, de 
asemenea activitatea profesională este coordonată de Institutul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia mediului în Agricultură. 
 
2. Unitatea Fitosanitară este o instituţie fără personalitate juridică, subordonată DADR Bihor. 
Activitate: protecţia plantelor, prognoză şi avertizare pentru boli şi dăunători, carantină 
fitosanitară şi Poliţie fitosanitară.  
 
3. Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Seminţelor şi Materialului Săditor instituţie cu 
personalitate juridică, subordonată Inspecţiei Naţionale pentru Controlul Calităţii Seminţelor 
şi Materialului Săditor Bucureşti. 
  Obiectul de activitate :     - controlul şi certificarea calităţii şi identificarea seminţelor, în toate 
etapele producerii şi comercializării în conformitate cu legislaţia în vigoare 
- înregistrarea , supravegherea , monitorizarea şi acreditarea agenţilor economici , furnizori 
de seminţe 
4. Oficiul pentru  Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bihor unitate fara pesonalitate 
juridică subordonată Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie 
Bucureşti 
Obiectul de activitate supraveghează ameliorarea şi reproducţia animalelor domestice 
 
5. Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Bihor (OJPDRP) este 
subordonată Agenţiei Naţionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Centrului 
Regional N-V. Nu are personalitate juridică , şi activitatea este coordonată de un Director . 
Obiectul de activitatea - Implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
şi Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) .  
 
6. Centrul de Dezvoltare Rurală Judeţean – AM – PNDR, are două compartimente : 
a)compartimentul Leader care se ocupă cu organizarea grupurilor de acţiune 
b)compartimentul informare, promovare, care aprobă şi implementează proiecte PNDR pe 



 

 

măsura 141, pentru fermele de semisubzistenţă 
 
7. Direcţia Sanitar Veterinară a judeţului Bihor instituţie cu personalitate juridică,  este 
subordonată Autorităţii Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor Bucureşti 
Obiectul de activitate - activitate sanitar veterinară pentru sănătatea animalelor domestice şi 
siguranţa alimentelor .  
 
8. Camera Agricolă Judeţeană Bihor instituţie cu personalitate juridică în subordinea 
Consiliului Judeţean ,  
Obiect de activitate  
-elaborarea planului judeţean de consultanţă agricolă 
-întocmirea planului judeţean de formare profesională pentru adulţi 
-asigură informarea şi consultanţa în domeniul agricol 
-sprijină organizarea formelor asociative, asigură asistenţă de specialitate tuturor 
producătorilor agricoli 
-asigură asistenţă tehnică şi întocmeşte documentaţia pentru accesarea fondurilor europene, 
organizarea seminariilor, simpozioanelor, târgurilor, expoziţiilor 
 
9. Agenţia  de Plaţi  şi Intervenţie  pentru  Agricultură este organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu 
personalitate juridică. 
Agenţia ca autoritate naţională competentă responsabilă pentru derularea eficientă, efectivă 
şi transparentă a operaţiunilor financiare privind fondurile nerambursabile alocate 
programelor de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă şi în ţări terţe, 
precum şi pentru monitorizarea şi controlul punerii adecvate în aplicare a programelor 
selectate  are în subordine 42 centre judeţene, cu personalitate juridică. 
Agenţia  de Plaţi  şi Intervenţie  pentru  Agricultură – Centrul Judeţean Bihor are o structură 
formată din 8 centre locale : Oradea, Salonta, Tinca, Beiuş, Ştei, Aleşd, Marghita , Săcuieni. 
 
Prezentarea structurii fondului funciar şi detalierea principalelor domenii şi activităţi în 
domeniul agricol al judeţului Bihor. 
 
Judeţul Bihor are o suprafaţă de 754.427 ha din care suprafaţa agricolă este  de 487.324 
(64,59%) păduri , terenuri cu vegetaţie forestieră 197.239 ha (26,14%), construcţii 29.389 ha 
(3%), drumuri şi căi ferate 14.225 ha (1,97%), ape şi bălţi 12.918 ha (3%), alte suprafeţe 
15.048 ha (1,3%). 
 
Suprafaţa agricolă totală a judeţului Bihor este de 487.324 ha din care arabil 308.679 ha 
(63,34%), păşuni 130.964 ha (26,87 %), fânaţe 41.245 ha( 8,46%) , vii 2.334 ha (0,47%), 
livezi 4.102 ha (0,84%). 
 
Structura culturilor agricole însămânţate în anul agricol 2012-2013 este următoarea : 
* cereale boabe 113.730 ha (99,36%) în sectorul privat , 662 ha în sectorul de stat  
* leguminoase perene 22.300 ha total în sectorul privat. 
* seminţe şi seminceri 4.550 ha total în privat . 
* legume total 5.550 ha total în sectorul privat . 
 
În primăvara anului 2013 s-au însămânţat următoarele  suprafeţe :154.301 ha din care în 
sectorul privat 153.939 ha (99,76 %) şi în sectorul de stat 362 ha (0,23%). 



 

 

 
Agenţii Economici producători de cereale , seminţe , comercianţi de cereale , îngrăşăminte 
chimice şi produse fitofarmaceutice sunt în număr de 27, societăţi care exploatează 
suprafeţe mai mari de 500 ha , putem nominaliza : SC AGROINDUSTRIALĂ CAUACEU SA ; 
SC BOSKAI BIHOR AGRO SRL;  SC AGROTARCEA SRL ; SC PATROL SERV SRL; SC 
SADELLI PROD COM SRL , etc. 
  
Efectivele de animale existente în judetul Bihor la 31.09.2013 se prezinta astfel :  
 - bovine                                      -     77.161 capete 
 - ecvine                                      -     11.344 capete 
 - ovine                                        -    450.662 capete 
 - caprine                                     -      23.317 capete 
 - porcine                                     -    168.297 capete 
 - păsări                                       -  2.633.025 capete  
 - iepuri                                        -      16.338 capete 
 - animale mici de blană              -           370 capete 
 - albine                                        -      49.566 familii 
 - câini                                          -       88.509 capete 
Aceste efective de animale se află atât în ferme autorizate cât și în gospodăriile populației. 
Situația fermelor autorizate din județ se prezintă astfel :  
 - Ferme de vaci de carne                  -   6 ferme 
 - Ferme de vaci de lapte                    - 26 ferme 
 - Ferme de crestere a porcilor           - 10 ferme 
 - Ferme de productie carne pasăre   - 15 ferme  
 - Ferme de productie ouă                  -   8 ferme 
 - Ferme de reproductie rase grele     -   2 ferme 
 - Ferme de ovine                                -  6 ferme 
 
 Datele cuprinse în prezenta informare se referă la perioada anului agricol 2012/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP.9. INFRASTRUCTURĂ 
 
 

9.1. Reţeaua rutieră 
 
Transport: Judeţul Bihor este străbătut de 412 km de drumuri naţionale împărţite între E60, 
DN 19, DN 76 şi DN 79. În Municipiul Oradea se află 20 km de drumuri naţionale şi anume: 
10 km E 60; 6 km DN 19; 4 km DN 76; 3 km DN 79. Administrarea acestor drumuri este 
asigurată de filiala Bihor a R.A. Drumuri Naţionale.  
 



 

 

Din totalul de 2952,101 km total reţea de drumuri, 497,099 km sunt drumuri naţionale, 
990,680 km drumuri judeţene şi 1.464,322 km drumuri comunale. 
 
Din reţeaua totală de drumuri, 821,145 km au îmbrăcăminte asfaltică, 12,867 km sunt din 
beton de ciment, 18,603 km pavaje, 631,565 km au îmbrăcăminte asfaltică uşoară, 837,356 
sunt pietruite, iar 630,565 sunt din pământ. 
 
Densitatea drumurilor publice este de 35,3 la100 km²  
 
 
9.2. Reţeaua feroviară 
 
Reţeaua feroviară are o lungime de 474 km  (4,2% din total reţea CFR a ţării), ocupând locul 
4 pe ţară. Din această reţea, 453 km sunt cu o singură cale, iar 21 km sunt cu 2 căi. Judeţul 
nu dispune de linii ferate electrificate, cu toate că este teritoriul de legătură infrastructurală al 
României cu Vestul european. 
Liniile principale CFR sunt: 

- Piatra Craiului – Oradea (76 km) 
- Oradea – Valea lui Mihai (66 km) 
- Oradea – Ciumeghiu (49 km) 

Linii secundare: 
- Ciumeghiu – Vaşcău (101 km) 
- Săcuieni – Suplacu de Barcău (47 km) 

Pe aceste linii se află 18 staţii de cale ferată, 27 hălţi şi 15 puncte de oprire. 
Densitatea liniilor din judeţ, la 1000 km², este de 62,8 mai mare decât densitatea în ţară 
(46,5) şi densitatea în regiunea nord-vest (48,0). 
  Realizarea în mică măsură a lucrărilor de întreţinere a infrastructurii şi 
modernizare a materialului rulant a alterat în mod semnificativ calitatea transportului feroviar. 
  Infrastructura subdezvoltată şi nemodernizată la standarde europene afectează 
atât siguranţa cât şi calitatea (timpi de deplasare mari), creând presiuni mari pe infrastructura 
rutieră şi afectând grav mobilitatea în cadrul judeţului. 
                          
    
9.3. Transportul aerian 
 

Aeroportul Oradea deservește  în prezent județul Bihor și zonele limitrofe cuprinzând peste 
750 000 de locuitori, orașul Oradea cu peste 250 000 de locuitori și încă șase orașe aflate 
într-o rază de maxim 100 km cu o populație de peste 300 000 de locuitori. 

Este un aeroport în creștere în privința traficului. Aeroportul are zboruri Tarom spre București 
cu frecvență zilnică. 

Aeroportul Oradea se află într-un proces continuu de modernizare, lucrările de extindere şi 
modernizare la pista de decolare-aterizare de la 1.800 metri la 2.100 metri se vor finaliza 
printr-un proiect cofinanţat cu fonduri europene, mai precis prin Programul Operaţional 
Sectorial Transport,  având  o valoare estimată de 114,1 milioane de lei (26,2 milioane euro) 
cu TVA. ceea ce înseamnă că în curând Aeroportul Oradea va fi unul european la standarde 
Schengen. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Oradea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroport
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aeroportul_Internațional_Henri_Coandă


 

 

 
CAP.10. REŢEAUA SANITARĂ 

 
 
Ocrotirea Sănătăţii populaţiei din judeţul Bihor, se realizează în cadrul unei reţele de unităţi 
sanitare, după cum urmează: 
 
10.1. Medicina de familie: 355 cabinete medici de familie (333 cabinete în contract cu CAS 
Bihor); 
10.2. Medicina dentară: 616 cabinete; 
10.3. Unități farmaceutice: 298 farmacii, din care 15 farmacii de spital și 283 de farmacii 
private; 
 
10.4. Asistența medicală ambulatorie de specialitate: 

 11 ambulatorii integrate – 10 în sistem public și 1 în sistem privat; 

 1 ambulatoriu de specialitate în sistem public; 

 1 policlinica cu plată în sistem public; 

 5 policlinici în sistem privat;   

 8 centre de diagnostic și tratament/centre medicale de specialitate în sistem privat; 

 28 laboratoare analize medicale, 15 în sistem public și 13 în sistem privat; 

 19 laboratoare de radiologie și imagistică medicală, 16 în sistem public și 3 în sistem 
privat; 

 14 laboratoare/compartimente de explorări funcționale, 11 în sistem public și 3 în 
sistem privat; 

 1 laborator medicină nucleară în sistem public; 

 48 laboratoare de tehnică dentară în sistem privat. 
 
10.5. Asistența medicală de urgență prespitalicească: 

 Serviciul Județean de Ambulanță Bihor; 

 Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD); 

 Ambulanța ”Pelican” (serviciu privat de ambulanță). 
 
10.6. Asistență medicală spitalicească: 

 5 Spitale Clinice: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Spitalul Clinic Municipal 
”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, Spitalul Clinic CF Oradea, Spitalul Clinic de Recuperare 
Medicală Băile-Felix, Spitalul Clinic Pelican Oradea (spital privat); 

 3 Spitale Municipale: Spitalul Municipal ”Ep. N. Popovici” Beiuș, Spitalul Municipal ”Dr. 
Pop Mircea” Marghita, Spitalul Municipal Salonta; 

 2 Spitale Orășenești: Spitalul Orășenesc Aleșd, Spitalul Orășenesc Ștei; 

 3 Spitale de Specialitate: Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Ștei, 
Spitalul de Psihiatrie Nucet, Spitalul Euclid (spital privat); 

 1 Centru Multifuncțional: Centrul de Sănătate Multifuncțional Bratca; 

 6 unități sanitare private cu structuri de spitalizare de zi; 

 4 Centre Medico-Sociale: Centrul Medico-Social Salonta, Centrul Medico-Social 
Nucet, Centrul Medico-Social Popești, Centrul Medico-Social Valea lui Mihai. 

 
10.7. Personalul medical din județul Bihor: 

 Medici: 2097, din care 1440 în asistența spitalicească (348 medici rezidenti), 362 în 



 

 

asistența medicală primară, 259 în asistența ambulatorie și 36 în serviciul de 
ambulanță; 

 Medici dentiști 536; 

 Farmaciști 640; 

 Alt personal superior (Biologi, Chimiști, Biochimiști,  Fizicieni, Fiziokinetoterapeuți, 
Psihologi, Asistenți sociali etc) 398; 

 Asistenți medicali 2664. 
 
 

CAP.11. REŢEAUA DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

11.1. Reţeaua de învătământ preuniversitar   
 

Reţeaua şcolară a judeţului Bihor cuprinde în anul şcolar 2013-2014 un număr de 185 unităţi 
cu personalitate juridică în care studiază un număr de 96391 preşcolari şi elevi. Cele 185 
unităţi cu personalitate juridică cuprind următoarele instituţii: Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Bihor, Casa Corpului Didactic Bihor, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Bihor, 20 Grădinițe, 2 Școli Primare, 103 Școli Gimnaziale, 5 Centre Școlare de Educație 
Incluzivă, 12 Licee Tehnologice, 6 Licee Teologice, 1 Liceu de Arte, 1 Liceu Sportiv, 1 Liceu 
Vocațional Pedagogic, 12 Licee Teoretice, 10 Colegii Tehnice, 1 Colegiu Economic, 7 Colegii 
Naționale, 1 Palat al Copiilor și Elevilor. 

Alături de unitățile de învățământ cu personalitate juridică enumerate mai sus, 
funcționează la nivelul județului Bihor ca structuri arondate un număr de 659 de unități de 
învățământ (424 grădinițe, 152 școli primare, 78 școli gimnaziale și 5 cluburi ale copiilor și 
elevilor). 

Rețeaua școlară a unităților de învățământ care funcționează la nivelul județului Bihor în 
anul școlar 2013-2014 este deservită de un număr de 10151 persoane (personal didactic, 
personal didactic auxiliar și personal nedidactic). 

 La nivelul judeţului Bihor funcţionează un număr de 31 unităţi de învăţământ particulare 
(16 – grădiniţe, 4 unităţi de învăţământ primar, 5 licee și 6 unităţi de învăţământ postliceal, în 
care studiază un număr de 3311 de preșcolari și elevi.  
 
11.2. Reţeaua de învătământ universitar  
Tradiţiile învăţământului superior orădean, folosind o metaforă istorică, se pierd în negura 
vremurilor. În anul 2010 s-au împlinit 230 de ani de la înfiinţarea învăţământului academic 
orădean şi 47 de ani de învăţământ universitar continuu la Oradea. 

 
În prezent în județul nostru  funcționează   universități un număr de patru universităţii şi 
anume: Universitatea Oradea (instituție de stat), Universitatea Agora (fondată în anul 2000 -
privată), Universitatea Emanuel (instituție superioară baptistă privată fondată în 2002) şi 
Universitatea Creştină Partium ( una dintre cele mai vechi universități private din România 
fondată în 1990. 
 
 
 
 
11.2.1. Universitatea Oradea 
 
Toate cele 15 facultăți, cu toate cele 108 specializări pentru învăţământ universitar de licență, 



 

 

sunt acreditate ori autorizate.  

Învăţământul universitar de masterat cuprinde 86 de programe de studiu, iar învăţământul 
universitar de doctorat cuprinde 10 domenii. 

In facultăti, activitatea instructiv-educativa este însotită și aureolata de cercetarea stiintifică. 
Alături de performantele profesionale și comportamentul moral, cercetarea stiintifică devine 
criteriul prioritar de evaluare academică a personalului din învăţământul superior.  

Pe lângă universitate functionează 29 de centre de cercetare institutionalizate din care 3 
acreditate CNCSIS. 

Activitațile didactice și de cercetare dispun de o baza materială corespunzatoare, în continuă 
extindere și modernizare. Studentii Universitătii din Oradea au la dispozitie o aula nouă și 
două reconditionate cu 640 de locuri, 22 de amfiteatre cu 1.940 de locuri, 60 de săli de curs 
si seminarii cu 3.000 locuri si alte 3.000 de locuri în cele peste 150 de laboratoare, în total 
8.580 locuri numai pentru activitati didactice directe cu studenții. Există o cantina modernă cu 
200 de locuri, 2 camine studentesti proprii, situate în campus, și alte 2 inchiriate, iar în 
curând va fi finalizată constructia a doua camine studentesti cu cate 402 locuri, situate în 
imediata vecinatate a campusului. 

S-a finalizat construcția noii biblioteci universitare cu facilități moderne, complet 
computerizată. 

11.2.2. Universitatea Agora 

La 27 mai 1999, a luat fiinţă la Oradea Fundaţia Agora, ca organizaţie non-profit, 
neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter umanitar, cu scop nepatrimonial, 
care este înscrisă în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor, devenind astfel persoană juridică de 
drept privat. Prin decizia din 17 martie 2000 a adunării generale a fondatorilor se decide 
înfiinţarea, în cadrul fundaţiei a unei universităţi particulare și se stabilește calendarul 
activităţilor care trebuie desfășurate în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare 
provizorie a instituţiei și a primelor specializări și anume: Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Economice  

 
11.2.3. Universitatea Creştină Partium 

 
În anul 2000 în Oradea Universitatea Creştină Partium, ca prima instituţie de sine stătătoare 
a învăţământului superior maghiar din România de dupa 1959. Cuprinde trei facultăți și 
anume:Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de 
Arte 

 
11.2.4. Universitatea Emanuel 

În 1989, după căderea regimului comunist, şcoala, numită pe atunci Şcoala Prorocilor, a 
devenit seminar teologic evanghelic. Încă de la început Universitatea Emanuel a fost 
încurajată de anumite personalităţi din viaţa publică să pregătească nu numai păstori, ci şi 
profesori. Această provocare ne-a lărgit perspectiva: să pregătim tineri în domenii variate de 
studiu, şi să-i înrădăcinăm în principii creştine solide. Viziunea universităţii a fost încă de la 
începutul anilor 90 o slujire creştină integrată la orice nivel al societăţii. Pornind cu aceste 
convingeri în pregătirea viitoarei generaţii de lucrători, Universitatea Emanuel şi-a extins 

http://bibuo.nymphea.ro/
http://www.partium.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-socio-umane
http://www.partium.ro/ro/facultati/facultatea-de-stiinte-economice
http://www.partium.ro/ro/facultati/facultatea-de-arte
http://www.partium.ro/ro/facultati/facultatea-de-arte


 

 

orizontul pentru a se putea implica şi în alte părţi ale societăţii. 

Universitatea Emanuel din Oradea se bucură ca alături de profesori români, să aibă prezenţa 
unor distinşi profesori de la universităţi de renume din Europa şi Statele Unite ale Americii. 
Profesionalismul şi dedicarea faţă de comunităţile din care fac parte sunt caracteristici de 
bază ale profesorilor noştri.  

Structura organizatorică: Facultatea de Teologie, Facultatea de Management. 

 
 

. CAP.12. REŢEAUA DE PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, înfiinţată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor nr.73/28.12.2004 desfăşoară activităţi de protecţie 
socială la nivelul întregului judeţ, oferind servicii pentru toate categoriile de persoane aflate 
în dificultate, copii şi adulţi.  
 
Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor constă în 
realizarea la nivel judeţean a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 
oricăror persoane aflate în nevoie, prin aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială. 

   

12.1. Organizare: 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este structurată pe servicii după 
cum urmează: 

1. Serviciul Management de Caz pentru Copil - coordonează: 
 Asistenţii Maternali Profesionişti 

 Centre de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi (6) 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 1 Oradea 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 2 Oradea 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 3 Oradea 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 4 Oradea 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 5 Tinca 
- Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi nr. 6 Oradea 
 Centre de Plasament 

- Centrul de Plasament Tinca 
- Centrul de Plasament Bratca 
- Centrul de Plasament pentru Copiii cu Probleme Psihosociale 

2. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului- coordonează: 
 Centre de Recuperare : 

- Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi Oradea  
- Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilităţi Tinca 
 Centrul de Servicii de Îngrijire şi Asistenţă la Domiciliu pentru Copii cu Dizabilităţi- 
Echipa Mobilă 

3. Serviciul Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale are în 
structură: 
 Compartiment Violenţă în Familie 



 

 

 Compartiment Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi 
Repatrieri 

4. Complex de Servicii de Primire în Regim de Urgenţă "Plopii fără Soţ" 
o Centrul Maternal “Phoenix" Oradea 
o Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul Abuzat, Neglijat şi 
Exploatat 
o Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii  
o Adăpost de Zi şi de Noapte pentru Copiii Străzii 
5. Serviciul Management de Caz pentru Adulţi şi Monitorizare Servicii Sociale are în 

structură:  
 Compartiment asistenţă persoane vârstnice şi coordonează: 

 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pentru Persoane cu Handicap Cighid  

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pentru persoane cu Handicap Tinca 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pentru persoane cu Handicap Oradea 

 Complex de Servicii Ciutelec: 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Ciutelec 

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Pentru persoane cu Handicap Ciutelec 

 Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Cadea  

 Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane cu Handicap 
Remeţi 

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Persoane Adulte şi Familii şi Victime 
ale Violenţei în Familie Oradea 

 Centrul cu Profil Ocupaţional pentru Persoane cu Handicap „Wilhelmina” 

 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Handicap  

 Asistenţi Personali Profesionişti  

 Centrul de Incluziune Socială Valea lui Mihai 

 Centrul de Incluziune Socială Beiuş 
6. Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

7. Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului şi Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap 

   8.      Serviciul Monitorizare, Analiza Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială 
   9.   Serviciul Comunicare, Registratura Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială are în    
structură: 
 
o Compartiment Prevenire Marginalizare Socială 

 
    10.      Compartiment Tehnologia Informaţiilor 

11.     Biroul Strategii, Programe, Proiecte, Relaţia cu Organizaţiile Neguvernamentale 
12.     Serviciul Management Resurse Umane, Sănătate şi Securitate în Muncă 
   13.     Serviciul Juridic şi Contencios 
   14.     Serviciul Adopţii 
15.     Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale şi Control Intern 
16.     Compartiment Audit 
17.     Serviciul Financiar – Salarizare  
18.     Serviciul Contabilitate – Buget 
19.     Serviciul Evidenţă, Stabilire Drepturi şi Plata Prestaţii Sociale  
20.     Birou Achiziţii Publice şi Contractare Servicii Sociale 
21.     Compartiment PSI  



 

 

22.     Biroul Administrativ Patrimoniu şi Deservire are în structură 
23.     Biroul Aprovizionare, Tehnic, Transport 
24.     Centrul de Recreere pentru Copii şi Tineri "Irene Rowen" Pădurea Neagră 

 
La nivelul DGASPC Bihor  mai funcţionează: 
  
 1. Comisia pentru Protecţia Copilului- organ de specialitate al Consiliului Judeţean Bihor 
cu activitate decizională  în materia protecţiei şi promovării dreptului copilului. 
 
 2. Comisia  de Evaluare  a Persoanelor Adulte cu Handicap organ de specialitate al 
Consiliului Judeţean Bihor  desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării 
persoanelor adulte în grad de handicap respectiv în domeniul promovării  drepturilor  acestor 
persoane cu respectarea legislaşiei în domeniu. 
 
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor, nr. 219/30.11.2011, privind constatarea 
încheierii contractelor de furnizare servicii sociale ca urmare a finalizării procedurii de 
externalizare la DGASPC Bihor, s-au finalizat procedurile de externalizare pentru un număr 
de 13 unităţi din structura direcţiei: 5 locuinţe moderat protejate pentru persoane adulte cu 
handicap (apartamente), 3 locuinţe maxim protejate pentru persoane adulte cu handicap 
(Casa Franz Max, Casa Frankfurt, Casa Săcuieni), Cămin pentru persoane vârstnice Băiţa, 
acestea fiind preluate din decembrie 2011, iar CRRPH Râpa, CRRPH Bratca, Centrul de 
Plasament nr.2 Oradea şi Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilităţi Popeşti au fost  
preluate din luna ianuarie 2012. 
 
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr.199/30.08.2012, privind aprobarea 
regulamentului de monitorizare a contractelor de furnizare a serviciilor sociale încheiate ca 
urmare a externalizării unor servicii sociale oferite de DGASPC Bihor, monitorizarea se 
efectuiază în baza rapoartelor de monitorizare pe fiecare contract de furnizare servicii 
sociale, întocmite trimestrial de către Direcţie şi sunt transmise până cel târziu în ultima zi a 
lunii imediat următoare încheierii trimestrului către Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor 
Subordonate. Compartimentul Monitorizarea Instituţiilor Subordonate va prelucra rapoartele 
primite şi va prezenta Consiliului Judeţean anual un raport privind monitorizarea serviciilor 
sociale externalizate. 
 

 12.2.  Îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii 

La nivelul Direcţiei au fost stabilite, până la data de 30.09.2013, relaţii de colaborare cu 
numeroase instituţii publice/ private; o parte din acestea s-au finalizat prin semnarea unui 
număr de 16 parteneriate specifice domeniilor de activitate ale instituţiei (pentru activităţi de 
durată sau pentru acţiuni punctuale, după cum urmează: 

                    - 10 parteneriate încheiate cu instituţii publice, dintre care amintim: Universitatea 
Oradea, Universitatea Creştină Partium, diverse structuri ale Ministerului de Interne, 
Inspectoratul Şcolar prin unităţile  de învăţământ (grădiniţe, şcoli, colegii), Agenţia Judeţeană 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Direcţia de Sănătate Publică şi diverse unităţi 
sanitare; 
                - 6 parteneriate încheiate cu ONG-uri, furnizori acreditaţi de servicii sociale. 

         Aceste parteneriate au ca obiective activităţi de voluntariat, activităţi de socializare, 
sprijin reciproc în activităţile de promovare şi protecţie a copilului, a persoanei adulte cu 
handicap, activităţi în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii, activităţi 
de prevenire a violenţei în familie, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc 



 

 

sistemul de protecţie, a tinerilor cu handicap, îmbunătăţirea sistemului informaţional, 
implementarea şi dezvoltarea unor programe de sănătate care să răspundă afecţiunilor 
specifice persoanelor cu handicap instituţionalizaţe, organizarea unor şedinţe de consiliere şi 
programe de educaţie parentală, asigurarea unor servicii sociale de specialitate femeilor 
însărcinate fără adăpost, desfăşurarea unor programe artistice, sportive, recreative şi social-
educative în beneficiul copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie, etc. 
 
 

 12.3. Proiecte  depuse/ în curs de implementare specifice activităţii Direcţiei 
Proiecte depuse în nume propriu: 

 POSDRU 6.3 – „Informare – Consiliere – Formare – Ocupare – O şansă pentru 
tine!” – FSE POSDRU, apelul nr. 150, Şanse egale şi respect în Regiunea Nord-
Vest, Axa prioritară 6, domeniul major de intervenţie 6.3 – Promovarea egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii. 

 În cadrul finanţării Youth in action 2007-2013, în cadrul subprogramului Youth Support 
Sysrem, în cadrul apelului EACEA/11/2013. Titlul proiectului „Sunt tânăr cetăţean 
european, deci opinia mea responsabilă contează”. 

 
Proiect depus în parteneriat: 

 Fondul ONG în România, Componenta 2 – JUSTIȚIE SOCIALĂ, Subcomponenta 2.2. 
Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, Apel pentru Scrisori de 
intenție, Runda 1, Titlul proiectului: A STI PENTRU A PUTEA – ASISTENTII SOCIALI 
IN CALITATE DE  AGENTI AI JUSTITIEI SOCIALE, Solicitant: Fundatia Agora din 
Oradea, Partener: Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Bihor 

 
Proiect în implementare: 

 POSDRU 6.2 – „Incluziunea activa pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilitati 
din judetul Bihor” – FSE POSDRU, apelul nr. 120, „Promovarea incluziunii sociale”, 
Axa prioritară 6, domeniul major de intervenţie 6.2 – Promovarea egalităţii de şanse 
pe piaţa muncii. 

 
 

B. Indicatori privind activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor 

 
 
Tabel nr. 1 – Servicii de îngrijire a copilului de tip rezidenţial/familial 

Tipul serviciilor oferite de DGASPC în domeniul 
protecţiei copilului 

Nr. beneficiari la 
30.09.2013 

servicii de îngrijire a copilului de tip rezidenţial 356 

servicii de îngrijire a copilului de tip familial 1175 

Total 1531 

 
 
Tabel nr. 2 - Numărul copiilor părăsiţi în unităţile sanitare  

Nr. 
crt. 

Denumire instituţie medicală Nr. copii la 
30.09.2013 

1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea  31 



 

 

2. Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu” Oradea  22 

3. Spitalul Municipal Salonta  3 

4. Spitalul Municipal Marghita  7 

5. Spitalul Municipal Aleşd 1 

Total 64 

 
 
 
 
 
Tabel nr. 3 –  Soluţii identificate pentru  copiii părăsiţi în unităţile sanitare: 

Soluţii identificate de DGASPC Bihor Nr. copii la 
30.09.2013 

Externat în familia naturală 14 

Plasament în regim de urgenţă la asistent maternal 
profesionist 

16 

Plasament în regim de urgenţă la familie de plasament 19 

Caz în curs de soluţionare 15 

Total 64 

 
Tabel nr.  4 – Servicii de îngrijire de zi pentru copil  

Tipul serviciilor de zi oferite de DGASPC Nr. beneficiari la 30.09.2013 

servicii de recuperare a copilului cu dizabilităţi  176 

servicii de consiliere pentru părinţi şi copii 267 persoane, din care :138 copii  şi 
129  adulţi. 

Nr mediu/zi: 5 

Total 443 

 
 
Tabel nr.  5 - Servicii de recuperare a copilului cu dizabilităţi 

Denumire centru Nr. beneficiari la 30.09.2013 

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi 
Oradea 

45 din familie 

81 din sistemul de protecţie 

Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi 
Tinca 

9 din familie 

41  din sistemul de protecţie 

Total 176 

 
 
Tabel nr. 6 – Cazuri instrumentate privind abuzul, neglijarea, exploatarea copilului 

Cazuri instrumentate de Compartiment intervenţie în 
situaţii de abuz/neglijare 

Nr. cazuri până la 
30.09.2013 

cazuri privind abuzul, neglijarea, exploatarea copilului 135 

alte cazuri (tulburări de comportament, tentativă de suicid, 
caz social, respectarea drepturilor copilului, violenţă 
domestică) 

14 

cazuri confirmate 63 

 
 



 

 

Tabel. nr. 7 – Apeluri preluate la Telefonul Copilului 

Apeluri preluate la Telefonul Copilului Nr. apeluri până la 30.09.2013 

apeluri prin care s-a realizat consilierea, informarea şi 
orientarea clienţilor spre alte servicii  

22 

apeluri prin care s-au preluat sesizări privind abuzul, 
neglijarea, exploatarea copilului 

37 

apeluri greşite 49 

Total 108 

 
 
Tabel nr. 8 - Tipologia  sesizărilor privind abuzul, neglijarea, exploatarea copilului, 
primite la Telefonul Copilului 

Tip 
sesizare 

Abuz 
fizic 

Abuz 
emoţional 

Abuz 
sexual 

Neglijare Alte 
tipuri* 

Total 

Nr. sesizări 8 1 3 8 17 37 

*Notă: Alte tipuri de sesizări primite la Telefonul Copilului: exploatare prin muncă, abandon 
copil, relaţii interpersonale, cazuri sociale, violenţă în familie. 
 
Tabel nr. 9 – Cazuri instrumentate privind copiii străzii, copii delincvenţi, copii 
repatriaţi 

Cazuri instrumentate de Serviciul Intervenţie în regim de 
urgenţă în domeniul asistenţei sociale 

Nr. cazuri la 
30.09.2013 

copii ai străzii 7 

copii care au săvârşit fapte penale dar nu răspund penal(0-13 ani) 4 

copii care au săvârşit fapte penale şi răspund penal (14-18 ani) 12 

copii repatriaţi  44 

evaluări psihologice 14 

audieri 11 

alte cazuri (copii expuşi migraţiei ilegale, executări silite, 
vagabondaj, cazuri sociale, tulburări de comportament) 

32 

Total 124 

 
Tabel nr. 10 – Cazuri instrumentate privind adopţia 

Cazuri instrumentate de Serviciul Adopţii Nr. cazuri la 30.09.2013 

copii adoptaţi 30 

copii adoptabili 38 

familii atestate în vederea adopţiei 25 

 
Tabel nr. 11 – Servicii în domeniul protecţiei persoanelor adulte 

Tipul serviciilor oferite de DGASPC în domeniul 
protecţiei persoanelor adulte 

Nr. beneficiari 
la 30.09.2013 

Servicii îngrijire de tip rezidenţial pentru persoane 
adulte cu handicap 

334 

Centrul de primire în regim de urgenţă pentru 
persoane adulte şi familii şi victime ale violenţei în 
familie Oradea 

36 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă la Domiciliu pentru 
Persoane cu Handicap Oradea 

12 



 

 

Centrul cu Profil Ocupaţional pentru Persoane cu 
Dizabilităţi Wilhelmina Oradea 

20 
 

Persoane cu handicap care au fost angajate în 
muncă 

25 din care: 
5 – persoane cu handicap 

instituţionalizate 
20 - persoane cu handicap 

neinstituţionalizate (din familie) 

Persoane cu handicap care au fost asistate la locul 
de muncă 

40 din care: 
21 - persoane cu handicap 

instituţionalizate 
19 - persoane cu handicap 

neinstituţionalizate (din familie) 

 
Tabel nr. 12 - Persoane încadrate în grad de handicap neinstituţionalizate 

Persoane încadrate într-un grad de handicap în 
judeţul Bihor (neinstituţionalizate) 

Nr. beneficiari la data de 
30.09.2013 

Persoane adulte încadrate într-un grad de handicap 18.085 

Copii încadraţi într-un grad de handicap 1.308 

Total 19.393 

 
 
Tabel nr. 13 – Beneficiari de prestaţii sociale 

Prestaţii sociale pentru persoane cu handicap Nr. beneficiari la 
data de 30.09.2013 

indemnizaţie lunară pentru persoane adulte cu handicap grav (în 
cuantum de 202 lei) 

6.389 

indemnizaţie lunară pentru persoane adulte cu handicap accentuat (în 
cuantum de 166 lei) 

10.208 

buget personal complementar pentru handicap grav (în cuantum de 91 
lei) 

Copii – 751 
Adulţi – 6.389 

buget personal complementar pentru handicap accentuat (în cuantm de 
68 lei) 

Copii – 189 
Adulţi -10.208 

buget personal complementar pentru handicap mediu (în cuantum de 
33,5 lei) 

Copii – 182 
Adulţi - 990 

indemnizaţia de însoţitor pentru persoană adultă nevăzătoare (în 
cuantum de 610 lei) 

1.150 

alocaţie hrană pentru copii cu HIV/SIDA (în cuantum de 11 lei/zi) 2 

transport interurban pentru persoane cu handicap grav  Copii – 358 
Adulţi – 3.189 

transport interurban pentru persoane cu handicap accentuat Copii – 42 
Adulţi – 3.904 

 
 
Tabel nr. 14 – Centrele de plasament copii, administrate de furnizorii de servicii 
sociale privaţi 

Centrul de plasament copii Furnizorul privat care a 
contractat serviciul 

Nr. 
beneficiari 
la data de 
30.09.2013 



 

 

Centrul de Plasament nr. 2 Oradea Fundaţia „Copiii Făgăduinţei” 80 

Centrul de Plasament pentru Copii cu 
Dizabilităţi Popeşti 

Fundaţia „Copiii Dragostei” 59 

Total 139 

 
Tabel nr. 15 - Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap/locuinţele 
maxim/moderat protejate, persoane vârstnice, administrate de furnizorii de servicii 
sociale privaţi 

Centrul rezidential pentru persoane 
adulte cu handicap/locuinţa 
maxim/moderat protejată, persoane 
vârstnice 

Furnizorul privat 
care a contractat 
serviciul 

Nr. beneficiari la 
30.09.2013 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Bratca 

Asocia    Asociaţia 
„Filantropia” Oradea 

50 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Râpa  
(CRRPH Râpa şi Modulul Micul Prinţ) 

Fundaţia „ Biruitorii” 49 

Casa Franz Max Fundaţia Româno- 
Germană 
„ Alsterdorf” 

12 

Casa Frankfurt  10 

Casa Săcueni  10 

Apartament nr.1  5 

Apartament nr.2  5 

Apartament nr.3  5 

Apartament nr.4  6 

Apartament nr.5  6 

Total  158 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Băiţa Asociaţia de 
Asistenţă Socială  
Episcop” Nicolae 
Popovici” Băiţa 

40 

Total General 198 

 
 
Serviciile specializate ale DGASPC Bihor urmăresc permanent să ofere  servicii 
nediscriminatorii şi corespunzătoare tuturor categoriilor de beneficiari care să contribuie la  
creşterea calităţii vieţii. 
 
La nivelul judeţul Bihor mai există și alți furnizori de servicii sociale şi prestaţii sociale și 
anume: 
 
1.Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Bihor  
2.Serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul primăriilor  
3.Organizaţiile nonguvernamentale 
4.Alte organisme publice / private. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAP.13. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR 

 

 

1.DIRECȚIA  GENERALĂ.JUDEȚEANĂ DE ASISTENȚĂ. SOCIALĂ. ŞI PROTECȚIE A. 

COPILULUI BIHOR 

2.DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A  PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR 

3.S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR 

4.R.A.AEROPORT ORADEA 

5. S.C. PARCURI INDUSTRIALE SRL 

6. CENTRU ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ NR.1 ORADEA 

7. CENTRU ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ ,,ORIZONT,, ORADEA 

8. LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE BARIȚIU,, ORADEA 

9. LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN BOCOCI,, ORADEA 

10. CENTRU ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ ,, CRISTAL,, ORADEA 

11. LICEUL TEHNOLOGIC ROMANO-CATOLIC,, SZENT LASZLO,, ORADEA 

12. CENTRU JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ BIHOR 

13. LICEUL TEORETIC,, ARANY JANOS,, SALONTA 

14. CENTRU ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ NR1 TILEAGD 

15. CENTRU ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUSIVĂ NR1 POPEȘTI 

16. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ZELK ZOLTAN,, VALEA LUI MIHAI 

17. MUZEUL ,, TĂRII CRIȘURILOR ORADEA,, 

18. TEATRUL ,,REGINA MARIA,, 

19. FILARMONICA DE STAT ORADEA 

20. TEATRUL ,,SZIGLIGETI SZINHAZ,, 

21. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ,, GHEORGHE ȘINCAI,, 

22. ŞCOALA DE ARTE ,,FRANCISC HUBIC,, 

23. REVISTA DE CULTURĂ ,,FAMILIA,, 

24. REVISTA DE CULTURĂ ,, VARAD,, 

25.CENTRU JUDEȚEAN PT. CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII      

TRADIȚIONALE BIHOR 

26. SERVICIUL PUBLIC DE EDITARE A MONITORULUI OFICIAL AL JUDEȚULUI BIHOR 

27. CENTRUL MEDICO-SOCIAL POPEŞTI 

28. CENTRUL MEDICO-SOCIAL NUCET 

29. DIRECȚIA SOCIAL COMUNITARĂ BIHOR 

30. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE BIHOR 

31. CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ BIHOR 



 

 

32. SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET 

33. SERVICIUL JUDEȚEAN SALVAMONT- SALVASPEO- BIHOR 

 
 

                       CAP.14. INVENTARUL PRINCIPALELOR BUNURI CARE APARŢIN 
 

14.1. DOMENIULUI PUBLIC AL JUDEŢULUI BIHOR 
 
Domeniul public al județului Bihor este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din 
Constituție, din care cele stabilite în anexa Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică și din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes 
public și sunt dobândite prin modurile prevăzute de lege: 

a) pe cale naturală; 
b) prin achiziții publice efectuate în condițiile legii; 
c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publică; 
d) prin acte de donație sau legate acceptate de consiliul județean, dacă bunul în 
cauză  intră în domeniul public; 
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale în 
domeniul public al acesteia, pentru cauza de utilitate publică; 
f) prin alte moduri prevăzute de lege. 

 
Domeniul public al Județului Bihor atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 modificată 
și completată prin Hotărârile de Guvern nr. 1973/2004, H.G. nr. 101/2008 și H.G. nr. 
931/2008 cuprinde bunuri imobile, dintre care cele mai reprezentative sunt: 
 

1. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd - Adresa: loc. Tileagd, Str. Unirii, nr. 38; 
2. Liceul Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea - Adresa: loc. Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 42   
3. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea - Adresa: loc. Oradea, Str. R. 

Ciorogariu, nr.48; 
4. Liceul Tehnologic “George Bariţiu” Oradea  - Adresa: loc. Oradea, Str. G. Bariţiu, nr. 9; 
5. Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Cristal” Oradea - Adresa: loc. Oradea, Str. Menumorut, 

nr. 41; 
6. Centrul Şcolar pentru  Educație Incluzivă Popești - Adresa: loc. Popeşti; 
7. Muzeul „Ţării Crişurilor”  Oradea - Adresa: Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A; 
8. Muzeul Memorial Iosif Vulcan - Adresa: Oradea, str. Iosif Vulcan, nr. 16; 
9. Muzeul Memorial Aurel Lazăr  - Adresa: Oradea, str. Aurel Lazăr, nr. 13; 
10. Muzeul Satului din Staţiunea „Băile 1 Mai” - Adresa: loc. Haieu,  jud. Bh.; 
11. Peştera de la Vadu Crişului - Adresa: Vadu Crişului (defileul Vadu Crişului); 
12. Cabana Vadu Crişului - Adresa: Vadu Crişului; 
13. Teatrul ”Regina Maria” și Teatrul ”Szigligeti Szinhaz” - Adresa: Oradea, Piaţa Regele 

Ferdinand, nr. 6; 
14. Teatrul ”Regina Maria” și Teatrul ”Szigligeti Szinhaz” - Adresa: Oradea, str. Vasile Alecsandri, 

nr. 8; 
15. Filarmonica de Stat Oradea -Şcoala de Artă „Francisc Hubic” Oradea-Adresa:Oradea, str. 

Moscovei, nr. 5; 
16. Biblioteca  Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea - Adresa: Oradea, str. Armatei Române nr. 

1/A; 
17. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Crişana” al judeţului Bihor - Adresa: Oradea, str. 

Adevărului, nr. 8; 
18. Centrul Militar Județean Bihor - Adresa: Oradea, str.  Dunărea, nr. 2; 
19. Aeroportul Oradea - Calea Aradului, nr. 80; 
20. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea - Adresa: Oradea, str. I. C. 



 

 

Brătianu, nr. 8; 
21. Incubator de Afaceri Euroregional Judeţul Bihor - Oradea, str. Armatei Române nr.1/A; 
22. Centrul Naţional de Informare Turistică Oradea - Adresa: Oradea, str. Patrioţilor nr. 2; 
23. Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, Centrul Zonal de Poliție Săcueni - Adresa: comuna 

Săcueni, str. Morii, nr. 16; 
24. Imobil – teren intravilan - Adresa: Oradea, str. Izvorului, nr. 57; 
25. Teren intravilan - Adresa: Oraş Vaşcău, str. Oltului nr. 6/A; 
26. Consiliul Local al Comunei Diosig - Adresa: Diosig, str. Livezilor, nr. 35; 
27. Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș - Adresa: comuna Șuncuiuș, Aleea Traian Vuia, nr. 442, 

bl. 20; 
28. Consiliul Local al Municipiului Beiuş - Adresa: Beiuş, Calea Bihorului, nr. 14; 
29. Casa de Asigurări de Sănătate - Adresa: Șoseaua Borșului, nr. 4; 
30. Spitalul de psihiatrie Nucet  - Adresa: str. Pescăruşului nr. 5 Nucet; 
31. Serviciul de Ambulanţă Beiuş - Adresa: Beiuş, str. Romană,  nr. 7; 
32. Serviciul de Ambulanţă Marghita - Adresa: Marghita, str. Republicii, nr. 29; 
33. Serviciul de Ambulanţă Salonta - Adresa: Salonta, str. Cantacuzino, nr. 2 – 4; 
34. Serviciul de Ambulanţă Ștei - Adresa: Ştei, str. Cuza Vodă, nr. 5/A; 
35. Imobil - Fosta Policlinica de adulti nr. 1 - Adresa: Oradea, str. Republicii, nr. 35; 
36. Apartament, Oradea, str. Italiană, nr. 37 - Adresa: Oradea, str. Italiană, nr. 37, bloc Z4, apt. 

33; 
37. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică a persoanelor cu Handicap Remeţi - 

Adresa: loc. Remeţi,  nr. 128/B; 
38. Centru de Recuperare şi Reabilitare  pentru tinerii cu handicap – C.R.R.C.H.  Bratca - Adresa: 

loc.   Bratca; 
39. Centru de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Râpa - Adresa: Loc. Rîpa; 
40. Centru de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca - Adresa: Tinca, str. Armatei Române, nr. 

10/A; 
41. Centru de Îngrijire şi Asistenţă Ciutelec - Adresa: Loc. Ciutelec nr. 134, comuna Tăuteu; 
42. Centru de Îngrijire şi Asistenţă Tinca - Adresa: Tinca,  str. Republicii, nr. 37; 
43. Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Cadea - Adresa: oraş Săcueni, Localitatea 

Cadea nr. 476; 
44. Centrul de Plasament Popeşti şi rezervor gaz, Teren de joc - Adresa: loc. Popeşti; 
45. Centru de Plasament de tip Familial - Modul Casa Noastră - Adresa: Oradea, str. Ion Buşiţia, 

nr. 1; 
46. 4 Centre de Plasament de tip Familial Cighid  - Adresa: Com. Ciumeghiu, sat Ghiorac ; 
47. Centru de Plasament nr. 1 Oradea - Adresa: Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 3; 
48. Centru de Plasament nr. 2 Oradea - Adresa: Oradea,  str. Feldioarei,  nr. 13; 
49. Centru de Plasament de tip Familial Bratca - Adresa: Bratca, nr. 325; 
50. Centru de plasament de tip familial Trinitata - Adresa: Oradea, str. Înfrăţirii nr. 34; 
51. Centru de plasament de tip familial Haiducii - Adresa: Husasău de Tinca nr. 327; 
52. Centru de plasament de tip familial Iepuraşii - Adresa: Oradea, str. Biruinţei nr. 20; 
53. Centru de plasament de tip familial Speranţa - Adresa: Tinca, str. Republicii nr. 78; 
54. Centru de plasament de tip familial Pasărea Măiastră - Adresa: Oradea, str. Gheorghe Pop de 

Băseşti nr. 14/A; 
55. Centru de plasament de tip familial Peştişorul Auriu - Adresa: Oradea, str. M-șal Al. Averescu 

nr. 31; 
56. Centru de plasament de tip familial Steaua Norocoasă - Adresa: Oradea, str. Thomas Morus 

nr. 39; 
57. Centru de plasament de tip familial Micul Prinţ - Adresa: Tinca, str. Andrei Şaguna nr. 1/A; 
58. Centru de plasament de tip familial Iulia - Adresa: Tinca, str. Victoriei nr. 28; 
59. Centru de plasament de tip familial Sf. Nicolae - Adresa: Tinca, str. Armatei Române nr. 10/A; 
60. Centru de plasament de tip familial Dalia - Adresa: Tinca, str. M. Viteazu nr. 62/a; 
61. Centru de plasament de tip familial Arc - Adresa: Beiuş, str. Burgundia Mare nr. 77; 
62. Centru de plasament de tip familial Frankfurt - Adresa: Oradea, str. Kalman Rimanoczy nr. 40; 



 

 

63. Casă de tip familial Tinca - Modul Cireșarii - Adresa: Tinca, str. Traian, nr. 10; 
64. Casă „INIMIOARELE” - Adresa: Oradea, str. Calea Bihorului nr. 98C; 
65. Casă „ALBĂSTRELE” - Adresa: Oradea, str. Cornului nr. 22; 
66. Casă de tip familial pentru copii cu handicap „PITICII” - Adresa: Oradea, str. Cornului nr. 22; 
67. Casă „CIUPERCUŢELE” - Adresa: Oradea, str. Făcliei nr. 24/B; 
68. Casă tip familial pentru copii cu handicap „GHIOCEII” - Adresa: Oradea, str. Nojoridului nr. 37; 
69. Casă „BUBURUZELE” - Adresa: Oradea, str. Filatov nr. 5/A; 
70. Casă de tip familial pentru copii cu handicap „MUGURAŞII” - Adresa: Oradea, str. Pădurii nr. 

5/C; 
71. Casă „FLUTURAŞII” - Adresa: Oradea, str. Piscului nr. 11/B; 
72. Casă de tip familial „MIRACOLE” - Adresa: Oradea, str. Șanțului nr. 19; 
73. Casă de tip familial „LICURICII” - Adresa: Oradea, str. Șanțului nr. 19. 

 

 
 
 
 
 
 
14.2. DOMENIULUI PRIVAT AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
Domeniul privat al județului Bihor este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea județului și 
care nu fac parte din domeniul public conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică 
 

1.Imobil - Adresa: Oradea, str. Universităţii,  nr. 4  
2.Imobil - Adresa: Oradea, Calea Aradului, nr. 2 
3.Imobil - Adresa: Oradea, str. Traian Blajovici, nr. 2 
4.Ferma Santău Mare - Adresa: loc. Santău Mare  

 
 
 
                       CAP.15.  COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 
 
 
15.1. Cooperare internă 
 
A. Regiunea de Dezvoltare Nord Vest 
 
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza Legii nr.151/1998 
modificata prin legea 315/2004, prin asocierea voluntară a administrațiilor publice locale, dar 
nefiind momentan o unitate administrativ-teritorială si neavând personalitate juridică. 
 
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una din cele 8 regiuni de dezvoltare din 
Romania si include 6 judete: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj. 
Suprafața regiunii este de 34.159 kmp, reprezentând 14,32 % din suprafata tarii, cu o 
populatie totala de 2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421 unităti administrativ-teritoriale: 
6 județe, 42 de orase din care 15 municipii și 398 comune și 1.823 de sate.  
Regiunea dispune de o pozitie geografică strategică, având granițe cu Ungaria și Ucraina cât 
și cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest si Nord-Est din Romania. 



 

 

 
Regiunea este una dintre cele mai pitorești din România, începand de la Muntii Apuseni care 
au un farmec aparte până la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice 
unice in aceasta parte a Europei. 
 
 B. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord 
  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord se organizează şi 
funcţionează  cu respectarea prevederilor articolelor 11 - 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
Membrii fondatori sunt: Judeţul Cluj, judeţul Bihor, judeţul Bistriţa Năsăud, judeţul 
Maramureş, judeţul Satu Mare, judeţul Sălaj. 
 
Asociaţia are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile, proiecte pentru dezvoltarea 
regională de interes comun pentru cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor sociale, 
transport, mediu, mediu de afaceri, turism şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare 
derulării acestora, de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau 
regional, ori a furnizării în comun a unor servicii publice.  
 
C. Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România 
 
Consiliul Judetean Bihor este membru al Uniunii Consiliilor judeţene din România (UNCJR), 
organizaţie neguvernamentală, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, Consiliile 
judeţene din România ca autorităţi ale administraţiei publice locale. Scopul (UNCJR) este 
înfăptuirea principiilor autonomiei   si descentralizării serviciilor publice in organizarea si 
funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale, promovarea cooperării regionale si 
interregionale,a colaborării cu celelalte structuri asociative ale organelor administraţiei 
publice locale existente in România.  
 
 
15.2. Cooperări internaţionale 
 
 
A. EUROREGIUNI 
 
Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar a fost creata la finele anului 2002 la initiativa Consiliului 
Judetean Bihor (România) și a Autoguvernării Locale Hajdú-Bihar (Ungaria), care au 
recunoscut rolul important pe care îl joaca cooperarea transfrontalieră în domeniile de interes 
comun pentru procesul integrării europene.  
 
Constituirea Euroregiunii are ca și scop stimularea unor noi căi de cooperare între 
comunitățile celor două tări, conform obiectivelor stabilite: menținerea și dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinatate, identificarea domeniilor potențiale de cooperare transfrontalieră, 
organizarea și coordonarea activitatilor menite să promoveze cooperarea în domeniile 
stabilite, implementarea programelor concrete în domeniile de interes reciproc, promovarea 
colaborării Euroregiunii cu alte organizații internationale și sprijinirea membrilor Euroregiunii 
în procesul de integrare europeană. 
 



 

 

Membrii Euroregiunii  
 
Membri fondatori: CONSILIUL JUDETEAN BIHOR / România AUTOGUVERNAREA 
LOCALÃ A JUDETULUI HAJDU-BIHAR / Ungaria  
 
Membri asociați: Membri cu drepturi depline ai Euroregiunii pot deveni orice consiliu județean 
sau autoguvernare localã, consiliu municipal sau local sau o asociație a cel putin patru 
guvernãri locale din regiunea frontalierã Româno – Ungarã, care acceptã și sunt de acord cu 
prevederile Acordului de înfiintare a Euroregiunii și cu Regulamentul de organizare si 
functionare al acesteia. 
 
B. Acord de cooperare între Consiliul Judeţean Bihor şi Autoguvernarea Judeţului 
Békés  
Relaţia dintre judeţele Bihor şi Bekeş datează din anii 1990. Semnarea Acordului de 
coperare dintre judetele BIHOR si BEKES – Ungaria, în anul 1993 a avut drept scop 
încurajarea stabilirii unor relaţii reciproce de larg interes, schimburi de informaţii si de 
experienţă precum şi actiuni de cooperare în urmãtoarele domenii de interes reciproc : 
economie, turism, culturã, educaţie, sport , tineret, asistenţă socială, administraţie publică 
locală.  
 
Părţile acordului vor promova relaţiile între locuitorii din cele două judeţe şi în acest scop vor 
face eforturi şi se vor implica pentru a se realiza noi acorduri de înfrăţire între comunităţi. În 
scopul realizării prevederilor cuprinse în acord, părţile înfiinţează o Comisie mixtă Bihor- 
Bekeş, ai cărei membrii sunt numiţi, în număr egal, de către fiecare consiliu judeţean, din 
rândul reprezentanţilor domeniilor de cooperare stabilite. 
 
 
C. Acord de cooperare  dintre Consiliul Judeţean Bihor  şi Cantonul St Gallen(Elveţia) 
 
Consiliul Judeţean Bihor prin  Hotărârea nr. 99/2005 a semnat un Acord de Cooperare cu  
Cantonul St. Gallen.  
 
Prin acest acord   s-au stabilit domeniile de cooperare şi anume: în domeniul sănătăţii, 
cultural (Muzeul Ţării Crişurilor), administraţie publică (schimb de experienţă) proiecte 
trilaterale Bihor -Hajdu-Bihar – St Gallen în domeniul justiţiei- vizite reciproce cu Salvamont 
Bihor – stagii practice protocol de colaborare cu Universitatea din Oradea- Şcoala de Vară. 
 
Cooperarea urmeazã sã stimuleze contactele directe între autorităţile administraţiilor locale, 
ale instituţiilor, ale intreprinderilor şi ale altor organizaȚii. Părţile vor sprijini şi stimula aceste 
contacte şi vor crea premisele necesare pentru acestea. 
 
  
D. Adunarea Regiunilor Europene(ARE) 
 
 
Creată în 1985, Adunarea Regiunilor Europei (ARE), cu sediul la Strasbourg, este 
forumul politic şi organizaţia reprezentativă a regiunilor Europei care promovează 
democraţia, solidaritatea şi dezvoltarea cooperării interregionale pe întreg continentul 
european. 



 

 

 
 Aderarea judeţului Bihor la Adunarea Regiunilor Europene oferã prilejul stabilirii unor 
contacte între reprezentanții politici ai regiunilor membre în vederea elaborãrii și 
implementãrii unor proiecte comune cât şi participarea reprezentantilor politici ai judeţului la 
reuniunile Adunării Generale, ale Biroului Executiv și ale Comisiilor ARE ce au loc o data si 
respectiv de doua ori pe an. 
. 
 

CAP.16. CULTURĂ - ARTĂ  
 

16.1. MONUMENTE ISTORICE ŞI DE ARTĂ 
 

 
În județul Bihor funcționează următoarele instituții de cultură și artă: 
 
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Bihor; 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor; 
Teatrul Regina Maria 
Teatrul Szigligeti Szinhaz 
Biblioteca Județeană ”Gh. Șincai” Oradea; 
Revista ”Familia”;  
Revista ”Várad”; 
Teatrul pentru copii și tineret ”Arcadia” din Oradea cu secții în limba română și limba 
maghiară; 
Filarmonica de Stat Oradea, în cadrul căreia își desfășoară activitatea Orchestra Simfonică, 
Ansamblul ”Crișana”, Ansamblul ”Várad”; 
Casa de cultură a municipiului Oradea, 14 case de cultură orășenești și 86 de cămine 
culturale. 
Școala Populară de Artă „Francisc Hubic”, Oradea 
 
 
16.2. Centrul Judeteţan pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor 
 
 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor , este o 
instituţie publică de cultură, funcţionând sub autoritatea Consiliului Judeţean Bihor. 
 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, este o 
instituţie de specialitate, cu profil ştiinţific şi metodologic, având ca obiectiv fundamental 
cunoaşterea prin cercetare, păstrarea prin conservare şi valorificarea prin modalităţi specifice 
de promovare a tradiţiei şi creaţiei cultural artistice, patrimoniului culturii şi artei tradiţionale 
de pe teritoriul judeţului Bihor. 
 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor îşi stabileşte 
şi urmăreşte o strategie generală, structurându-şi activitatea pe coordonatele menţinerii, 
afirmării şi perpetuării elementelor definitorii ale unei naţiuni: limba, cultura în general, 
etnografia şi folclorul. 
 
Întreaga activitate desfăşurată de colectivul instituţiei este caracterizată de convingerea că 



 

 

nu pierderea, ci dimpotrivă, păstrarea identităţii noastre naţionale este singura în măsură să 
ne asigure un loc demn în rândul naţiunilor europene şi a popoarelor lumii. De aici şi 
importanţa demersului nostru de a descoperi zestrea culturală a satului bihorean şi 
spiritualitatea comunităţilor din această zonă. Urmărindu-şi constant obiectivele stipulate în 
regulamentul de organizare şi funcţionare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor a cules şi arhivat de-a lungul anilor date şi valori 
reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiţiei populare. 
 
Datorită misiunii deosebit de complexe pe care o are institutia, ea se adresează unor 
categorii de public largi şi diverse: de la preşcolari care trebuie initiaţi în tainele culturii 
traditionale până la cei mai vârstnici locuitori ai judeţului care sunt nu numai consumatori de 
cultură ci şi păstrători şi transmitători ai culturii traditionale. 
 
Atât pe termen scurt cât şi pe termen lung beneficiarii tintă ai activitătilor Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor sunt locuitorii judetului Bihor, 
iubitori de cultură, manifestată în toate formele ei şi oamenii talentati care vor să-şi satisfacă 
plăcerea artistică sau să-şi perfectioneze talentul sau care vor să transmită mai departe 
izvorul nesecat al artei populare autentice. Pe termen scurt se urmăreste dezvoltarea 
personală a capacitătilor intelectuale prin participare la actul artistic fie în calitate de 
spectator, fie de cursant, fie de artist şi accederea către niveluri superioare de întelegere a 
actului cultural-artistic prin specializarea publicului sau a cursantilor. Pe termen lung, 
misiunea  instituţiei  este apropierea de comunitate, ridicarea nivelului cultural artistic şi chiar 
estetic al populatiei, dobândirea unor cunostinte în diverse domenii ale artelor şi ale culturii 
pentru beneficiari de diverse categorii sociale, profesionale, etnice, religioase etc. 
 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, 
coordonează metodologic cele 101 aşezăminte centre culturale ale judeţului Bihor, astfel 
organizează în judeţul Bihor diferite proiecte proprii cum ar fi : 
 
 
”Varietăţi bihorene”  pentru stimularea talentelor autentice şi promovarea unui repertoriu de 
certă valoare artistică la nivelul formaţiilor artistice şi a interpreţilor individuali din judeţul 
Bihor. Festivalul se  organizează trimestrial doar în localităţile,  Marghita, Aleşd, Ştei, Beiuş, 
Salonta.  
 
Manifestarea cultural artistică  cuprinde următoarele genuri: 
-coruri, grupuri corale; 
-grupuri vocale de muzică uşoară; 
-grupuri vocal-instrumentale de muzică uşoară; 
-formaţii coregrafice: balet, dans sportiv, break dance, etc. 
-orchestre de cameră; 
-orchestră de muzică uşoară; 
-solişti vocali şi instrumentişti de muzică uşoară, cultă, romanţe, muzică folk, etno, etc; 
-recitatori, grupuri umoristice şi interpreţi individuali. 
 
 ”Vetre folcorice„ pentru stimularea talentelor autentice şi promovarea unui repertoriu de 
certă valoare artistică la nivelul formaţiilor artistice şi a interpreţilor individuali din judeţul 
Bihor. Festivalul ”Vetre folcorice„  este organizat în toate localităţile  judeţului,  fiind o 
manifestare   cultural- artistică  ce cuprinde următoarele genuri: 



 

 

-grupuri vocale de muzică populară; 
-grupuri vocal-instrumentale de  muzică populară; 
-formaţii de jocuri populare (de fete, de feciori, mixte); 
-tarafuri şi orchestre de muzică populară; 
-rapsozi şi povestitori; 
-obiceiuri de peste an şi cele legate de vârstele omului; 
-ansambluri folclorice; 
 
 Merită evidenţiate preocupările unor formaţii artistice pentru cultivarea şi valorificarea 
tradiţiilor populare dintre care amintim : Ansamblul folcloric ,,Crişana”, Ansamblul folcloric din 
Almăşul  mic BALC (copii), Ansamblul folcloric ,,Ardeleana”  TULCA, Ansamblul folcloric 
,,Barcăul” din MARGHITA, Ansamblurile folclorice  ,,Bărdăuţa” şi ,,Sărcăuţa” din  BOROD, 
Ansamblul folcloric ,,Bihorul” din ORADEA, Ansamblul folcloric ,,Borumblaca” , Ansamblul 
folcloric ,,Brătcuţa” din BRATCA, Ansamblul folcloric ,,Bujorii uileacului” din UILEACUL DE 
BEIUȘ, Ansamblul folcloric ,,Codrenii Bihorului” din  ROȘIA, Ansamblul folcloric ,,Crişul”  din 
ORADEA, Ansamblul folcloric ,,Cularii” din SÂNICOLAU ROMÂN (de obiceiuri), Ansamblul 
folcloric  ,,Cununa de pe Criş” din  TILECUȘ, Ansamblul folcloric ,,Cununiţa” din MĂDĂRAS, 
Ansamblul folcloric ,,Datina” din  CEFA, Ansamblul folcloric ,, Doina Şteiului” din ȘTEI, 
Ansamblul folcloric ,,Doruleţ” din  LUNCȘOARA, Ansamblul folcloric  ,,Dumbrava” din  
BĂLNACA, Ansamblul folcloric ,,Florile Bihorului” din ORADEA, Ansamblul folcloric 
,,Izvoraşul” din BEIUȘ, Ansamblul folcloric ,,Lilioara” din Beiuş, Ansamblul folcloric  ,,Lioara” 
din ORADEA, Ansamblul folcloric  ,,Lugăşana”  din LUGAȘU DE JOS, Ansamblul folcloric 
,,Mărţişorul” din AVRAM IANCU, Ansamblul folcloric  ,,Mioriţa” SALONTA, Ansamblul 
folcloric ,,Moşuţ” din VADU CRIȘULUI, Ansamblul folcloric ,,Muguri şi mlădiţe de tezaur” din 
BEIUȘ, Ansamblul folcloric  ,,Nuntaşi Bihorului” din ORADEA, Ansamblul folcloric ,,Palisada” 
din CUZAP, Ansamblul folcloric al căminului cultural din ȘUNCUIUȘ, Ansamblul folcloric 
 ,,Ţara Crişurilor” din ORADEA, Ansamblul folcloric ,,Ulpia” din ORADEA, Ansamblul 
folcloric  ,,Vatra” din DERNA, Ansamblul folcloric  ,,Vergelul” din ORADEA, Ansamblul 
folcloric ,,Zestrea Buduresii” din BUDUREASA, Ansamblul folcloric din CĂBEŞTI,  Ansamblul 
folcloric ,,Lăstarii” din LAZURI DE BEIUŞ, Ansamblul folcloric ,,Plaiurile Crişului Repede”  din 
SÂNTANDREI. 
 
 În ultimii ani s-au înfiinţat formaţii populare maghiare: ,,Rezeda” Vadu Crisului, ,,Szömörce” 
din Diosig, ,,Galagonya” Borş, ,,Toldi” din Salonta, ,,Gyöngyvetők”din Marghita, ,,Níló Akác” 
din Valea lui Mihai, ,,Kéknefelejcs” din Remetea, ,,Ezüstperje” din Şimian, ,,Nagyvárad 
Táncegyüttes” Oradea, ,,Csillagocska” din Oradea, ,,Görböc” din Mişca, ,,Rezgő” din Uileacu 
de Beiuş, ,,Rezeda” din Aleşd, ,,Pacsirták” din Tileagd, ,,Szentjánosbogarak” din Sinion, 
,,Kankalin” din Săcuieni, ,,Pitypang” din Sălard, ,,Bokréta” din Tărcaia, ,,Aranykalász” din 
Tămăşeu 
 
Târguri ale meşterilor populari, care se desfăşoară în Oradea, Beiuş, Sălişte de Vaşcău, 
Popeşti, Diosig, Valea lui Mihai, Ştei şi Vadu Crişului. Aceste târguri se organizează cu 
ocazia diferitelor sărbători câmpeneşti.  
Evenimente la care Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Bihor,  se bucură de  o bună colaborare cu  meşterii populari:      
 
ARTA  LEMNULUI 
1Oancea Ioan (junior), Budureasa 
2.Târnovean Radu, Paleu 



 

 

   
ICOANE  ŞI   PICTURĂ   NAIVĂ  
1.Sallay Petru, Oradea  
2.Costea Gheorghe Oradea 
3.Vlad Ileana  Sânmartin  
4.Savin Sergiu Oradea 
5.Danci Nicoleta  Oradea  
 
INSTRUMENTE  MUZICALE 
1. Bökös Ladislau Oradea  
2. Egyed Francisc  Finiş 
 
ÎMPLETITURI   PAPURĂ 
1. Csösz Béla  Salonta 
2. Tar Maria-Eva Oradea 
 
OLĂRIT 
1. Haşaş Petru  Vadul Crişului   
2. Bocşe Crişan  Leheceni 
3. Bocşe Raul Leheceni  
4. Sarkany Szabolcs  com. Buduslău 
 
OUĂ  ÎNCONDEIATE 
Hanza Dorina  Drăgoteni 
 
PODOABE 
1.Tóth Beáta  Oradea  
2.Hanza Dorina  Drăgoteni 
3.Catalina Simai  Beiuş 
4.Hanza Ana  Drăgoteni 
5.Pazman Ida  Oradea 
6.Ungvari Ildiko  Oradea 
7.Ciobanu Maria Andreea Oradea  
8.Lucan Florentina  Remetea  
 
 
ŢESĂTURI 
1.Hanza Dorina Drăgoteni 
2.Codoban Floare Lazuri de Roşia 
3.Ştiube Viorica Dobreşti 
4.Chiricheu Mariana Cihei 
5.Mihaela Tatulescu  Paleu 
 
TURTA DULCE 
1. Berek Elza   Salonta 
   
- Serbări câmpeneşti  organizate în localităţile: Vadu Crişului- ”Târgul de la Vama Sării 
,”La Izvorul lui Horea” – Criştiorul de Jos,  Tinca, Salonta, Marghita. 
- Spectacole de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou care în fiecare an se ţin în 



 

 

localităţile : Beiuş, Vadu Crişului, Girişu  de Criş, Marghita, Salonta, precum şi în Ungaria: 
localităţile :Apateu, Gyula şi Micherechi.  
- Concerte de colinzi:  care  s-au  organizat  în diferite locaţii, ca exemplu: bisericii, 
aşezăminte culturale, în diferite localităţi din judeţul Bihor şi în Ungaria: Oradea Beiuş, Ştei, 
Cefa, Vaşcău, Salonta, Girişu de Criş, Aleşd, Marghita, precum şi în Ungaria în localităţile cu 
populaţie vorbitoare de limba română – Apateu, Săcal, Micherechi, Gyula.  
- Festivalul de primăvară “Lioară lioară” -   obiceiuri de Paşti  care s-au organizat  în 
localităţile : Beiuş, Rieni, Ştei, Vaşcău. 
- Expoziţii de arte plastice şi arte populare, în aer liber s-au  în  spaţii special amenajate 
care s-au organizat  cu ocazia diferitelor  evenimente culturale în localităţile:Vaşcău, Ştei, 
Criştioru de Jos, Aleşd, Beiuş, Salonta, Marghita, Diosig, Valea lui Mihai , Vadu Crişului , 
Cefa, Sânicolau Român, Băile Felix şi Ungaria în localităţile:Gyula, Debreţin.  
- Festivalul teatrului nescris “Morala satului”, care s-a  organizat  în localităţile: Bulz, 
Vadu Crişului, Bratca, Sânicolau Român. 
- Festivalul concurs judeţean ,,Mândru-i cântecu-n Bihor”, pentru tineri interpreţi  vocali 
şi instrumentişti de muzică populară  din judeţul Bihor. 
 - Tabere de creaţie;  pentru artiştii plastici care se organizează în fiecare an în localitatea : 
Bratca  
 
Proiecte realizate ca partener /coproducător în colaborare cu alte instituţii de cultură pe plan 
local, judeţean şi internaţional  
 
”TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI” în parteneriat cu Muzeul ”Ţării Crişurilor” din 
Oradea.  
-   Festivalul internaţional de folclor  „CÂNTĂ CÂNTĂ GURĂ SCUMPĂ”   Beiuş – în 
parteneriat cu Primăria  şi Casa de Cultură din Beiuş.  
-     Festivalul naţional de muzică uşoară pentru copii „SUFLET DE STEA” – în parteneriat 
cu Asociaţia ”Suflet de Stea”. 
 
 Gala tinerelor talente ediţia XVII-a organizat în parteneriat cu Asociaţia Vatra 
Românească fililiala Oradea. Concursul se organizează anual la Casa de Cultură Oradea, 
cu participarea tinerilor solişti de muzică populară, canto clasic şi muzică uşoară. Concursul 
îşi doreşte să descopere şi să promoveze tineri solişti ai genurilor muzicale amintite. 
 
 
Proiecte culturale Euroregionale:  

 
”Carnavalul florilor” – în parteneriat cu Centrul Cultural ”Meliusz Peter ” din Debrecen. 
 
Festivalul euro-regioanal „Gheorghe David” 
 
,,La obârşii la izvor”- festival relizat în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română şi 
Autoguvernarea Românilor din Apateu - Ungaria şi alte manifestări culturale care sunt 
cuprinse  în protocoalele cu cele trei instituţii din Ungaria.  
Ansambluri artistice: 
 
Merită evidențiate preocupările unor formații artistice pentru cultivarea și valorificarea 
tradițiilor populare dintre care amintim: ”Taraful Doina Șteiului” (Ștei), Ansamblul folcloric 
”Florile Bihorului” (Oradea), Ansamblul folcloric ”Bihorul” găzduit de Casa de Cultură, 



 

 

Nuntașii Bihorului găzduit de Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea, Ansamblul Crișana, 
Ansamblul de la Valea Cerului, ”Aușeana” (Aușeu), ”Vergelul” (Club ”Constructorul”). 
 
Ansambluri de dansuri populare cu o bogată activitate artistică sunt la Chișcău, Vadu 
Crișului, Șuncuiuș, Bratca, Topa de Sus, Borod, Bâlnaca, Tilecuș. 
În ultimii ani s-au înființat formații de dansuri populare maghiare la Borș, Mișca, Diosig, 
Biharia; slovace la Budoi, Șinteu; țigănești la Bogei, Tinca, Ciumeghiu, Bălnaca, Lăzăreni. 
 
Tot în Oradea își desfășoară activitatea Filiala UAP din România, și Asociația Artiștilor 
Plastici (amatori). 
 
 
 
16.3. MUZEE ŞI COLECŢII 
 
În iunie 1896 se inaugura la Oradea primul muzeu, adăpostit într-o clădire eclectică, special 
construită în acest scop ((Palatul Copiilor), finalizata în 1895 de către arhitectul Rimanoczy 
Kálman senior. 
 
După restaurarea Palatului Baroc, construit între 1762-1776 de arhitectul Franz Anton 
Hillebrandt pentru a fi reşedinţă a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea, şi-a deschis 
porţile Muzeul Ţării Crişurilor, în ziua de 17 ianuarie 1971. 
 
În prezent, instituția muzeală oradeană își are sediul, pe Strada Armatei Române nr.1A,   
într-o cladire eclectică, fosta Școală de Cadeți, concepută de arhitectul Alpar Ignac și 
construita între anii 1897-1898. 
 
Complexul muzeal orădean este un obiectiv cultural important al României, fiind format din 
Muzeul Ţării Crişurilor, cu cele cinci secţii (Secţia de Arheologie, Secţia de Istorie, Secţia de 
Ştiinţele Naturii, Secţia de Etnografie şi Secţia de Artă), Muzeul Memorial “Iosif Vulcan”, 
Muzeul Memorial “Ady Endre”, Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” (care va fi inaugurat la data 
de 1 decembrie 2008), viitorul Ecomuzeu al Ţării Crişurilor şi cinci arii arii protejate (din care 
face parte şi Peştera de la Vadu Crişului). 
 
Dacă în 1972 existau 25.314 piese, în prezent patrimoniul muzeului se ridică la cifra de 
389.013 obiecte muzeale, din care 216.564 de arheologie şi istorie, 143.481 de ştiinţele 
naturii, 16.414 de etnografie şi 12.554 de artă. 

 
Secţia de Arheologie 
Secţiile de Istorie şi Arheologie ale Muzeului Ţării Crişurilor deţine un patrimoniu 
impresionant de piese muzeale aparţinînd colecţiilor de piese tridimensionale, colecţiei de 
numismatică (inclusiv medalii, decoraţii şi plachete), colecţiilor documentare şi colecţiei de 
carte veche. 
 
Din colecţia veche de arheologie menţionăm cele peste 60 de piese antice egiptene (colecţie 
importantă la nivelul României), precum şi o valoroasă colecţie de vase antice greceşti 
pictate. Partea cea mai importantă a patrimoniului arheologic este cea care provine din 
şantierele arheologice, dar şi din descoperirile întîmplătoare din ultimii 50 de ani: Neoliticul 
este extrem de bine reprezentat, la fel şi epoca bronzului - din cele mai importante culturi ale 



 

 

epocii bronzului de pe teritoriul României - cultura Otomani - este prezentă cu piese de 
metalurgia bronzului şi splendide vase, precum şi cu faimosul templu-megaron de la 
Sălacea, unul din puţinele sanctuare de epoca bronzului descoperite pe teritoriul României. 
Civilizaţia dacică clasică este bine reprezentată prin piese provenind din aşezări fortificate 
(Tăşad, Sacalasău, Oradea) sau deschise (Oradea, Biharea, Cociuba Mare). Colecţia de 
arheologie cuprinde şi un bogat lapidar medieval provenind în principal din Cetatea Oradea 
şi tot de acolo o colecţie extrem de bogată de cahle, podoabe, unelte de fier, piese de bronz, 
ceramică, arme etc., toate acestea conferind acestei din urmă colecţii calitatea de reper 
internaţional. Circulaţia monetară din nord-vestul României este bine reprezentată în colecţia 
de numismatică. Amintim bogatul tezaur de monede celto-dacice din argint de la Şilindia, 
tezaurul de monede greceşti de la Tăşad. 
 
Secţia de Istorie 
Secţia de Istorie deţine următoarele colecţii: colecţiile de documente - conţin documente 
emise de oficialităţile statului, de instituţii de învăţămînt şi de cultură, de instituţii bancare, de 
întreprinderi economice, dar şi de persoane particulare, cu o valoare deosebită pentru 
reconstituirea istoriei medievale, moderne şi contemporane a acestui spaţiu geografic; 
colecţia de fotografie istorică - cu piese începînd din anii '60 ai secolului XIX şi pînă azi, 
ilustrează realităţi din Oradea şi alte localităţi, unele reprezentînd clădiri şi monumente astăzi 
dispărute, cărţi poştale ilustrate, fotografii de familie; colecţia de planuri, hărţi şi grafică 
istorică - conţine stampe, gravuri, desene, hărţi şi atlase vechi din secolele XVI-XIX, cu 
referire la Oradea şi Bihor, dar şi la un spaţiu mai larg, în principal central-european; colecţia 
de arme - cuprinde atît arme albe şi accesorii, cît şi arme de foc din epoca medievală, 
modernă şi contemporană; colecţia de carte veche - cuprinde în principal carte veche străină 
din secolele XVI-XVIII, mai ales cu tematică istorică şi religioasă, dar şi carte veche 
românească de sec.XVII-XVIII, cu aceeaşi tematică. Menţionăm ca piese de excepţie trei 
tipărituri din perioada 1643-1661 aparţinînd vechii tipografii din Oradea, dintre care una fiind 
celebra Biblie tipărită în 1660-1661. Din colecţiile de obiecte istorice diverse amintim colecţia 
de chei medievale din sec.XIV-XVI şi cea de vase turceşti din sec. XVII. Dintre obiectele de 
epocă modernă şi contemporană menţionăm ceasurile, instrumentele şi aparatele muzicale 
vechi, precum şi aparatura veche (ex: aparate de fotografiat, maşini de scris, fonograf). 
 
Secţia de Ştiinţele Naturii 
Secţia de Ştiinţele Naturii deţine un patrimoniu de 142.200 piese muzeale aparţinînd 
colecţiilor de mineralogie, paleontologie, zoologie şi botanică. Colecţiile sînt structurate pe 
două domenii: primul reprezintă paleontologia şi evoluţia geologică a zonei de vest a 
României, remarcîndu-se vertebratele marine triasice, plantele fosile din Jurasicul inferior, 
dinozaurii din Cretacic şi vertebratele din Pleistocen; al doilea domeniu este cel de biologie, 
cu colecţii de botanică şi zoologie, dintre care merită atenţie colecţia malacologică şi cea 
oologică. 
Dintre colecţiile de biologie putem aminti colecţia de botanică cu un nr. total exemplare 5000, 
nr. specii 400; colecţia malacologică ce cuprinde cochilii de moluşte din clasele Gastropoda, 
Lamellibranchiata şi Cephalopoda (6062 exemplare din 1100 specii), colectate începînd din 
1914 şi provenind din toate zonele României, din Europa şi aproape toate oceanele lumii 
(Oceanul Atlantic, Marea Nordului, Israel, Africa, America de Nord, Centrală şi de Sud, 
Oceanul Indian, Indonezia, Japonia, Noua Zeelandă); colecţia de entomologie, aflată în curs 
de prelucrare, ce cuprinde peste 4600 de exemplare colectate începând din 1952 şi 
aparţinînd la peste 500 de specii reprezentative de insecte din fauna României, precum şi 
din cea a Europei, Americii de Nord şi de Sud, Africii, Asiei şi Australiei; colecţia oologică, 



 

 

cea mai mare de acest gen din Europa Centrală şi de Est, are o valoare ştiinţifică 
inestimabilă (nr. exemplare 14.000, număr de 365 genuri, 660 specii); colecţia ornitologică ce 
cuprinde balguri, exemplare naturalizate şi schelete (nr. exemplare 1829, nr. specii 207); 
colecţia de mamifere cu exemplare naturalizate şi schelete (nr. exemplare 350, nr. specii 58), 
cu specii reprezentative colectate din nord-vestul României. Dintre colecţiile de paleontologie 
se remarcă colecţia de vertebrate marine din Triasicul mediu provenite de la Peştiş şi Lugaşu 
de Sus (jud. Bihor), cu o vîrstă aproximativă de 240 milioane de ani; colecţia de vertebrate 
din Cretacicul timpuriu – de la Cornet cu material osteologic dezarticulat ce au aparţinut în 
proporţie de 80% dinosaurilor din grupul ornithopodelor şi grupul nodosauridelor; colecţia de 
plante fosile, ce constă din impresiuni şi compresiuni de diverse organe vegetative ale 
plantelor din ordinele Chlorophyta, Pteridophyta, Gymnospermatophyta, 
Angiospermatophyta. Colecţia conţine exemplare de diverse vîrste geologice, începînd din 
Carbonifer şi Permian, continuînd cu Triasic, Jurasic şi Cretacic, apoi cu cele din Paleogen şi 
Neogen, pînă la Pleistocen şi Holocen. Cele mai multe exemplare provin din Jurasicul 
inferior în facies continental, din Munţii Pădurea Craiului; colecţia de vertebrate pleistocene 
inferioare de la Betfia, ce a furnizat peste 200 de specii de vertebrate, printre care şi specii 
noi pentru ştiinţă (ex. pasărea Palergosteon tothi, amfibienii Pliobatrachus langhae şi 
Parahynobius betfianus ); colecţia de mamifere fosile şi subfosile, care constă din diverse 
piese scheletice de mamifere, coarne, fragmente de fildeşi, dinţi izolaţi, aglomerate şi 
complexe de oase, oase cimentate; eşantioane cu dinţi sau resturi osoase in situ; oase cu 
deformaţii patologice; piese scheletice din ingluvii; coprolite; mulaje şi impresiuni, amprente 
(de muşcături, de gheare, plantare); oase cu urme mecanice şi termice; unelte din coarne, 
dinţi, oase; pandantive. Colecţia conţine exemplare din Sarmaţian, Ponţian, Pliocen, 
Villafranchian, Pleistocen, Paleolitic, Neolitic, Epoca Bronzului, timpurile istorice pînă la 
prefeudalism; colecţia de păsări fosile şi subfosile, ce constă din diverse piese scheletice şi 
oase cu urme de prelucrare. Ea conţine exemplare de diverse vîrste geologice, începînd din 
Neocomian, continuînd cu cele din Neogen, apoi Cuaternar, Pleistocen şi Holocen, pînă la 
Neolitic, Bronz, Hallstadt, subactual 
 

 

 

Secţia de Arta 
Secţia de Artă a Muzeului Ţării Crişurilor, care deţine un patrimoniu de 12.554 piese muzeale 
este organizată pe patru mari colecţii: pictură, sculptură, grafică (cu o subdiviziune de grafică 
mică) şi artă decorativă. 
 
 
 
Colecţia de pictură românească cuprinde lucrări ale unor artişti de renume, cum ar fi: 
Gheorghe Petraşcu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Corneliu Baba, Dimitrie Gheaţă, 
Alexandru Ciucurencu, Ion Ţuculescu etc. Colecţia de pictură universală cuprinde o serie de 
lucrări valoroase din secolele XV–XIX ale unor artişti renumiţi din şcolile flamande, germane, 
austriece, italiene. Colecţia de grafică românească din prima jumătate a secolului XX 
cuprinde nume de rezonanţă din plastica românească: Theodor Pallady, Jean Al. Steriadi, 
Iosif Iser, Nicolae Tonitza etc. Cabinetul de stampe cuprinde 533 de gravuri străine din 
şcolile: germană, flamando-olandeză, franceză, italiană din secolele XV, XVI, XVII, XVIII. 
Colecţia de sculptură românească cuprinde opere de o certă valoare ale celor mai 
reprezentativi sculptori clasici şi moderni, cum ar fi: Dimitrie Paciurea, Ion Jalea, Cornel 
Medrea, Oscar Han, Militza Petraşcu, Ion Irimescu, Ovidiu Maitec, Iulia Oniţă. Muzeul Ţării 



 

 

Crişurilor deţine un număr 79 de sculpturi semnate Iosif Fekete, din care 35 provin dintr-o 
donaţie făcută de către artist oraşului Oradea. Colecţia de sculptură universală cuprinde 
opere cu valoare deosebită, ale unor artişti reprezentativi, cum ar fi J.A. Houdon (1741-
1828), unul din cei mai importanţi sculptori francezi din secolul al XVIII-lea, Claude Michel 
(1783-1814) etc. În colecţia de artă decorativă contemporană românească un rol deosebit îl 
ocupă creaţia unor artişti, profesori, absolvenţi ai Institutelor de Artă Plastică şi Decorativă 
din Bucureşti şi Cluj, din perioada anilor '60, '70, '80, mulţi dintre ei participanţi la expoziţiile 
naţionale şi internaţionale cu lucrări de tapiserie, ceramică, porţelan, sticlă şi lemn. Colecţia 
de artă decorativă universală este deosebit de bogată, din cele mai variate domenii şi stiluri, 
prin care se pot reconstitui evoluţia şi dezvoltarea producţiei atelierelor manufacturilor şi a 
meşteşugurilor artistice din Europa şi Asia de-a lungul secolelor pînă în zilele noastre. 
Colecţia de ex libris, tot din cadrul Secţiei de Artă, numără 7621 de piese, intrate prin 
achiziţie în prima parte a anilor '80 ai secolului XX, provenind din colecţii particulare. 
 
Secţia de Etnografie 
 

Secţia de Etnografie a Muzeului Ţării Crişurilor gestionează un patrimoniu de 16.414 de 
obiecte provenite, în principal, din cinci zone etnografice din vestul României: Crasna-
Barcău, Crişul Repede, Beiuş, Tinca-Salonta, Crişul Alb, organizate în şase colecţii: lemn şi 
metal, ceramică, port popular, textile, icoane şi obiecte cultice, ouă încondeiate. În cadrul 
colecţiei de lemn şi metal, mobilierul ţărănesc se remarcă prin valoarea sa ştiinţifică şi prin 
calităţile artistice: scaunele cu spătar antropomorf din zona Beiuşului, laviţele cu spătar 
decorat prin traforare, crestare şi incizare, lăzile de zestre provenite din centre cu 
îndelungată tradiţie, mesele cu ladă şi cele simple, podişoarele, blidarele şi lingurarele, 
unelte din gospodărie. Colecţia de ceramică cuprinde mii de piese cu caracter predominant 
utilitar – vase pentru întrebuinţări multiple, de forme şi mărimi diferite, cahle de teracotă, 
vase cu caracter decorativ, ceramică smălţuită şi nesmălţuită, vase din ceramică roşie şi 
albă. Portul popular se încadrează categoriei mai largi ale portului românesc transilvănean şi 
este foarte bine reprezentat în colecţiile secţiei, fie prin fie prin costume întregi, care 
reprezintă zonele etnografice, pe grupe de vîrstă şi pe grupuri etnice, fie prin piese separate, 
reprezentative pentru tehnicile de confecţionare şi decor, pentru tipurile de croi. Textilele de 
interior, cu aceeaşi dublă funcţie, utilitară şi decorativă, se caracterizează, în cazul celor 
româneşti, printr-o mare unitate cromatică: alb, roşu şi negru, vizibilă mai ales la categoria 
celor din pînză de cînepă (feţe de masă, şterguri, feţe de pernă). În cadrul textilelor de lînă 
identificăm două variante importante: cele viu colorate, cazul ponevilor de pe Crişul Alb, şi 
cele ţesute în alb-negru, cazul ţolurilor din zona Beiuşului. Colecţia de icoane şi obiecte de 
cult cuprinde cîteva sute de icoane pictate pe sticlă în renumite centre transilvănene (Nicula, 
Maierii Albei Iulii, Făgăraş). 
 
 
Ouăle încondeiate vin să întregească zestrea de mărturii ale vieţii rurale tradiţionale din 
arealul nostru cu cele legate de ciclul obiceiurilor pascale, între care a fost şi s-a păstrat 
importantă încondeierea ouălor după tehnici şi cu motive tradiţionale. 
 
 
Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” 
 
Muzeul Memorial “Iosif Vulcan” funcţionează în cadrul complexului Muzeul Ţării Crişurilor 
Expoziţia de bază a muzeului cuprinde documente ce ilustrează viaţa şi activitatea lui Iosif 



 

 

Vulcan;  mobilierul original şi obiecte de epocă, o parte a locuinţei familiei Vulcan şi alte 
elemente documentare expoziţionale: imagini din vechile tipografii orădene şi documente 
referitoare la cele trei serii interbelice ale revistei “Familia”. 
 
Muzeul Memorial „Ady Endre” 
 
Inaugurarea Muzeului Memorial „Ady Endre” a avut loc la 26 mai 1955. În organizarea 
acestuia, un rol important l-a avut scriitorul orădean Tabéry Géza, unul din foştii prieteni ai lui 
Ady. 
Muzeul este găzduit de clădirea fostei cafenele „Müller”, deosebit de populară la sfîrşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Construcţia iniţială, finalizată în 1869 în piaţa 
din faţa sediului Prefecturii Bihor, şi-a căpătat forma actuală în cursul reconstrucţiei din 1895. 
Acest cochet local, cu terasă, a fost un loc preferat de tînărul Ady, nu numai pentru a petrece 
ci, conform uzanţelor vremii, pentru a şi lucra. Potrivit tradiţiei, în sezonul estival, în colţul din 
dreapta al terasei se afla masa lui, pe care a redactat multe dintre reportajele şi articolele 
sale. 
În actuala expozitie accentul cade pe prezentarea vietii si activitatii oradene a lui Ady, 
reconstituind, în cele doua încaperi laterale, atmosfera redactiilor si cafenelelor acelor 
vremuri. Demersul nostru este justificat si de faptul ca în perioada respectiva actuala cladire 
a muzeului îndeplinea functia de cafenea. 
 
Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” 
 
Muzeul memorial dedicat marelui om politic român Aurel Lazăr va fi inaugurat la 1 decembrie 
2008 în casa de la nr. 13 al străzii care îi poartă numele. Casa, care a aparţinut familiei 
avocatului dr. Aurel Lazăr, se constituie într-un veritabil monument de istorie românească 
prin faptul că, aici, la 12 octombrie 1918, a fost redactat textul Declaraţiei de independenţă 
naţională a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, document de o 
importanţă deosebită, devenit, încă de la lansarea sa, manifestul-program al mişcării politice 
de eliberare naţională a românilor din Transilvania, mişcare ce a culminat cu dobîndirea de 
către aceştia, la 1 decembrie 1918, a deplinei neatîrnări. 
Proiectul ”Ecomuzeul Ţării Crişurilor” este o primă încercare de acest fel din România, care 
are ca şi scop valorificarea din punct de vedere ştiinţific, cultural şi muzeografic a unui areal 
natural ce include Rezervaţia naturală “Pîrîul Peţea -”Pădurea stelară” din perimetrul Băilor 1 
Mai. Muzeul satului din Ţara Crişurilor va avea un caracter de reprezentare generală a unui 
sat din Ţara Crişurilor, cu centru civic tradiţional, cu structură şi textură specifice zonei. Se va 
sublinia complexitatea culturală a satului de pe Crişuri, se va pune accent pe reconstituirea 
unor ansambluri unitare şi caracteristice acestui spaţiu geografic. Vor fi transferate în muzeu 
obiective arhitectonice ţărăneşti din zonă, în mod special ateliere meşteşugăreşti de veche 
tradiţie (olari, sumănari, împletituri, vărari, lădari etc.) în zonă. Vor fi reconstituite instalaţii 
tehnice ţărăneşti, respectiv mori de apă de diferite tipuri, piue de postav, joagăre hidraulice 
etc. 
 

 
 

CAP.17. ALTE INFORMAŢII CU CARACTER GENERAL 
 
 
17.1. PRINCIPALELE PARTIDE POLITICE: 



 

 

 

Nr.crt,            PARTIDUL POLITIC                ADRESA 

1            Partidul Democrat Liberal           P-cul Traian nr 14 

2            Partidul Naţional Liberal           Str. Magheru nr.7 

3             Partidul Social Democrat           P-ta 1 Dec.nr.6 

4        Uniunea Democrată a Maghiarilor           P-ta Unirii nr. 4 

5             Partidul Conservator          Str. V.Alexandrii nr.1 

 

17.2. REPREZENTANŢII CONFEDERATIILOR SINDICALE DIN JUDEȚUL BIHOR: 
 
Blocul Naţional Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – CNSLR 
Frăţia, Cartel Alfa,  Confederaţia Sindicatelor Democratice din România, Confederaţia 
Naţională  Meridian 
 
 
17.3. MASS MEDIA: 
 

Cotidiene şi publicaţii săptămânale: 
Bihoreanul, Crisana, Jurnalul Bihorean, Bihari Naplo, Reggeli Ujsag. 
 
Reviste culturale: 

Revista Familia,. Revista Varad, Cele Trei Crișuri 

 

Televiziuni 
TTV, Antena 1 Oradea, mai recente sunt televiziunile online Cris Tv și Digi Tv 
 
Radio 

Radio Transilvania, Favorit - Beius, Favorit - Oradea, Kiss FM - Oradea, Mix FM - Oradea, 
National FM - Beius, National FM - Marghita, National FM - Oradea , Vocea Evangheliei, 
Radio Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAP.18. STEMA JUDEŢULUI BIHOR 
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 648/1998 a fost aprobată stema judeţului Bihor 
 
  
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei judeţului Bihor: 
 
Descrierea stemei: 
 Stema judeţului Bihor se compune sfertuit; în primul cartier pe fond roşu, se află un 
turn crenelat de culoare neagră, zidit, de argint, dotat cu o fereastră şi o poartă închisă 
 În cartierul secund , pe fond albastru, se află cinci spice de grâu legate cu o panglică, 
toate de aur. 
  În cartierul trei, pe fond albastru, se află un ciorchine de strugure cu o frunză de viţă, 
ambele de argint. 
 Cartierul patru, pe fond roşu, cuprinde un hrisov natural, răsucit la capete în sensuri 
opuse, validat cu o pecete roşie, prinsă cu şnur răsucit, roşu şi negru. 
 Trei brâuri undate, dintre care cel din mijloc mai lat, separate de două benzi albastre, 
broşează peste linia orizontală. 
 Brâul din mijloc conţine trei peşti negri. 

 
Semnificaţia elementelor însumate: 

- turnul crenelat evocă vechea cetate a lui Menumorut; 
- spicele şi frunză de viţă simbolizează hărnicia locuitorilor acestor meleaguri şi 

ponderea importantă pe care a avut-o agricultura în economia judeţului; 
- hrişovul evocă multitudinea documentelor care atestă spiritualitatea locuitorilor din 

zonă; 
- cele trei brâuri argintii simbolizează cele trei Crişuri, precum şi bogăţia piscicolă a 

apelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap. 19. TITLURI ONORIFICE 



 

 

 
 

 
Titlul de ,, Cetățean de onoare al județului Bihor,, reprezintă cea mai înaltă distincție 
acordată de către Consiliul Județean Bihor are caracter onorific, este personal, netransmisibil 
şi are valabilitate  nedeterminată. 
 
Titlul se acordă după caz din inițiativa: 
 

a) Președintelui Consiliul Județean Bihor 
b) Consilierilor județeni 
c) Persoanelor juridice care desfășoară își desfășoară activitatea în domeniul în care se 

află cel propus 
d) Unui număr de 1% din cetățenii județului Bihor cu drept de vot 
 

Categorii de personalități îndreptățite la primirea titlului:  
 

a)  personalităţi consacrate ale vieţii publice, cultural artistice, ştiinţifice  economice, 
sociale, religioase, sportive şi politice internaţionale, care dovedesc un interes constant şi au 
contribuit în mod vizibil la dezvoltarea judeţului Bihor 

b) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 
deosebit de grave sau, prin sacrificiul lor, au salvat vieţile şi bunurile concetăţenilor lor. 

c) persoane care prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare) au adus o 
îmbunătățire a condițiilor de viată a cetățenilor județului Bihor. 

 
 
 

Titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului Bihor ” constă în acordarea unei diplome şi a unui 
simbol reprezentativ pentru județul Bihor 
 
Conferirea titlului precum şi pierderea sau retragerea acestuia se va face prin hotărâre 
adoptată de Consiliul Judeţean. 
 
 

CAP.20. CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR 
 
 
Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 
realizării serviciilor publice de interes judeţean.  
 
Consiliul judeţean este compus din consilieri judeţeni, aleşi prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat, în condiţiile legii. 
 
Consiliul Judeţean Bihor îşi are sediul în municipiul Oradea , P-cul Traian nr. 5 
 
Prima constituire a Consiliului Judeţean Bihor a avut loc în anul 1992 prin Hotărârea  
Consiliul Judeţean Bihor Nr.3 din 18 aprilie1992. 
 



 

 

 Actualul consiliul judeţean a fost constituit în şedinţa din data de 30 iunie 2012 prin 
Hotărârea nr .144/2012 ca urmare a alegerilor locale din luna iunie 2012 şi este compus 
dintr-un număr de  34 de consilieri judeţeni plus preşedintele ales care are drept de vot şi 
conduce şedinţele acestuia. 
 
Repartizarea madatelor : Uniunea Social-Liberală -18 consilieri, Uniunea Democrată a 
Maghiarilor – 7 consilieri, Partidul Democrat Liberal – 7 consilieri şi Partidul Poporului Dan 
Diaconescu – 2 consilieri 
 
Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi 
autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează pe principiile autonomiei, 
legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 
 
În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o parte, 
precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. 
 
Conform prevederilor art.91 din Legea 215/2001, republicată, privind administrația publică 
locală ,principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean sunt: 
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale 
şi regiilor autonome de interes judeţean; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico socială a judeţului ; 
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului; 
d) atribuţii privind serviciilor publice din subordine; 
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională; 
f) alte atribuţii prevăzute de lege. 
 
Potrivit art. 93 din Legea nr.215/2001 republicată, consiliul judeţean se alege pentru un 
mandat de 4 ani, care poate fi prelungit prin lege organică, în caz de război sau de 
catastrofă. Mandatul consiliului judeţean se exercită de la data constituirii, până la declararea 
ca legal constituit a noului consiliu ales. 
 
Consiliul judeţean se dizolvă de drept în condiţiile legii sau prin referendum judeţean. 
 
Consiliul Judeţean lucrează în şedinţe ordinare ce se desfăşoară o dată pe lună, la 
convocarea preşedintelui consiliului judeţean. 
 
Consiliul Judeţean se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la 
cererea preşedintelui sau a unui număr de cel puţin o treime dintre consilierii judeţeni, ori la 
solicitarea prefectului. În acest ultim caz, cererea se adresează preşedintelui consiliului 
judeţean şi are drept scop adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau 
înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor şi pentru apărarea 
ordinii şi liniştii publice. 
 
Convocarea consiliului judeţean se face în scris de către preşedinte prin intermediul 
secretarului judeţului cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile 
înaintea şedinţelor extraordinare. 
 
În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean adoptă hotărâri în condiţiile prevăzute de 



 

 

lege. Hotărârile se semnează de preşedinte, sau în lipsa acestuia de către vicepreşedintele 
consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se contrasemnează de secretarul judeţului. 
 
Consiliul judeţean alege dintre membrii săi pe durata mandatului un preşedinte şi 2 
vicepreşedinţi şi îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 
Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii judeţeni. 
  
Comisiile de specialitate 
 
În cadrul consiliului judeţean sunt stabilite şi organizate comisii de specialitate pe principalele 
domenii de activitate, formate dintr-un număr impar de consilieri nominalizaţi de  consiliu, 
avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea. Astfel în conformitate cu Hotărârea nr.146/2012 în cadrul Consiliului Judeţean 
Bihor funcţionează un număr de şase comisii: 
 
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al judeţului; 
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură; 
3. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie; 
4. Comisia pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
5. Comisia pentru protecţia mediului şi turism; 
6. Comisia juridică, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră. 
 
20.1. Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor 
 
Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, 
cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie.  Preşedintele 
consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice 
judeţene.  
 
 
Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia. 
 
Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, pe care îl conduce. 
 
Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată, prin 
dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în 
condiţiile legii. 
 
Preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai consiliului sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, 
legea reglementând şi posibilitatea eliberării lor din funcţie mai înainte de expirarea 
mandatului. 
 
Principalele atribuţii ale preşedintelui consiliului judeţean sunt: 
- atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 
interes judeţean; 



 

 

- atribuţii privind relaţia cu Consiliul judeţean; 
- atribuţii privind bugetul propriu al judeţului; 
- atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi serviciile publice; 
- atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean; 
- alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul judeţean. 
În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele consiliului judeţean emite dispoziţii. Dispoziţiile 
emise de preşedintele consiliului judeţean devin executorii numai după ce sunt aduse la 
cunoştinţă publică sau comunicate persoanelor interesate, după caz. 
 
Preşedintele consiliului judeţean asigură respectarea prevederilor Constituţiei punerea în 
aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor 
Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative. 
 
  
20.2. Aparatul de specialitate  
 
Consiliul Judeţean are la dispoziţie un aparat propriu, care pe lângă faptul că pune în 
aplicare hotărârile adoptate în plen de către consilerii judeţeni şi dispoziţiile preşedintelui, 
organizează, conduce, îndrumă şi controlează activitatea serviciilor publice judeţene, iar prin 
aparatul propriu de specialitate are atribuţii specifice privind dezvoltarea economico-socială a 
judeţului, gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului, gestionarea serviciilor publice 
din subordine sau cooperarea interinstituţională. 
 
Structura organizatorică a aparatului propriu este următoarea:  
 
În ceea ce priveşte structura organizatorică a aparatului de specialitate acesta este constituit 
astfel încât resursa umana avută la dispoziţie să poată da un maxim de randament în 
îndeplinirea sarcinilor stabilite fiind format din direcţii generale, direcţii, servicii şi 
compartimente după cum urmează: 
 
1. Direcţia Generală Administraţie Publică Locală;  
2. Direcţia Generală Economică;  
3. Direcţia Tehnică;  
4. Arhitect Şef;  
5. Cabinet Consilieri Preşedinte;  
5. Serviciu Audit;  
6. Serviciul Programe, Prognoze Dezvoltare Regională, Integrare Europeană;  
 
 

CAP.21. CONSULTAREA CETĂȚENILOR 
 
Cetăţenii judetului au dreptul de a participa la viaţa politică, economică, socială, sportivă şi 
culturală. Drepturile cetăţenilor de a participa la viaţa judetului Bihor sunt exercitate în mod 
democratic, prin următoarele instrumente: 
• referendum local; 
• dezbateri publice; 
• întâlniri publice; 
• petiţii; 
• iniţiative; 



 

 

• consultări 
 
Problemele de interes deosebit din județul Bihor şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale 
municipiilor județului pot fi supuse, în condiţiile Legii nr.3/2000 privind organizarea si 
desfașurarea referendumului, aprobării locuitorilor, prin referendum local. 
 
Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei 
sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel judeţean, 
acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre 
acestea, care sunt direct interesate. 
 
Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale 
comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după 
consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin 
referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie. 
 
Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după 
caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau a unei treimi 
din numărul consilierilor locali, respectiv al consilierilor judeţeni. 
 
Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse 
referendumului, decizând cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale respective. 

 
 
Inițiativa cetățenească. Cetăţenii județului pot propune consiliului judeţean spre dezbatere 
şi adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de 
unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de 
cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a județului Bihor. 
  
Consultarea cetățenilor și al asociațiilor legal constituite, în procesul de elaborare al actelor 
normative se realizează în conformitate cu Legea 52/2003 privind transparența decizională 
în administrația publică prin organizarea de dezbateri publice . 
 
Orice cetățean are dreptul de a se adresa cu petiții Consiliului Județean Bihor. Petițiile sunt 
dirijate către Serviciul Relații cu Publicul care primește, înregistrează și se îngrijește de 
rezolvarea lor precum și de expedierea răspunsurilor către cetățeni în termen de 30 de zile 
de la data înregistrării petiției . 
 

 
CAP.22. ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA DE DENUMIRI  

 
 
Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităţile administrativ-teritoriale, precum şi 
pentru sate, localităţi componente ale municipiilor şi oraşelor, staţiunilor balneoclimaterice şi 
staţiunilor turistice din judeţul Bihor se face numai prin lege, conform prevederilor art.1 din 
Ordonanţa Guvernului României nr.63/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
Consiliul Judeţean Bihor are competenţa, potrivit dispoziţiilor art.2 alin.1 lit.c din actul 



 

 

normativ mai sus menţionat, de a atribui sau schimba denumirea instituţiilor publice şi 
obiectivelor de interes judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ 
sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză.  
 
Proiectele de hotărâre ale Consiliului Judeţean Bihor care au ca obiectiv atribuirea ca 
denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 
altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au 
fost analizate şi avizate de Comisia Judeţeană de Atribuire de Denumiri Bihor care 
funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului Judeţul Bihor. Hotărârile Consiliului Judeţean 
Bihor adoptate fără avizul Comisiei sunt nule de drept, nulitatea constatându-se de către 
instanţa de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane 
interesate.  
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