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Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor

Introducere
În conformitate cu dispoziţiile art. 191, alin. 3, lit. b din OUG 57/2019 a administraţiei
publice locale, Preşedintele Consiliului Judeţean are obligaţia de a prezenta Consiliului
Judeţean, anual, sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean.
Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, în calitate de conducător al administraţiei
publice judeţene, răspunde de buna funcţionare a instituţiei, precum şi a serviciilor de
specialitate şi instituţiilor subordonate, reprezintă judeţul în relaţia cu celelalte autorităţi
publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.
Raportul de față îsi propune o analiză asupra realizării atribuțiilor care au revenit
Consiliului Județean Bihor în anul 2021, prin punerea în aplicare a legilor, a ordonanțelor și
hotărârilor Guvernului României, a hotărârilor Consiliului Județean și a altor acte normative.
În acest sens, în perioada la care ne referim, s-a urmărit ca imediat de la publicarea
actelor normative să se stabilească măsurile necesare pentru punerea în aplicare a sarcinilor
reieșite din acestea prin stabilirea pentru compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate, serviciile publice specializate și instituțiile subordonate, a obligațiilor care le revin
pentru ducerea la îndeplinire a acestora.
Echipa de conducere a cărei activitate este prezentată în acest raport anual și-a
împărțit atribuțiile, încă de la preluarea mandatului din anul 2020, astfel încât, coordonarea
generală a revenit președintelui Ilie Bolojan, iar vicepreședinților Mircea Mălan și Călin Gal,
le-au fost delegate coordonarea unor domenii de activitate și compartimente funcționale din
cadrul aparatului de specialitate, precum și a serviciilor publice și instituțiilor subordonate.
Vicepreședintele Mircea Mălan a primit responsabilitatea coordonării Direcției Tehnice și
Direcției Arhitectului Șef, în timp de vicepreședintele Călin Gal a primit responsabilitatea
coordonării Direcției Economice și a instituțiilor subordonate CJ Bihor.
Aparatul de specialitate, serviciile publice specializate și instituțiile subordonate, în
funcție de domeniul de activitate au redat proiecte de dispoziții sau de hotărâri ale
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președintelui, respectiv ale Consiliului Județean, în vederea emiterii sau adoptării acestora.
Aceste proiecte, precum și altele pregătite potrivit legii organice în domeniul, fundamentate,
avizate și mai ales motivate, au dus la procedura de pregătire a ședințelor ordinare sau
extraordinare desfășurate.
În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute prin OUG 57/2019, s-a dispus luarea
măsurilor necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a ședințelor Consiliului
Județean Bihor. Ordinea de zi a ședințelor a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean în
termen util. În desfășurarea ședințelor s-au respectat procedurile prevăzute de OUG 57/2019
și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Bihor, fapt ce a permis
formularea de întrebări și interpretări, exprimări de opinii și argumente ori amendamente în
legătură cu proiectele de hotărâri supuse dezbaterii, precum și exercitării votului în cunoștință
de cauză. Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute, Consiliul Județean Bihor, ca autoritate
deliberativă s-a întrunit în anul 2021: în 12 ședințe ordinare, 9 ședințe extraordinare, toate
fiind considerate legale, iar din cele 385 proiecte de hotărâri, 349 au fost adoptate, toate fiind
considerate legale.
Prezentul Raport are menirea de a redacta într-un document - cadru activitatea
întreprinsă în anul 2020 a diverselor departamente și a instituțiilor subordonate, principalele
criterii în baza cărora vom putea face o analiză a fiecărei structuri fiind fiind supusă
următoarelor puncte:
1) Misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau
atinse în perioada de raportare
2) Indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
3) Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora
la obiectivele autorității sau instituței publice
4) Raportarea cheltuielilor, dedicate pe programe
5) Nerealizări, cu mențiunea cauzelor acestora (acolo unde este caz)
6) Propuneri pentru remedierea deficiențelor
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Cabinetul președintelui
În anul 2021 Cabinetul președintelui Consiliului Județean Bihor a activat cu un
efectiv de 3 consilieri, iar începând din noiembrie 2021, după aprobarea noii organigrame a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, structura acestuia a fost extinsă cu un
consilier, totalul fiind de 4 pentru finalul anului 2021.
La nivel de comunicare internă, cabinetul a avut o activitate complexă legată de
organizarea agendei zilnice a președintelui, incluzând primirea și pregătirea mapelor pentru
semnătură și ședință. Cabinetul a asigurat buna comunicare între conducere și aparatul de
specialitate, realizând un flux comunicațional intern optim în vederea realizării proiectelor
propuse. Simplificarea și eficientizarea procesului lucrativ au fost 2 atribuții realizate de
cabinet, în raportul dintre președintele Consiliului Județean Bihor și aparatul de specialitate
sau instituțiile subordonate.
Membrii Cabinetului au primit și exercitat și responsabilități de comunicare
externă cu massmedia, aceștia preluând și atribuții specifice biroului de presă. Au fost
elaborate în această perioadă comunicate de presă, au fost redactate știri și distribuite pe
site-ul instituției și pe rețelele de socializare, au fost organizate conferințe de presă.
Activitatea de relații cu presa s-a desfășurat întro formă organizată, încercându-se a se
respecta o politică de transparentizare a instituției publice, și respectându-de totodată
normele impuse de pandemia COVID-19.
În ce privește comunicarea instituțională externă cu alte entități publice din județ
sau din afara județului, aceasta s-a desfășurat în termeni optimi. Cabinetul a pregătit în cursul
anului numeroase întâlniri cu reprezentanți ai UAT-urilor din județul Bihor, dar și cu
reprezentanți ai unor instituții de același rang sau de rang superior din țară. Toate aceste
întâlniri s-au realizat în vederea bunei desfășurări a proiectelor Consiliului Județean Bihor. Sau menținut și aprofundat relații de colaborare și coordialitate cu parteneri și instituții din
străinătate, în vederea extinderii proiectelor, preluării de bune practici și crearea unor
parteneriate care să permită județului o dezvoltare sustenabilă.
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Tot cabinetul a avut responsabilitatea organizării audiențelor cu cetățenii din
județ și nu numai. În acest sens, audiențele în perioada de COVID-19 (de la începutul anului
calendaristic) au fost suspendate, astfel că doar din luna august a început desfășurarea
acestora, acestea fiind programate de regulă săptămânal, miercurea de la ora 10:00. Din
august 2021, cu anumite intermitențe până la finalul anului 2021, cauzate de COVID-19, au
fost audiați 30 de cetățeni din județul Bihor care au prezentat diverse probleme. Mai mult de
jumătate dintre aceștia au prezentat probleme ale căror soluționare nu făcea parte din sfera
atribuțiilor Consiliului Județean Bihor, dar care au fost direcționați către instituțiile specifice
problemelor ridicate.
Activitatea Cabinetului președintelui în anul 2021 a fost una complexă și prin
natura volumului de proiecte în care instituția a fost angrenată de către conducere, în special
proiecte legate: de infrastructură și transport în județului Bihor, salubritate, turism, cultură și
infrastructură culturală, toate acestea sub umbrela eforturilor de atragere a finanțărilor
nerambursabile, eforturi depuse de întregul aparat de specialitate al Consiliului Județean
Bihor.
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Compartimentul resurse umane
În anul 2021 Compartimentul resurse umane a urmărit să-şi îndeplinească într-un grad
cât mai mare obiectivele propuse:
I. Asigurarea unei politici de resurse umane suficiente și competitive în raport cu necesitatea
dezvoltării capacității administrative.
II. Elaborarea planurilor de formare continuă a salariaților în funcție de responsabilitățile
stabilite în fișa postului, de rezultatele evaluării performanțelor profesionale

și a

reglementărilor legale în vigoare.
I. Ca principale activități ale obiectivului:
1. Stabilirea structurii organizatorice - organizarea și funcționarea aparatului de specialitate
și a instituțiilor subordonate Consiliului Județean Bihor (organigramă, stat de funcții, ROF, ROI,
etc)
2. Asigurarea necesarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bihor,
3. Gestionarea personalului ca resursă umană,
4. Monitorizarea implementării Codului Etic, consolidarea legăturii între Codul Etic şi procesul
disciplinar,
5. Inventariere şi comunicări privind declaraţiile de avere şi de interese,
6. Implementarea prevederilor legale privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul
din aparatul de specialitate, bugetarea şi execuţia costurilor de personal.
1. În ceea ce privește organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Bihor am elaborat statul de funcţii şi am actualizat baza de date în funcţie de
modificările apărute în structura lor (angajări, încetări a raportului de muncă/serviciu,
modificări ale raportului de muncă/serviciu, promovări în grade şi trepte profesionale) şi leam supus spre aprobare, iar în ceea ce privește instituțiile subordonate am analizat structurile
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organizatorice

propuse de către conducătorii acestora și am elaborat documentațiile

aferente proiectelor de hotărâri.
În acest sens am elaborat 6 rapoarte de specialitate, referitoare la:
•

Adoptarea hotărârii privind transformarea a două posturi de natură contractuală
vacante din cadrul Compartimentului Revista de cultură „Várad” Oradea al Bibliotecii
Județene „Gheorghe Șincai” Bihor - Hotărârea consiliului județean nr. 43/28.01.2021,

•

Adoptarea hotărârii privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Evidență al
Persoanelor a Județului Bihor- Hotărârea consiliului județean nr. 56/24.02.2021,

•

Adoptarea hotărârii privind reorganizarea Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex
Muzeal, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de
organizare și funcționare ale Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex MuzealHotărârea consiliului județean nr. 113/31.05.2021,

•

Adoptarea hotărârii privind modificarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene
„Gheorghe Șincai”Bihor- Hotărârea consiliului județean nr. 152/15.07.2021,

•

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor-Hotărârea consiliului județean nr. 227/16.09.2021,

•

Adoptarea hotărârii privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului de Psihiatrie NucetHotărârea consiliului județean nr. 331/17.12.2021.

De asemenea, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Codului administrativ, precum
și a intrării în vigoare a unor acte normative specifice domeniului de activitate, în anul 2021
am elaborat documentele necesare în vederea emiterii dispozițiilor președintelui cu privire
la:
- Constituirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Bihor - Dispoziția nr. 281/30.06.2021,
-

Aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică în Consiliul Județean Bihor-

Dispoziția nr. 450/19.10.2021,
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- Stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia
paritară din cadrul Consiliului Județean Bihor- Dispoziția nr. 457/26.10.2021,
- Constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Bihor- Dispoziția nr.
481/09.11.2021,
- Aprobarea procedurii de desemnare a consilierului de etică în Consiliul Județean Bihor Dispoziția nr. 450/19.10.2021,
- Desemnarea consilierului de etică din cadrul Consiliului Județean Bihor-Dispoziția nr.
493/17.11.2021,
- Modificarea art. 1 și art. 2 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr.
411/24.10.2018 privind constituirea comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Bihor Dispoziția nr. 138/19.03.2021,
- Aprobarea Metodologiei pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Bihor, precum și din cadrul instituțiilor și servciilor publice care
funcționează în subordinea Consiliului Județean Bihor - Dispoziția nr. 499/19.11.2021,
- Aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Județean BihorDispoziția nr. 521/09.12.2021,
- Delegarea vicepreședinților Consiliului Județean Bihor și secretarului general al județului să
îndeplinească unele atribuții ale președintelui Consiliului Județean Bihor -Dispoziția nr.
463/29.10.2021.
2. Asigurarea necesarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Bihor s-a realizat prin:
-

întocmirea formalităţilor necesare (înștiințare ANFP, asigurare publicitate în MO, presa
locală, după caz, la sediul instituției, elaborare proiecte de dispoziții pentru constituirea
comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, asigurare secretariat
comisii) pentru organizarea unui număr de 5 concursuri de recrutare pentru ocuparea a
4 posturi vacante și 2 posturi temporar vacante din cadrul aparatului aparatului de
specialitate.
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-

elaborarea a 10 proiecte de dispoziții de numire/angajare pe posturi vacante/temporar
vacante, astfel: prin recrutare pentru 5 candidați declarați ,,admis” în urma finalizării
concursurilor de recrutare, prin transfer la cerere de la alte instituții pentru 2 funcționari
publici, prin numire directă la Cabinetul președintelui pentru 2 angajați.

-

elaborarea a 4 contracte individuale de muncă pentru personalul contractual, respectând
legislaţia cu privire la Registrul general de Evidenţă a Salariaţilor şi a normelor impuse de
H.G. nr. 500/2011 și a unui contract de management pentru administratorul public. Am
respectat legislaţia muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului
si a altor drepturi de personal.

-

ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate în aplicarea prevederilor art. 518 din
OUG nr. 57/2019 am elaborat 18 proiecte de dispoziții cu privire la numirea în funcție ca
urmare a reorganizării unor structuri din cadrul aparatului de specialitate.

3. Gestionarea personalului ca resursă umană s-a concretizat în elaborarea a 44 de proiecte
de dispoziţii care au vizat modificări în cariera funcţionarilor publici şi a personalului
contractual, respectiv promovare, transfer, mutare, detaşare cu exercitare, exercitare cu
caracter temporar a unor funcţii de conducere, suspendarea raportului de serviciu sau de
muncă, avansarea în gradația corespunzătoare vechimii în muncă, astfel:
- avansarea în gradația corespunzătoare vechimii în muncă a 11 de angajați,
- promovarea în gradul imediat superior celui deținut a 4 funcționari publici și un
angajat contractual,
- modificarea raportului de serviciu prin mutare definitivă a 2 functionari publici,
- modificarea raportului de serviciu prin prin transfer la alte institutii a 12 functionari
publici și personal contractual,
- suspendarea raportului de serviciu 2 angajați, respectiv incetarea suspendării raportului de
serviciu pentru 2 angajați,
- exercitarea cu caracter temporar, respectiv încetarea exercitării cu caracter temporar pentru
10 funcționari publici.
De asemenea, am întocmit lucrările necesare pentru încetarea raporturilor de serviciu
(proiecte de dispoziții și referate) pentru 11 salariați astfel: prin acordul părților pentru 5
11

angajați, prin demisie 3 angajați, prin pensionare 2 angajați, precum și pentru aplicarea unei
sancțiuni discilinare unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al CJB.
Promovarea în gradul imediat superior celui deținut atât în cazul funcționarilor publici cât și
în cazul personalului contractual, ca modalitate de dezvoltare a carierei profesionale, se
realizeză prin concurs sau examen., iar compartimentul resurse umane are ca atribuții
demararea procedurii, asigurarea secretariatului comisiei de concurs/examen precum şi
asigurarea publicităţii, pe site-ul şi la sediul instituției, organizarea selecţiei dosarelor,
constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor, organizarea probei scrise
şi a interviului, afişarea rezultatelor după fiecare proba si a rezultatului final al
concursului/examenului
În cazul funcționarilor publici, în anul 2021 s-a organizat şi desfăşurat un examen de
promovare doar în semestrul II în luna decembrie, iar în urma finalizării examenului au
promovat în gradul imediat superior celui deținut 4 funcționari publici.
În cazul personalului contractual în anul 2021 a îndeplinit condițiile de promovare un angajat,,
iar în urma organizării examenului de promovare acesta a fost declarat ,,admis”.
Alte documente rezultate și activități desfășurate cu privire la gestionarea personalului ca
resursă umană:
- Am gestionat şi am ţinut evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, precum
și pentru personalul contractual.
- Am înregistrat orice modificare care a survenit în raporturile de serviciu ale funcţionarilor
publici în dosarele profesionale și în registrul de evidență al funcționarilor publici.
- Am păstrat aceste dosare în condiţii de siguranţă şi am răspuns de documentele care
evidenţiază cariera funcţionarilor publici, cuprinse în dosarele profesionale pentru
funcţionarii publici din aparat, precum și pentru personalul contractual.
- Am asigurat accesul la dosarul profesional şi registrul de evidenţă al funcţionarilor publici, în
condiţiile impuse de lege.
- Am menţinut actual registrul de evidenţă a salariaţilor pentru personalul contractual
înregistrând operaţiuni ori de câte ori s-a impus.
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- Am asigurat colaborarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea realizării
managementului funcției publice, respectiv actualizarea promptă a bazei de date constituită
la nivelul A.N.F.P., întocmirea documentațiilor necesare obținerii diverselor tipuri de avize
emise de A.N.F.P., întocmirea situațiilor solicitate de A.N.F.P., etc.
- Am asigurat gestionarea fişelor de post şi a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale personalului şi am acordat asistenţă şi consiliere structurilor din cadrul
instituției pentru elaborarea acestor documente.
- Am elaborat proiectele de dispoziții privind delegarea atribuțiilor unor funcții publice de
conducere în sarcina altor funcționari publici din aparatul de specialitate.
- Am întocmit planificarea concediilor şi am verificat ca efectuarea concediilor de odihnă în
perioada ianuarie – decembrie 2021 să se facă în mod eşalonat, pe baza programării aprobată
de conducător.
4. Prin persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de
avere şi de interese, desemnată din cadrul compartimentului au fost realizate lucrările legate
de procesul de depunere anuală a declaraţiilor de avere şi interese (sau ori de câte ori e
necesară actualizarea sau redepunerea acestora), înregistrarea acestora în registre speciale,
anonimizarea unor date în vederea postării acestor declaraţii pe pagina de internet a
instituţiei, precum şi transmiterea unor copii certificate către A.N.I., în termenele legale
prevăzute.
5. Documente rezultate și activități desfășurate în vederea implementării prevederilor legale
privind stabilirea drepturilor salariale pentru personalul din aparatul

de specialitate,

bugetarea şi execuţia costurilor de personal:
- Am asigurat lunar întocmirea statelor de personal și a statelor de plată pentru personalul
din cadrul Consiliului Județean Bihor am introdus datele necesare, operând mişcările de
personal în baza de date.
-Am asigurat lunar întocmirea statelor de plată pentru consilierii judeţeni, membrii Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică, precum şi pentru orice alte comisii care sunt retribuite conform
dispoziţiilor legale în vigoare
- Am întocmit documentaţia aferentă statelor de plată.
13

- Am primit şi verificat pontajele tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Bihor, pentru consilierii judeţeni, membrii Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică; precum şi orice alte comisii care sunt retribuite conform dispoziţiilor legale în
vigoare;
- Am verificat certificatele de concediu medical şi am calculat indemnizaţia corespunzătoare
acestora.
- Am verificat perioada concediilor de odihnă şi am calculat indemnizaţia corespunzătoare
acestora, am ţinut evidenţa reţinerilor din salarii.
- Potrivit pontajelor întocmite și semnate de către managerii echipelor de implementare a
proiectelor am stabilit lunar procentul pentru majorarea salariilor de bază ale membrilor din
echipele de implementare a proiectelor din cadrul institutiei.
- Am întocmit şi am depus lunar declaraţia 112, declarația 100, respectiv Formularul L153 în
format electronic cu semnătură digitală, precum și raportarea către ANFP a situației privind
salarizarea funcționarilor publici.
- În vederea punerii în aplicare a art. 11 al Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice am elaborat raportul de specialitate la Proiectul de
Hotărâre privind privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Judeţean Bihor, începând cu data
de 01.01.2021- Hotărârea consiliului județean nr. 346/17.12.2021.
- Am elaborat 81 de proiecte de dispoziții individuale privind stabilirea drepturilor salariale
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, începând
cu data de 01.01.2022, conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice și a Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 346/17.12.2021.
II. Elaborarea planurilor de formare continuă a salariaților în funcție de responsabilitățile
stabilite în fișa postului, de rezultatele evaluării performanțelor profesionale și a
reglementărilor legale în vigoare.
Pentru realizarea acestui obiectiv în cadrul compartimentului au fost elaborate următoarele
documente:
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- În urma finalizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor
publici şi personalului contractual pentru anul 2020 ( asigurând pe parcursul perioadei de
evaluare asistenţă de specialitate evaluatorilor şi funcţionarilor publici pe întreg procesul de
evaluare, urmărind stabilirea de către şefii compartimentelor a obiectivelor individuale şi a
termenelor de realizare a acestora pe baza atribuţiilor stabilite în fişa postului fiecărui
angajat), pe baza rapoartelor de evaluare am stabilit necesarul de formare profesională
pentru anul 2021.
- Întocmirea Planului de măsuri privind pregătirea profesională a salariaţilor din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bihor, a Planului anual de perfecţionare a
funcţionarilor publici și a personalului contractual pe anul 2021 şi a formatului standard
privind planul anual de perfecţionare şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor
publici din cadrul CJBH şi instituţiile subordonate, transmiterea acestuia electronic la ANFP și
aprobarea lui de către președintele consiliului județean.
Conform art. 21 alin. (1) din Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind
formarea profesională a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare la
încheierea exerciţiului bugetar, autorităţile şi instituţiile publice întocmesc raportul anual
privind formarea profesională a funcţionarilor publici, cu evidenţierea următoarelor elemente:
a)numărul funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice care au participat
la programe de formare, conform planificării, pe categorii de funcţionari publici;
b)tipurile de formare profesională de care au beneficiat funcţionarii publici din cadrul
autorităţii sau instituţiei publice;
c)furnizorii de programe de formare profesională şi modalitatea de realizare a formării
profesionale;
d)gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi rezultatele
obţinute;
e)actualizările efectuate în condiţiile prevăzute la art. 20, dacă este cazul;
f)propuneri de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici, dacă
este cazul.
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Astfel, conform Planului anual de perfecționare profesională aferent anului 2021 pentru
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bihor:
-

Fondurile alocate pentru perfecţionarea profesională în anul 2021 au fost în sumă
de 2000 lei;

-

Numărul funcţionarilor publici care au avut în rapoartele de evaluare a
performanţelor profesionale individuale programe de instruire recomandate a fi
urmate: 23 persoane;

-

Numărul funcţionarilor publici care au participat la programe de formare, conform
planificării: 0 persoane.

-

gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi
rezultatele obţinute: 0.

Alte activități din domeniul resurselor umane au vizat:
a) Am răspuns diverselor solicitări, am completat şi am eliberat de adeverinţe: medicale,
adeverinţe de salariat, adeverinţe care să ateste efectuarea stagiului de practică, adeverinţe
care să ateste perioadele lucrate, precum şi alte adeverinţe solicitate de către personalul din
cadrul aparatului de specialitate sau foști angajați.
b) Am oferit consiliere în probleme de personal primăriilor din judeţul Bihor şi instituţiilor
aflate în subordinea Consiliului Judeţean.
c) Am completat și vizat legitimațiile de serviciu pentru personalul din cadrul instituției.
d) Prin funcţionarii publici din cadrul compartimentului, am îndeplinit şi atribuţiile de: secretar
al comisiei paritare, secretar, respectiv membru în comisiile de selecție a membrilor consiliilor
de administrație conform O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, membru și secretar al Comisiei pentru Monitrorizarea şi Implementarea Sistemului
de Control Intern Managerial la nivelul Consiliului Judeţean Bihor, secretar în comisiile de
evaluare a managerilor instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Bihor.
e) Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare am
întocmit toate documentele (referate, proiecte de dispoziții) cu privire la managementul
instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Bihor, astfel în anul 2021:
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- s-a realizat evaluarea anuală a managementului instituțiilor publice de cultură- Teatrul
,,Szigligeti Szinház” ,Teatrul ”Regina Maria” , Filarmonica de Stat Oradea , Școala de Arte
„Francisc Hubic” Oradea (în prezent Centrul de Cultură a Județului Bihor),
-s-a realizat evaluarea finală a managementului Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor,
- s-a organizat și desfășurarat concursul de proiecte de management pentru Biblioteca
Județeană ”Gheorghe Șincai” Bihor,
- s-a organizat și desfășurat analiza noului proiect de management pentru Teatrul ”Regina
Maria”, Centrul de Cultură a Județului Bihor ca urmare a reorganizării Școlii de Arte „Francisc
Hubic” Oradea, Muzeul Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal ca urmare a reorganizării
activității muzeului.
- s-a asigurat conducerea interimară a Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal,
Teatrului ”Regina Maria”, Filarmonicii de Stat Oradea.
f) Am întocmit documentele aferente proiectelor de dispoziții și a proiectelor de hotărâri cu
privire la desemnarea: reprezentanților consiliului județean și ai președintelui în Consiliile de
administrație ale unitatilor de invatamant special în anul şcolar 2021-2022, reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Bihor în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii -CEAC în unităţile
din învăţământul preuniversitar, în anul şcolar 2021-2022, reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bihor în Comisia de orientare scolara-CJRAE, mandat 2 ani, reprezentanţilor
Consiliului Judeţean Bihor în Grupurile de actiune antibullying în unităţile din învăţământul
preuniversitar, în anul şcolar 2021-2022, reprezentanţilor Consiliului Judeţean Bihor în
Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie Nucet, reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Bihor în Consiliul de administraţie al Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de
Siguranță Ștei, reprezentantului asiguraților delegat de Consiliul Județean Bihor în Adunarea
reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, reprezentanților în Comisiile de
evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și
director adjunct din unitățile de învățământ special de la nivelul Județului Bihor.
Numărul de posturi aprobat prin Statul de funcții la sfârșitul lunii decembrie 2021 era de 99
din care 74 funcții publice (12 funcții publice de conducere și 62 funcții publice de execuție),
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21 posturi de natură contractuală, 1 post de administrator public și 3 funcții de demnitate
publică.
Din numărul posturilor aprobate la data de 31.12.2021 sunt ocupate 89 din care 66 funcții
publice, 20 personal contractual, și 3 funcții de demnitate publică. Gradul de ocupare a
posturilor este de 89,90%.
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Secretar general al județului
Compartimentul juridic
În virtutea principalelor atribuţii ale Compartimentului Juridic, și anume:
•

reprezentarea Judeţului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor şi a Preşedintelui
Consiliului Judeţean în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire
penală precum şi în faţa altor autorităţi şi instituţii cu activitate jurisdicţională, în baza
mandatului acordat;

•

asigură asistenţa şi reprezentarea juridică a instituţiilor şi operatorilor economici din
subordinea şi de sub autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora aprobată
de Preşedintele consiliului judeţean;

•

concepe, redactează, promovează în instanţă acte de procedură împreună cu
documentaţia/ documentele/ necesară/e; solicită, propune probe şi administrează
probele admise de instanţa de judecată.

•

avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic respectiv referate de
fundamentare ce fundamentează proiecte de dispoziţii, rapoarte de specialitate ce
însoțesc proiectele de hotărâri;

•

redactează referatele ce fundamentează proiecte de dispoziţii și rapoartele de
specialitate ce însoțesc proiectele de hotărâri, care au fost repartizate
compartimentului ;

•

asigură asistenţă juridică compartimentelor de specialalitate din cadrul aparatului
propriu al consiliului judeţean la solicitarea acestora;

•

formulează în termen legal răspuns la petiţiile şi cererile adresate Consiliului judeţean
şi Preşedintelui consiliului judeţean care au fost repartizate spre solutionare serviciului
juridic-contencios;

•

redactează opinii juridice cu privire la lucrările și documentele transmise de Consiliul
judeţean sau Preşedintele consiliului judeţean spre analiză;

•
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În reprezentarea Județului Bihor, a Consiliului Judeţean Bihor și a Președintelui
Consiliului Județean Bihor, consilierii juridici -

funcționari publici din cadrul acestui

compartiment s-au prezentat în faţa instanţelor de judecată în cauze având ca obiect
principal: plângeri contravenţionale, acţiuni în pretenţii, obligaţia de a face, contencios
administrativ, plasamente, rectificări C.F., nulitate contracte, litigii de muncă, anulare acte
administrative.
O incidenţă semnificativă o reprezintă cauzele în care Consiliul Județean Bihor a fost parte în
contradictoriu cu angajați proprii și ai instituțiilor subordonate, fiind introduse acțiuni în
suspendare/anulare acte administrative ale autorității deliberative privind aprobarea
organigramelor, statelor de funcții și Regulamentele de organizare și funcționare,
reorganizarea instituțiilor de cultură, fuziune prin absorbție astfel:
- angajații D.G.A.S.P.C. Bihor având ca obiect suspendare/anulare act administrativ
HCJB nr.226/2020;
- angajații Muzeului Țării Crișurilor Bihor având ca obiect suspendare/anulare act
administrativ HCJB nr.219/2020;
- angajații Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai având ca obiect suspendare/anulare act
administrativ HCJB nr.217/2020;
- angajații Teatrului Regina Maria Oradea având ca obiect suspendare/anulare act
administrativ HCJB nr.220/2020;
- angajații Teatrului Szigligeti Szinhaz Oradea având ca obiect suspendare/anulare act
administrativ HCJB nr.221/2020;
- manager Revista de cultură Varad, manager Revista culturală Familia, consilieri
județeni având ca obiect suspendare/anulare acte administrative HCJB nr.215/2020 și HCJB
nr.216/2020;
- angajații Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
având ca obiect suspendare/anulare act administrativ HCJB nr.242/2020;
Relevante sunt și cauzele în care au fost contestate hotarârile autorității deliberative prin care
au fost avizate variantele centurilor ocolitoare a localităților Aleșd și Beius, traseele,
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indicatorii tehnico-economici, deciziile de expropriere pentru următoarele sectoare de drum,
Beius, Aleșd, Sânmartin.
Totodată s-a asigurat asistentă și reprezentare în cauzele în care Președintele Consiliul
Județean Bihor a fost parte în contradictoriu cu angajații proprii fiind introduse acțiuni în
contestarea dispozitiilor de incetare a raporturilor de serviciu/concedieri.
A asigurat reprezentarea în instanță a Comisiei pentru Protecția Copilului Bihor și a Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, comisii ce funcționează în subordinea
Consiliului Județean Bihor, acțiuni formulate împotriva certificatelor emise de acestea cu
privire la încadrarea în grad de handicap.
Consiliului Judeţean Bihor în contradictoriu cu societăţi de asigurare privind obligarea
noastră la plata contravalorii despăgubirilor achitate de către societaţi ca asiguratori Casco
pentru pagubele produse unor autoturisme, pe drumurile judeţene, pretenții transportatori,
contestare procedura licitatii serviciu delegare transport, etc.
În realizarea atribuțiilor privind asistenţa şi reprezentarea juridică a instituţiilor şi operatorilor
economici din subordinea şi de sub autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora
aprobată de Preşedintele Consiliului Judeţean, compartimentul juridic a reprezentat în fața
instanțelor de judecată Filarmonica de Stat Oradea; Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai;
ADI Ecolect; ADI Ecoland; ADD Bihor; Centru Medico Social Popești.
Compartiment Juridic a răspuns în termenele legale la adresele şi cererile repartizate spre
soluţionare venite din partea persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat,
comunelor judeţului Bihor, a instituţiilor subordonate, a președintelui Consiliului Județean
Bihor/
Prin activitatea sa, a sprijinit iniţierea unui număr de 112 proiecte de hotărâri pentru şedinţele
Consiliului Judeţean Bihor redactând totodată și rapoartele de specialitate ce însoțesc
proiectele de hotărâri, care au fost repartizate compatrimentului.
O activitate importantă a Compartimentului juridic este asigurarea avizării juridice a celor 632
referate de specialitate ce însoţesc dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
precum şi a 349 rapoarte de specialitate ce însoţesc proiectele de hotărâri .
A acordat consultanță juridică:
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- instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean, respectiv şcolilor
speciale, instituţiilor de cultură – Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Regina
Maria, Teatrul Szigligeti Szinhaz, Muzeul Tării Crisurilor, Centrul de Cultură al
Județului Aeroportul Oradea, Spitalul de Psihiatrie Nucet, unitățile de asistență
medico-socială, Asociațiilor de dezvoltare intercomunitară etc;
- consiliilor locale care au solicitat asistenţă juridică în diferite domenii, revendicări
imobiliare, contracte de concesiune şi închirieri, achiziţii publice, litigii de muncă
etc.
- compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor
În conformitate cu atribuţiile ce le sunt conferite prin fişa postului personalului
compartimentului, conlucrarea cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul instituţiei noastre s-a
desfăşurat în condiţii normale, astfel :
- s-a răspuns la notele interne şi referatele primite;
- s-au avizat actele trimise de alte compartimente care necesitau viza de legalitate;
-

s-a asigurat îndeplinirea obligațiilor prevăzute de

Legea nr. 52/2003 privind

transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și
completările ulterioare
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Compartimentul relații cu consilierii
Compartimentul Relații cu consilierii a pregătit şi asigurat buna desfăşurare a tuturor
şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor, conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În plenul ședințelor Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu
Consilierii a asigurat consemnarea dezbaterilor întocmind procesele-verbale pentru fiecare
şedinţă în parte, acestea fiind înaintate pentru semnare conducerii Consiliului Judeţean Bihor
după care s-a procedat la postarea acestora pe site-ul instituţiei spre aducerea la cunoştinţă
publică. Compartimentul de Relaţii cu Consilierii a întocmit în cursul anului 2021 un număr de
8 proiecte de hotărâri; s-a îngrijit de întocmirea dosarelor şedinţelor cu toate documentele
care au stat la baza dezbaterilor, acestea urmând a fi arhivate şi păstrate în arhiva instituției.
În anul 2021 s-au desfășurat 12 şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Bihor, 9
şedinţe extraordinare în cadrul cărora au fost supuse dezbaterilor un număr de 385 proiecte
de hotărâri și au fost adoptate un număr de 349 hotărâri, toate fiind considerate legale.
Hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Bihor au fost comunicate Instituției Prefectului în
vederea exercitării Controlului de legalitate, au intrat în vigoare la data publicării sau
comunicării, în funcţie de caracterul lor normativ sau individual, lucru ce s-a făcut fără
excepţie, aparatul de specialitate asigurând punerea în aplicare şi deci executarea sarcinilor
ce au rezultat din acestea. În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Consiliului Judeţean
Bihor a emis un număr de 632 dispoziții. Din cele 632 dispoziții toate sunt considerate legale.
Toate dispozițiile au fost comunicate Instituției Prefectului-Județul Bihor în vederea verificării
legalității lor, precum și persoanelor interesate, pentru luare la cunoștință.
Compartimentul Relaţii cu Consilierii a urmărit depunerea în termenul prevăzut de legislaţia
în vigoare a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale consilierilor județeni, de
înregistrarea acestora în registrele speciale prevăzute de lege, fiind apoi comunicate, în copii
certificate, Agenţiei Naţionale de Integritate şi postate pe site-ul instituţiei.
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Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2021, Compartimentul Relații cu Consilierii a asigurat
asistență și îndrumare în vederea întocmirii dispozițiilor, proiectelor de hotărâri și hotărârilor
Consiliului Județean Bihor, tuturor serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției.
Indicatori de

Obiective în perioada de raportare

performanţă

Intocmirea documentelor privind convocarea Consiliului Judetean nr.acte
Bihor in sedinte ordinare si extraordinare

administrative

Organizarea si buna desfasurare a şedinţelor Consiliului Judetean aplicare prev.
Bihor

legale

Transmiterea materialelor de şedinţă consilierilor judeţeni, postarea nr.documente
acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor;

întocmite
nr.p.v.

Intocmirea proceselor verbale ale şedinţelor

dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Bihor

registre

întocmite
administrative

Intocmeşte dosarele şedinţelor Consiliului Judeţean Bihor, cu toate aplicare prev.
documentele care au stat la baza dezbaterilor
specialitate,

legale
proiecte

de

acte nr.proiecte

administrative

intocmite

Indeplinirea sarcinilor care reies din prevederile Legii nr.176/2010 aplicare prev.
privind integritatea şi exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
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100%
100%

de 100%

nr.documente

hotărârilor Consiliului Județean Bihor;

de

100%

Întocmire

Intocmirea formei finale și asigurarea semnarii de către conducere, a nr.acte

rapoartelor

%

evidența

Redactarea adreselor pt. comunicarea hotararilor si dispozițiilor

Intocmirea

(pondere)

100%

Întocmite

Tinerea evidentei hotararilor Consiliului Județean Bihor si a

Realizat

legale

100%
100%
100%
100%
100%

Biroul relații publice
Compartimentul - Centrul național de informare și promovare turistică
Misiunea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Bihor este de informare a
turiștilor şi promovare a destinației turistice județul Bihor. În perioada de raportare, Centrul
Național de Informare și Promovare Turistică Bihor a îndeplinit următoarele obiective:
a) Informarea generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale sau
naționale, informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit, informare cu
privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum și cu privire la ghizi
turistici locali, naționali și specializați, consilierea cu privire la alegerea diverselor produse
turistice locale, regionale si naționale, ca serviciu cu titlu gratuit;
În cursul perioadei 01.01.2021 – 31.12.2021 vizitatori Centrul Național de Informare
și Promovare Turistică Bihor, a fost mai redus faţă de perioadele similare in contextul
pandemiei de covid 19, cei care au fost au beneficiat de informații privind oferta turistică din
județul Bihor. De asemenea participarea la diferite târguri, evenimente, conferințe unde
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor ar fi fost partener sau organizator,
au fost anulate sau nu s-au mai organizat, cauza starea de alertă.
b) Punerea la dispoziția turiștilor de materiale de promovare locale, regionale sau naționale;
In cursul perioadei sus numite au fost distribuite atât în cadrul Centrului Național de
Informare Turistică Bihor cât și prin diverse alte activităţi desfășurate şi unităţilor de cazare
un număr aproximativ de 12800 materiale de promovare ale județului Bihor.
c) Cooperarea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismulu cu instituțiile locale și
regionale cu atibuții în domeniul turismului prin furnizare de date , poze si filme de prezentare
a judeţului de-a lungul întregi perioade a Centrul Național de Informare și Promovare
Turistică Bihor.
În cursul perioadei in baza acordurilor de colaborare existente s-a continuat
colaborarea prin punerea le dispoziţie de materiale si informaţii necesare.
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Ø Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la
obiectivele autorității sau instituției publice.
Ø

În cursul perioadei 01.01.2021 – 31.12.2021 , în cadrul serviciului Centrul Naţional

de Informare şi Promovare Turistică Bihor s-au realizat următoarele activităţi curente
-

Studierea , analiza şi identificare de oportunităţi noi de promovare şi dezvoltatere a
turismului in bihor precum si atracţii turistice noi de interes pentru turişti , soluţi
pentru relansarea turismului in zona .

-

Inventarierea bisericilor de lemn din judeţul Bihor , precum şi a stări lor fizice ,
vizitabile , nevizitabile , care necesită intervenţi şi restaurări , deplasare in teren la un
număr de 27 de biserici vizitate si cele 10 existente in ruta culturală .

-

Verificare , mentenanţă , rezolvare probleme şi gestionare in teren a sistemului de
supraveghere video din Defileul Crişului in colaborare cu Agenţia de Management al
Destinaţiei Bihor.

-

Documentare şi pregătire Indrumar in vederea sprijiniri de infiinţare Punct
Gastronomic Local in colaborare cu DSVSA BIHOR.

-

Propuneri pentru proiectele derulate de Consiliul Judeţean Bihor in parteneriat cu
Agenţia de Arii Protejate impreună cu Agenţia de Management al Destinaţiei Bihor.

-

Suport, informare, asistență,coordonare și îndrumare a turiștilor străini din țări
precum Franța, Italia, Australia, Germania, India, Grecia, Ungaria, Israel, Japonia,
Polonia, Anglia, SUA, Canada, Slovacia, Franța, Spania, Turcia etc. și români din Oradea,
Timișoara, Arad, Pitești, București, Craiova, Iași, Brașov, Sibiu, Cluj , Satu Mare, Ploiești
etc., care au vizitat Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor.

-

Rezolvarea adreselor primite în cadrul serviciului pe probleme de turism, informare
turistică, cooperare, colaborare, repartizate spre rezolvare.

-

Luarea în evidenţă a informărilor venite de la diverse instituţii privind invitaţii, târguri
şi evenimente.

-

Mentenanţă, actualizare şi postare informaţii turistice pe pagina de facebook.
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o https://www.facebook.com/CNIPTBihor/
-

Colaborare cu diferite instituții, școli, grădinițe - Agenția de Management al Destinației
Bihor, Centrul Pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor, Teatrul Regina Maria,
Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, Universitatea din
Oradea, administrațiile locale din județul Bihor, centrele de informare și promovare
turistică din județul Bihor și nu numai, etc.

-

Colaborarea cu agenți economici din domeniul turismului: firme, pensiuni, hoteluri,
agenții de tursim

-

Ridicare corespondenţă zilnică şi structurare adrese pe categorii pentru o uşoară
accesare în cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor.

-

Colaborare cu serviciile de specialitate interne pentru a derula o activitate cât mai
eficientă şi valorică în ceea ce priveşte turismul din judeţul Bihor.

-

Îndeplinirea tuturor sarcinilor specifice în cadrul serviciului primite de la superiorul
ierarhic.

-

Întreţinere, actualizare şi administrare informaţii, baza de date ce privesc site-ul
Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Bihor www.travelbihor.ro

-

Informare şi asistenţă turiştilor sau agenţilor atât direct cât şi prin intermediul
telefonic.

-

Elaborarea documentelor, realizarea referatelor de necesitate, note interne, note de
fundamentare pentru o bună funcţionare şi gestionare a activităţii în cadrul serviciului.

-

Pentru informarea agenților economici din domeniul turistic – hoteluri, vile, pensiuni
în fiecare săptămână se trimite un newsletter cu evenimentele, activitățile și
programele culturale ce au loc în județul Bihor.

-

În decursul perioadei, serviciul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Bihor, a continuat colaborarea în baza acordurilor deja semnate în anii precedenți cu
diferite entități și a început colaborarea cu entități precum : Aeroportul Internațional
Oradea, Biroul Vamal de Interior Bihor, Centrul Pentru Arii Protejate și Dezvoltare
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Durabilă Bihor, Agenția de Management a Destinației Bihor, Asociaţia Orizont Verde –
Roşia, Asociația Aventura Bihor, Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și
Regiune, Asociația pentru Inginerie Integrată și Management Industrial, Colegiul
Național Mihai Eminescu, Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, Universitatea din Oradea Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Inspectoratul de Poliție
Județean Bihor, Școala de Pregătire a Agenților Poliție de Frontieră Avram Iancu,
Colegiul Național Iosif Vulcan, Liceul Teoretic Ady Endre, Serviciul Județean Salvamont
Salvaspeo Bihor, Federația Națională Sindicală Ambulanța etc.
Având in vedere contextul pandemic existent , starea de alertă instaurată și regulile
impuse de panademie cu restrițiile aferente activitatea Centrului Național de Informare și
Promovare Turistică Bihor a fost afectată , lipsa evenimentelor de promovare , târguri de
turism, conferințe, alte manifestări cu caracter turistic, turiștii si activităților specifice.
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Compartimentul relații cu publicul
Activitatea de soluționare a petițiilor în perioada ianuarie – iunie 2021
În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, „cetățenii au dreptul
să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor”, iar
„autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite
potrivit legii”.
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 27
din 30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, care prevede prin art. 14:
„semestrial, autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de soluționare a
petițiilor pe baza unui raport”. În acest sens, Biroul Relații Publice - Compartimentul Relații cu
Publicul a întocmit prezentul raport.
În perioada ianuarie – iunie 2021 s-a înregistrat un număr de 194 petiții, din care:
- 106 petiții, competența aparținând Consiliului Județean Bihor;
- 84 petiții înaintate spre soluționare altor autorități și instituții publice competente;
- 4 petiții anonime.
În privința modului de soluționare a acestora, situația se prezintă astfel:
- 70 petiții au fost soluționate favorabil;
- 24 petiții au fost soluționate nefavorabil;
- 82 petiții pentru care s-a declinat competența;
- 7 petiții au fost clasate;
- 11 petiții în curs de soluționare.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- reabilitarea drumurilor;
- sesizări privind autorizații de construire;
- introducerea infrastructurii de apă și de canalizare;
- sesizări privind operatorii de transport rutier public de persoane prin curse regulate speciale;
- probleme de ordin social;
- depozite ilegale de deșeuri;
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- alte probleme.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competența Consiliului Județean
Bihor, persoanele interesate au fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile
competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetățenii și-au exercitat dreptul de petiționare în
condițiile legii, beneficiind din partea autorității publice județene de consultanță și celeritate.
Activitatea de soluționare a petițiilor în perioada iulie – decembrie 2021
În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României, „cetățenii au dreptul
să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor”, iar
„autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite
potrivit legii”.
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de Ordonanța Guvernului nr.
27 din 30 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002, care prevede prin
art. 14: „semestrial, autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de
soluționare a petițiilor pe baza unui raport”. În acest sens, Biroul Relații Publice Compartimentul Relații cu Publicul a întocmit prezentul raport.
În perioada iulie – decembrie 2021 s-a înregistrat un număr de 136 petiții, din care:
- 72 petiții, competența aparținând Consiliului Județean Bihor;
- 60 petiții înaintate spre soluționare altor autorități și instituții publice competente;
- 4 petiții anonime.
În privința modului de soluționare a acestora, situația se prezintă astfel:
- 52 petiții au fost soluționate favorabil;
- 8 petiții au fost soluționate nefavorabil;
- 60 petiții pentru care s-a declinat competența;
- 7 petiții au fost clasate;
- 9 petiții în curs de soluționare.
Principalele probleme ridicate au vizat:
- reabilitarea drumurilor;
- sesizări privind autorizații de construire;
30

- introducerea infrastructurii de apă și de canalizare;
- probleme de ordin social;
- depozite ilegale de deșeuri;
- alte probleme.
În cazul în care problemele semnalate nu erau de competența Consiliului Județean
Bihor, persoanele interesate au fost consiliate și îndrumate către instituțiile și autoritățile
competente.
Concluzionând, se poate afirma că cetățenii și-au exercitat dreptul de petiționare în
condițiile legii, beneficiind din partea autorității publice județene de consultanță și celeritate.

Implementarea Legii nr. 544/2001 în anul 2021
Subsemnatul, Aszalós Adrian-Tibor, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare
internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin
care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:
|_| Foarte bună
|x| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul
2021:
I. Resurse și proces
1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor
de interes public?
|x| Suficiente
|_| Insuficiente
2. Apreciați că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de
interes public sunt:
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|x| Suficiente
|_| Insuficiente
3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră
în furnizarea accesului la informații de interes public:
|_| Foarte bună
|x| Bună
|_| Satisfăcătoare
|_| Nesatisfăcătoare
II. Rezultate
A) Informații publicate din oficiu
1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform
art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?
|x| Pe pagina de internet
|x| La sediul instituției
|x| În presă
|_| În Monitorul Oficial al României
|x| În altă modalitate: rețele de socializare
2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?
|x| Da
|_| Nu
3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția
dumneavoastră le-au aplicat?
a) publicarea pe site-ul oficial al instituției, în cadrul unor secțiuni cu titluri sugestive, ușor
de observat;
b) actualizarea permanentă a site-ului www.cjbihor.ro;
c) comunicate de presă;
d) rețele de socializare;
e) publicarea informațiilor în spații ușor accesibile publicului care intră în instituție;
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4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele
minimale prevăzute de lege?
|x| Da, acestea fiind: proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice
|_| Nu
5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?
|_| Da
|x| Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr
cât mai mare de seturi de date în format deschis?
Identificarea de informații suplimentare în vederea publicării acestora în format deschis pe
pagina de internet a instituției.
B) Informații furnizate la cerere
1. Numărul total În funcție de solicitant
de solicitări

de

la de

După modalitatea de adresare
la

de informații de persoane

persoane

interes public

fizice

juridice

332

228

104

pe suport pe

suport

hârtie

electronic

7

52

verbal

273

Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

214

b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

47

c) Acte normative, reglementări

36

d) Activitatea liderilor instituției

0

e) Informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu 0
modificările și completările ulterioare
f) Altele, cu menționarea acestora: (informații urbanism / arhivă, 35
informații privind transportul public județean de persoane etc.)
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total

5. Număr

de

solicitări

respinse

motive

(cu

34

liderilor

completările
ulterioare
care)

0

modificările
și
Altele (se precizează

instituției
Informații privind modul de

0

termenul legal:

3.1. nu e cazul

3.2..........................................

3.3..........................................

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

4.1. nu e cazul

4.2..........................................

Departajate pe domenii de interes
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3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în
de persoane etc.)

transportul public județean

cu
modificările
și
Altele ( informații urbanism /
completările ulterioare
arhivă, informații privind

aplicare a Legii nr. 544/2001,

liderilor

reglementări
Activitatea

a

investiții,

publici

atribuțiilor instituției publice
Acte
normative,

banilor

Modul
cheltuielide
etc.)îndeplinire

(contracte,

Utilizarea

36

cu

care

47

544/2001,

de aplicare a Legii nr.

instituției
Informații privind modul

reglementări
Activitatea

normative,

instituției

52 7 273 214

Acte
publice

atribuțiilor

respingerii

cheltuieli
Modul deetc.)
îndeplinire a

Motivul

investiții,

0

(contracte,

289 4
termenul
a fost
depășit
electronică
Comunicare
Comunicare în format hârtie
Comunicare verbală

termen
zile
Solicităride 30pentru

2. Număr

precizarea acestora)
Utilizarea banilor publici

Alte

în

termen
de 10 zile
Soluționate
favorabil
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Informații inexistente

332
în

soluționat

instituții
în 5 zile
Soluționate
favorabil

solicitări
alte

de

Exceptate, conform legii

total

către

e favorabil
Redirecționate

Modul de

Termen de răspuns comunica Departajate pe domenii de interes
re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii:
(enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):
...... nu e cazul .......................
6. Reclamații administrative și plângeri în instanță
6.1. Numărul de reclamații administrative
la adresa instituției publice în baza Legii nr.
544/2001, cu modificările și completările
ulterioare
Soluționate
favorabil
3

Respinse
0

În curs de
soluționare
0

Total
3

6.2. Numărul de plângeri în instanță la adresa
instituției în baza Legii nr. 544/2001, cu
modificările și completările ulterioare
Soluționate
favorabil
0

Respinse
0

În curs de
soluționare
0

Total
0

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de
funcționare

ale

compartimentului

Sume
încasate din
serviciul de
copiere

Contravaloarea serviciului de Care este documentul care stă
copiere

la baza stabilirii contravalorii

(lei/pagină)

serviciului de copiere?

A4 alb/negru - 2 lei / pagină Hotărârea Consiliului Județean
A4 color
0

37 lei

- 6 lei / pagină

Bihor nr. 185 din 26.11.2020

A3 alb/negru - 4 lei / pagină privind aprobarea taxelor și
A3 color

- 13 lei / pagină

tarifelor locale pentru anul fiscal
2021, anexa 4

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public
a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt
publicate seturi de date de interes public?
|x| Da
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|_| Nu
b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției
dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații
de interes public:
- îmbunătățirea comunicării interinstituționale;
c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la
informații de interes public:
- actualizarea permanentă a informațiilor afișate la sediul instituției și pe site-ul
www.cjbihor.ro;
- dezvoltarea comunicării online.
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Direcția economică
Serviciul financiar contabil
Misiunea Consiliului Județean Bihor este de coordonare a consiliilor locale în vederea
realizării serviciilor publice de interes județean.
Ca o contribuție la realizarea acestei misiuni poate fi considerată adoptarea Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr. 298 din 29.11.2021 privind stabilirea prețului mediu/tona de
masa verde obținută de pe pajiște pentru anul fiscal 2022, pentru județul Bihor.
Obiective care trebuiau atinse în perioada de raportare:
a) Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli;
b) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli;
c) Urmărirea modului de încasare a veniturilor bugetare;
d) Organizarea și desfășurarea inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al
Județului Bihor;
e) Organizarea şi conducerea contabilităţii;
f) Întocmirea situaţiilor și raportărilor financiare.
Indici de performață, cu prezentarea gradului de realizare a acestora în anul 2021
a) Numărul bugetelor întocmite conform prevederilor legale la termen – 9;
b) Gradul de recuperare al creanțelor: Gradul de colectare al veniturilor bugetului local
pe anul 2021 a fost de 99,91%;
c) Organizarea și ținerea corectă și la zi a evidenței contabile astfel încât să fie reflectată
fidel evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și rezultatul patrimonial al
exercițiului
d) Numărul situațiilor financiare și a raportărilor financiare întocmite corect și predate la
termen:52;
e) Obținerea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii care să fie
reflectată în situațiile financiare pentru exercițiul financiar.
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Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare al acestora
la obiectivele instituției publice
Obiective care trebuiau atinse în perioada de raportare:
a) Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
În conformitate cu art.191 aliniat (1) litera c) coroborat cu aliniat (4), litera b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, preşedintele consiliului judeţean:
“întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege”.
Bugetul Judeţului Bihor pe anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.
15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Bihor nr. 78/09.04.2021. În anul 2021 au fost efectuate rectificări ale bugetului local al
județului Bihor care au fost aprobate prin hotărârile consiliului judeţean cu numerele: :
104/31.05.2021,

157/05.08.2021,

193/16.09.2021,

229/29.09.2021,

249/26.10.2021,

295/29.11.2021, 320/17.12.2021 și 348/29.12.2021.
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli
Au fost depuse toate diligențele în vederea încasării veniturilor cuvenite bugetului local,
precum și a utilizării creditelor bugetare în condiții de eficienţă, eficacitate şi economicitate.
S-a asigurat plata atât a cheltuielilor rezultate din activitatea aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Bihor, cât și al instituțiilor subordonate.
La termenele stabilite prin art.49 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
au fost întocmite și supuse spre aprobarea Consiliului Județean Bihor contul de încheiere a
exerciţiului bugetar, respective conturile de execuție trimestriale.
b) Urmărirea modului de încasare a veniturilor bugetare
Procentul de încasare a veniturilor bugetare ale anului 2021 a fost adus la cunoștință
Consiliului Județean Bihor, această informație regăsindu-se în anexele la hotărârile consiliului
județean nr.82 din 27.04.2021, nr.149 din 15.07.2021, nr.250 din 26.10.2021 și nr. 321 din
17.12.2021 prin care au fost aprobate exerciţia bugetului local la data de: 31.03.2021,
30.06.2021, 30.09.2021 respectiv la data de 30.11.2021.
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De asemenea prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.297 din 29.11.2021 au fost
aprobate taxele și tarifele locale pentru anul fiscal 2022, care constituie venituri la bugetul
local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate.
c) Organizarea și desfășurarea inventarierii bunurilor din domeniul public și privat al
Județului Bihor
Prin Dispoziția nr.491 din 16.11.2021 a Președintelui Consiliului Județean Bihor s-au
constituit comisiile de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii, precum și a bunurilor din domeniul public și privat al Județului Bihor în anul 2021.
Stabilirea rezultatelor de sinteză a inventarierii s-a realizat prin Procesul verbal sinteză
nr.25054 din 22.12.2021.
d) Organizarea şi conducerea contabilităţii
A fost realizată organizarea și ținerea corectă și la zi a evidenței contabile astfel încât să
fie reflectată fidel evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și rezultatul patrimonial
al exercițiului.
e) Întocmirea situaţiilor și raportărilor financiare
Situațiile și raportările financiare, atât cele a căror raportare se face la Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Bihor cât și cele din sfera raportărilor în Sistemul national de
raportare FOREXEBUG au fost realizate la termenele legale.

Raportarea cheltuielilor dedicate pe programe în anul 2021
Plăți efectuate în anul 2021
DENUMIRE INDICATORI

- lei -

1

2

TOTAL CHELTUIELI, din care:

415.500.502

Autorităţi executive

13.368.713
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Servicii publice comunitare de evidenţă a

2.296.660

persoanelor
Tranzacţii privind datoria publică internă

3.393.628

Transferuri cu character general între diferite

396.330

nivele ale administrației
Apărare naţională (Centru Militar Județean Bihor)

396.061

Ordine publică şi siguranţă naţională(I.S.U.)

575.360

Invăţământ

20.962.753

Sănătate

6.145.730

Cultură, recreere şi religie

77.994.170

Asistenţă socială

104.529.692

Protectia mediului

3.162.481

Acţiuni generale economice și comerciale

1.266.013

Transporturi

179.674.225

Alte acţiuni economice

1.338.686
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Compartimentul achiziții publice
Autoritatea contractantă are înfiinţat un compartiment intern – Compartimentul
Achiziţii Publice, fiind în subordinea Direcţiei Generale Economice şi specializat în domeniul
achiziţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și
Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Principiile ce stau la funcţionarea Compartimentului Achiziţii Publice sunt
următoarele:
a)

nediscriminarea;

b)

tratamentul egal;

c)

recunoaşterea reciprocă;

d)

transparenţa;

e)

proporţionalitatea;

f)

asumarea răspunderii;

Obiectivele Compartimentului Achiziţii Publice sunt reprezentate de:
a)

Organizarea activităţii de achiziţii publice;

b)

Programul anual al achiziţiilor publice;

c)

Pregătirea demarării/iniţierii procedurilor de achiziţie publică programate;

d)

Derularea procedurilor de achiziţie publică;

e)

Atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Atribuţiile Compartimentului Achiziţii Publice sunt următoarele activităţi principale:
a) solicită, centralizează şi analizează necesarul de achiziţii publice prevăzute în
bugetul propriu al Consiliului Judeţean ;
b) stabileşte graficul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, în funcţie de
valoarea surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri;
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c) pregăteşte şi elaborează documentaţia specifică procedurii de achiziţie publică pe
baza solicitărilor structurilor beneficiare, împreună cu compartimentele de specialitate din
cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
d) asigură transparenţa şi încurajează mediului concurenţial cu privire la modul de
desfăşurare al procedurilor iniţiate (Monitorul Oficial, invitaţii, site-ul Consiliului Judeţean,
adresă poştă electronică);
e) asigură multiplicarea şi distribuirea documentelor specifice în vederea realizării
achiziţiilor publice;
f) oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentaţia de atribuire, în
limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
g) propune constituirea comisiilor de evaluare şi redactează dispoziţia Preşedintelui
referitoare la componenţa comisiei;
h) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea procedurii şi personalul
compartimentului poate face parte din comisiile de evaluare;
i) acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiei de
achiziţii;
j) asigură condiţiile tehnice de comunicare a raportului de atribuire (redactarea
raportului, comunicarea rezultatelor, restituirea garanţiilor de participare, etc.);
k) asigură condiţiile tehnice și juridice de soluționare a contestaţiilor şi comunicarea
rezolvării acestora;
l) întocmeşte dosarul achiziţiei care se arhivează împreună cu 1 exemplar din oferte;
m) colaborează cu direcţiile de specialitate din Consiliul Judeţean, la întocmirea
contractelor de achiziţii proprii;
n) îndrumă şi acordă consultanţă consiliilor locale şi altor instituţii publice care solicită
consiliere în domeniul specific;
o) asigură transparenţa derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor
cadru de achiziţii publice prin publicarea anunţurilor/invitaţiilor în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
p) întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată.
42

Pe lângă atribuțiile aferente activităților expuse mai sus, Compartimentul Achiziții
Publice, prin personalul propriu, duce la îndeplinire situațiile ce i se repartizează spre
soluționare și le comunică în termen răspunsul.
În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016,
Compartimentul Achiziţii Publice a notificat, în trimestrul IV al anului 2020,
compartimentele/birourile/serviciile din cadrul Consiliului Judeţean Bihor, precum şi Centrul
Militar Judeţean Bihor şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Crişana” al Judeţului Bihor,
solicitând identificarea necesităţilor obiective de produse/servicii/lucrări, care să stea la baza
elaborării Programului Anual al Achiziţiilor Publice (P.A.A.P) pentru anul 2021.
- A fost centralizat şi analizat necesarul de achiziţii publice, ca urmare a răspunsurilor
primite;
- A fost întocmit Programul Anual al Achiziţiilor Publice, aprobat de către ordonatorul
principal de credite pentru anul 2021;
- Au fost inițiate procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică prevăzute
în Programul Anual al Achizițiilor Publice (licitaţii deschise, proceduri simplificate etc.),
ordonatorul principal de credite aprobând documentaţiile de atribuire aferente acestora
precum şi alte documente necesare şi prevăzute de legislaţia incidentă în materie ca făcând
parte din dosarul procedurii de achiziţie publică, ele fiind defalcate astfel:
- Licitaţie deschisă: 6 proceduri
- Proceduri simplificate: 4 proceduri
- Procedură proprie: 1 procedură
- Concurs de soluții: 1 procedură
1. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1028320 în data de
11.02.2021,

având

ca

obiect

prestarea

următoarelor

servicii:

„Actualizare/completare/revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect pentru
autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic de execuțieși asistență tehnică din partea
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propiectantului (S.F.+P.A.C.+P.O.E.+P.T.E.) – DRUM EXPRES ORADEA - ARAD” valoare estimată
42.061.284,66 lei fără TVA;
2. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1027976 în data de
28.01.2021, având ca obiect furnizarea de produse pentru „Achiziția echipamentelor necesare
pentru căutare, salvare și transport victime pe teren dificil, în cadrul proiectului IPHEALTH –
FA Phase, cod ems ROHU449”, valoare estimată cuprinsă în intervalul 1.740.801,33 lei fără
TVA;
3. A fost publicat anunţul de participare simplificat nr. SCN1082316 în data de
22.02.2021, având ca obiect achiziția serviciului de proiectare Achiziția serviciului de
proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E. și asistenţă tehnică din partea proiectantului) și execuției
de lucrări pentru obiectivul: „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str. Ceyrat nr. 4
Oradea, valoare estimată 19.597.503,00 lei fără TVA;
4. A fost publicat anunţul de participare la procedură proprie nr. ADV1210334 din data
de 26.04.2021, având ca obiect „Achiziția Serviciilor de pază și protecție la obiectivele
administrate de Consiliul Județean Bihor” valoare estimată este intervalul cuprins între
834.400 lei fără TVA și de 1.311.200 lei fără TVA.
5. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1032627 în data de
06.07.2021, având ca obiect: Proiectare și execuție ”Varianta de ocolire Aleșd”, valoare
estimată 116.628.550,99 lei fără TVA;
6. A fost publicat anunţul de participare simplificat nr. SCN1092117 în data de
31.08.2021, având ca obiect „Achiziţionarea lucrărilor de amenajare a patru puncte de
colectare deşeuri situate în Municipiul Beiuş, Salonta, Marghita şi Oraşul Aleşd”, valoare
estimată 5.272.957,35 lei fără TVA;
7. A fost publicat anunţul de participare simplificat nr. SCN1092167 în data de
01.09.2021, având ca obiect „Servicii de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor de
construcții pentru obiectivul ”Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor, str. Ceyrat nr.4
Oradea” – supervizare și dirigenție de șantier”, valoare estimată 160.000,00 lei fără TVA;
8. A fost publicat anunţul de participare simplificat nr. SCN1093596 în data de
24.09.2021, având ca obiect „Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru
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lucrările de investiții finanțate de Consiliul Județean Bihor pe rețeaua de drumuri județene, în
perioada 2021 – 2023.”, valoare estimată 999.430,00 lei fără TVA;
9. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1035682 în data de
12.10.2021, având ca obiect prestarea următoarelor lucrări: „Executie lucrari „Varianta
ocolitoare a Municipiului Beiuș” valoare estimată 329.622.308,91 lei fără TVA;
10. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1035739 în data de
14.10.2021, având ca obiect prestarea următoarelor lucrări: „Întreținere comună și alte lucrări
de reparații permanente (Întreținerea platformei, Asigurarea esteticii rutiere, Asigurarea
scurgerii apelor, Întreținere curentă poduri, Întreținere drumuri pietruite, Ziduri de sprijin) în
perioada 2021-2023, pe rețeaua de drumuri județene aflate în administrarea Consiliului
Județean Bihor, pe loturi: lotul 1 - zona Aleșd, lotul 3 – zona Marghita, lotul 4 – zona Oradea,
lotul 5 – zona Tinca” valoare estimată 34.696.719,13 lei fără TVA;
11. A fost publicat anunţul de participare la concursul de soluții nr. DC1000172 în data
de 21.10.2021, având ca obiect prestarea următoarelor lucrări: „Concurs de soluții pentru
edificarea Centrului Cultural Multifuncțional în municipiul Oradea, Județul Bihor” valoare
estimată 2.226.195,00 lei fără TVA;
12. A fost publicat anunţul de participare la licitație deschisă nr. CN1037637 în data de
16.12.2021, având ca obiect prestarea următoarelor lucrări: „Proiectare si Executie „Drum de
legătură între municipiul Oradea și comuna Sanmartin” valoare estimată 169.967.601,47 lei
fără TVA.
Totodată, au fost derulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu
aprobarea ordonatorului principal de credite, achiziţii publice directe (produse, servicii şi
lucrări), realizate pe bază de document justificativ (factură fiscală sau contract), astfel:
ACHIZIŢII DIRECTE ONLINE – FURNIZARE PRODUSE:
1. Achiziționarea de stivuitor manual, catarg stivuitor, cilindru hidraulic, lamă stivuitor
pentru ISU, în valoare de 2.136,00 lei fără TVA;
2. Achiziționarea de Autoutilitara Mercedes Sprinter pentru Consiliul Județean Bihor,
în valoare de 43.680,00 lei fără TVA;
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3. Achiziționarea unei ștampile plus clișeu PR 40 având dimensiunea 55X20 mm pentru
Consiliul Județean Bihor, în valoare de 73,00 lei fără TVA;
4. Achiziționarea unor accesorii de birou și articolelor de hârtie necesare Centrului
Militar Județean, în valoare de 3.948,21lei fără TVA;
5. Achiziționarea unor tonere pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
Bihor, în valoare de 1.139,00lei fără TVA;
6. Achiziționarea unor dosare, glue, hârti pentru Structura Teritorială pentru Probleme
Speciale Bihor, în valoare de 726,60 lei fără TVA;
7. Achiziționarea unui acumulator auto 12V, 70A pentru BH72CJB aparținând
Consiliului Județean Bihor, în valoare de 605,04 lei fără TVA;
8. Achiziționarea unor furnituri pentru Consiliul Județean Bihor, în valoare de 104,00
lei fără TVA;
9. Achiziționarea unor agende și calendare necesare Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Crişana, în valoare de 4.375,00 lei fără TVA;
10. Achiziționarea unei veioze pentru Consiliul Județean Bihor, în valoare de 95,24 lei
fără TVA;
11. Achiziționarea unor becuri corePro LED bulb, în valoare de 408,90 lei fără TVA;
12. Achiziționarea a 20 cutii de măști faciale cu 4 straturi necesare pentru Consiliului
Județean Bihor, în valoare de 600,00 lei fără TVA;
13. Achizitionarea urmatoarelor produse: stergatoare de parbriz, becuri, solutii inghet,
racleta etc, în valoare de 2.806,25 lei fără TVA;
14. Achizitionarea unui Cuptor Bizhub C287, în valoare de 1.257,00 lei fără TVA;
15. Achiziționarea unor produse: tonere imprimante, unitate imagine, HDD,
subscripție fortinet/protecție, în valoare de 25.411,00 lei fără TVA;
16. Achiziționarea unor produse de birotică legitimații și șnur, în valoare de 2.880,00
lei fără TVA;
17. Achiziționarea unor produse de birotică, în valoare de 965,00 lei fără TVA;
18. Achizitionarea a 3 tonere pentru imprimanta, în valoare de 744,00 lei fără TVA;
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19. Achizitia unor developer și cuptor pentru imprimante, în valoare de 1.230,00 lei
fără TVA;
20. Achiziționarea unor tonere pentru imprimante și Unități de imagine, memorii
pentru CJB, în valoare de 14.822,00 lei fără TVA;
21. Achiziția unor jaluzele verticale pentru birourile Serviciului Proiecte cu Finanțare
Nerambursabilă, în valoare de 728,75 lei fără TVA;
22. Achiziționarea unor produse necesare precum măști, mănuși, viziere, în valoare de
636,00 lei fără TVA;
23. Achiziționarea unor rafturi metalice pentru depozitare documente, în valoare de
9.880,33 lei fără TVA;
24. Achiziționarea unor stik-uri de memorie, în valoare de 255,00 lei fără TVA;
25. Achiziționarea unui clișeu pentru ștampilă pentru Compartimentul Administrativ,
în valoare de 31,00 lei fără TVA;
26. Achiziționarea a 8 anvelope de iarna mărimea 215/55 R17 CONTI TS850P, în
valoare de 5.377,84 lei fără TVA;
27. Achiziționarea unui Stilou și a doua seturi de rezerve pentru stilou necesare pentru
CJB, în valoare de 81,00 lei fără TVA;
28. Achiziționare 6 cutii mănuși nitril de unică folosință, mărimea M și L, în valoare de
240,00 lei fără TVA;
29. Achiziționarea unor produse de birotică pentru protocol și reprezentare, în valoare
de 27.896,00 lei fără TVA;
30. Achiziționarea a două seturi Pămătuf pentru praf SWIFFER Duster, 1 mâner + 4
rezerve, în valoare de 40,00 lei fără TVA;
31. Achiziționarea unui Steag RO mătase, pompon mătase, lance metal aurie si suport
metal auriu, în valoare de 590,00 lei fără TVA;
32. Achizitie container Abroll - ISU CRISANA BIHOR, în valoare de 125.400,00 lei fără
TVA;
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33. Achiziționarea unor articole din hârtie necesare pt ISU, în valoare de 24.368,80 lei
fără TVA;
34. Achiziționare materiale curățenie, în valoare de 7.562,27 lei fără TVA;
35. Achiziționare măști, în valoare de 220,00 lei fără TVA;
36. Achiziționarea de plicuri A4 și baterii CR 2032, în valoare de 167,00 lei fără TVA;
37. Achizitie produse (portstampilaR30+PortstampilaP20+tus) - Consiliul Judetean
Bihor, în valoare de 155,00 lei fără TVA;
38. Achiziționarea unor plicuri burduf, respectiv plicuri C4 Offset, în valoare de
1.779,36 lei fără TVA;
39. Achizitie baterie de pornire Bosch 60 AH (1 buc) si AH 70 (1 buc) - Centrul Militar
Judetean Bihor, în valoare de 745,00 lei fără TVA;
40. Achiziționarea și montarea unor anvelope și piese de schimb mecanice, în valoare
de 3.166,00 lei fără TVA;
41. Achiziționarea unor foi de parcurs model A4, în valoare de 320,00 lei fără TVA;
42. Achiziționarea unor foi de parcurs seria I transport persoane, în valoare de 58,80
lei fără TVA;
43. Achiziționarea a 300 bucăți de coperți de arhivare necesare pentru Consiliul
Județean Bihor, în valoare de 1.485,00 lei fără TVA;
44. Achiziționarea unor furnituri de birou, materiale pentru curățenie, articole de
hârtie consumabile 4, în valoare de 6.578,00 lei fără TVA;
45. Achiziționarea unor furnituri de birou, materiale pentru curățenie, articole de
hârtie consumabile 3, în valoare de 220,00 lei fără TVA;
46. Achiziționarea unor furnituri de birou, materiale pentru curățenie, articole de
hârtie consumabile 2, în valoare de 11.950,52 lei fără TVA;
47. Achiziționarea unor furnituri de birou, materiale pentru curățenie, articole de
hârtie consumabile 1, în valoare de 14.051,25 lei fără TVA;
48. Achiziționarea unor cutii de arhivare necesare pentru Consiliul Județean Bihor, în
valoare de 1.250,00 lei fără TVA;
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49. Achiziționarea unor prosoape din hârtie pentru mâini, în valoare de 380,00 lei fără
TVA;
50. Achiziționarea a trei stații de lucru cu monitor, în valoare de 5.382,36 lei fără TVA;
51. Achiziționarea unei ștampile plus clișeu PR 50 având dimensiunea 6,6x2,8 cm, în
valoare de 87,00 lei fără TVA;
52. Achiziționarea unor baterii staționare, redresor și cleme de prindere camere video
de supraveghere, în valoare de 13.199,60 lei fără TVA;
53. Achiziționarea unor materiale de întreținere și funcționare (microfoane, instalație
sonorizare) , în valoare de 7.924,34 lei fără TVA;
54. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 3.615,00 lei fără TVA;
55. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 9.339,00 lei fără TVA;
56. Achizitionarea Hartie Plotter HP, în valoare de 648,00 lei fără TVA;
57. Achiziționarea unui acumulator 12V28Ah necesar Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Crişana” , în valoare de 117,00 lei fără TVA;
58. Achizitie acumulator 12V75Ah - BH09VSC - ISU CRISANA BIHOR, în valoare de
282,00 lei fără TVA;
59. Achiziționarea a 50 buc. stingătoare cu pulbere P6, în valoare de 5.000,00 lei fără
TVA;
60. Achiziționarea a 3 aparate de aer condiționat ISU, în valoare de 6.292,80 lei fără
TVA;
61. Achiziționarea unui clișeu ștampilă pentru Compartimentul Financiar – Contabil, în
valoare de 33,00 lei fără TVA;
62. Achiziționarea unor obiecte de inventar necesare Centrului Militar Județean Bihor,
în valoare de 19.365,00 lei fără TVA;
63. Achiziționarea unor materiale pentru întreținere și funcționare, necesare Centrului
Militar Județean, în valoare de 936,50 lei fără TVA;
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64. Achiziționarea unor accesorii de birou necesare Centrului Militar Județean Bihor,
în valoare de 200,00 lei fără TVA;
65. Achiziționarea unor produse (1 buc. cot wc fix și 1 buc silicon sanitar alb) pentru
grup sanitar, în valoare de 53,28 lei fără TVA;
66. Achizitionarea unor echipamente IT, în valoare de 4.883,00 lei fără TVA;
67. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 10.409,00 lei fără TVA;
68. Achiziționarea unor materiale pentru pichetul P.S.I. necesare Centrului Militar
Județean Bihor, în valoare de 1.588,00 lei fără TVA;
69. Achiziționarea unor materiale de întreținere și funcționare (cabluri instalație
sonorizare) , în valoare de 2.244,00 lei fără TVA;
70. Achiziționarea unei canapea care este necesar Centrului Militar Județean Bihor, în
valoare de 840,00 lei fără TVA;
71. Achiziționarea unor rafturi metalice pentru încăperea din strada Traian Lalescu, în
valoare de 23.409,90 lei fără TVA;
72. Achiziționarea și montarea a 4 anvelope de vară de marimea 235/55R17, în valoare
de 2.778,80 lei fără TVA;
73. Achiziționare și montare 4 anvelope de vară de marimea 185/65 R15, în valoare
de 1.344,12 lei fără TVA;
74. Achizitionare registre, în valoare de 285,00 lei fără TVA;
75. Achizitie 500 buc. masti, în valoare de 150,00 lei fără TVA;
76. Achiziționarea unor produse de curățenie aferente trimestrului III pentru Consiliul
Județean Bihor, în valoare de 6.905,50 lei fără TVA;
77. Achiziționarea aspirator karcher WD-2, în valoare de 330,00 lei fără TVA;
78. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 5.350,00 lei fără TVA;
79. Achiziționarea unor materiale de curățenie necesare Centrului Militar Județean
Bihor, în valoare de 3.751,90 lei fără TVA;
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80. Achiziționarea unor bunuri materiale (tonere și cartușe) pentru Centrul Militar
Județean Bihor, în valoare de 5.780,50 lei fără TVA;
81. Achiziționarea a 15 bucăți de coroane de flori naturale necesare Centrului Militar
Județean Bihor, în valoare de 4.159,65 lei fără TVA;
82. Achiziționarea unor produse de protocol și reprezentare constând în apă plată la
0,5 l, în valoare de 8.806,72 lei fără TVA;
83. Furnizare de apa imbuteliata in bidoane de 19 litri in sistem watercooler cu pH 9,4,
în valoare de 11.400,00 lei fără TVA;
84. Achizitie role imprimanta, în valoare de 1.581,00 lei fără TVA;
85. Achizitie tonere Konica Minolta Bizhub C458 YMC, în valoare de 7.176,00 lei fără
TVA;
86. Achizitie echipamnete IT necesare Consiliului Judetean Bihor, în valoare de
13.563,00 lei fără TVA;
87. Achiziționarea unei coroane de flori naturale care este necesară Centrului Militar
Județean Bihor, în valoare de 277,31 lei fără TVA;
88. Achiziționarea unei coroane de flori naturale care este necesară Centrului Militar
Județean Bihor, în valoare de 277,31 lei fără TVA;
89. Achiziționarea parțială a următoarelor produse pentru curățenie, pentru trimestru
II necesare CJB, în valoare de 5.460,00 lei fără TVA;
90. Achiziționarea unei coroane de flori naturale care este necesară CMJ BH pe 20
APRILIE 2021, în valoare de 277,31 lei fără TVA;
91. Achiziționarea și montarea unui număr de 9 suporți stingătoare de incendiu, în
valoare de 180,00 lei fără TVA;
92. Achiziționare 2 calculatoare si 1 imprimanta pentru Centrului Militar Județean
Bihor, în valoare de 3.410,78 lei fără TVA;
93. Achiziționarea unor furnituri de birou necesare Consiliului Județean Bihor, în
valoare de 10.914,50 lei fără TVA;
94. Achizitie Toner Brother MFC-L2712DN, în valoare de 744,00 lei fără TVA;
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95. Achizitie 100 topuri de hârtie xerox A4 BUSINESS, în valoare de 1.120,00 lei fără
TVA;
96. Achiziționarea a 1.000 bucăți de măști faciale necesare pentru Consiliului Județean
Bihor, în valoare de 220,00 lei fără TVA;
97. Achiziționarea unor produse:1 set de pastă pentru pix Schneider Topball 850 și 10
set. rez. Parker, în valoare de 129,50 lei fără TVA;
98. Achizitionarea a 4 buc de cosuri de gunoi cu pedala inox 12 litri, în valoare de
340,00 lei fără TVA;
99. Achizitie 100 topuri hartie xerox A4 XEROX BUSINESS, în valoare de 1.150,00 lei
fără TVA;
100. Achizitie Baterii duracell 2 buc/set pentru CJB, în valoare de 140,00 lei fără TVA;
101. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 8.150,00 lei fără TVA;
102. "Achiziționarea unor prosoape de hartie ZZ albe și săpun lichid necesare
Consiliului Județean Bihor", în valoare de 510,00 lei fără TVA;
103. Achiziția produse de informare și publicitate în proiectul Înființare Parc Științific
și Tehnologic, în valoare de 8.200 lei fără TVA;
104. Achiziționarea a două ștampile, în valoare de 177,00 lei fără TVA;
105. Achiziționarea unei ștampile cu clișeu PR 40, în valoare de 87,00 lei fără TVA;
106. Achizitie Hartie copiator Xerox Business A4 80 g/mp, 500 coli/top, în valoare de
1.120,00 lei fără TVA;
107. Achiziționarea unor furnituri de birou necesare Consiliului Județean Bihor, în
valoare de 2.894,00 lei fără TVA;
108. Achizitie materiale sanitare, în valoare de 3.092,10 lei fără TVA;
109. Achiziționarea a 2-ă bucăți de registre cartonate necesare pentru Consiliului
Județean Bihor, în valoare de 114,00 lei fără TVA;
110. Achiziționarea unor produse (hârtie copiator A4 BUSINESS , Patroane cerneala
mici, patroane cerneală, în valoare de 1.175,00 lei fără TVA;
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111. Achiziționarea parțială a unor produse pentru curățenie necesare necesare
Consiliului Județean Bihor, în valoare de 3.331,50 lei fără TVA;
112. Achiziționarea unor cărți de vizită pentru consilierii de la cabinetele demnitarilor,
în valoare de 225,00 lei fără TVA;
113. Achizitie Carucior de transport, în valoare de 349,00 lei fără TVA;
114. Achiziționarea a 500 bucăți de măști chirurgicale necesare pentru Consiliului
Județean Bihor, în valoare de 200,00 lei fără TVA;
115. Achiziționarea unor echipamente IT pentru Consiliului Județean Bihor, în valoare
de 5.520,00 lei fără TVA;
116. Achizitie hartie xerox Business A4 80 g/mp, 500 coli/top, în valoare de 560,00 lei
fără TVA;
117. Achiziționarea a două bucăți de ștampile tușate P20, în valoare de 130,00 lei fără
TVA;
118. Achiziționarea unor agende, calendare de perete și de birou pentru anul 2021, în
valoare de 6.310 lei fără TVA;
119. Achizitie saci menajeri, în valoare de 57,60 lei fără TVA.
ACHIZIŢII DIRECTE ONLINE – PRESTĂRI SERVICII:
1. Achiziționarea serviciilor de asigurare RCA pentru autovehiculul marca MERCEDES
SPRINTER pentru Consiliul Județean Bihor, în valoare de 2.136,00 lei fără TVA;
2. Achiziționarea în vederea realizării de Proiect Tehnic (P.T.) și Documentația Tehnică
pentru obținerea Autorizației de Construire pentru Consiliul Județean Bihor, în valoare de
135.000,00 lei fără TVA;
3. Achiziționarea abonamentelor de ziare pentru anul 2022 necesare Centrului Militar
Județean Bihor în valoare de 998,47 lei fără TVA;
4. Achiziționarea de Asistenta tehnica - dirigentie de santier - puncte colectare deseuri
Beius, Marghita, Salonta, Alesd pentru Consiliul Județean Bihor, în valoare de 56.000,00 lei
fără TVA;
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5. Achiziționarea unor bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare necesare
Centrului Militar Județean Bihor, în valoare de 1.325,91 lei fără TVA;
6. Achiziționarea abonamentelor de ziare pentru anul 2022 pentru ISU Crișana, în
valoare de 2.723,80 lei fără TVA;
7. Achiziționarea unui Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul – ”ÎNFIINȚARE PARC
INDUSTRIAL BEIUȘ”, în valoare de 95.000,00 lei fără TVA;
8. Achiziționarea unui serviciu de revizie tehnică aparat filtrare apă potabilă pentru
Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în valoare de 3.006,00 lei fără TVA;
9. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică la Dacia Logan, în valoare de 466,55 lei
fără TVA;
10. Achiziționarea unui abonament pentru căsuţa poştală pe anul 2022 necesar
Centrului Militar Județean, în valoare de 244,03 lei fără TVA;
11. Achiziționarea serviciului de revizie tehnică de tipul RT1 pentru autoutilitara marca
”WOLKSVAGEN AMAROK”, în valoare de 939,94 lei fără TVA;
12. Achiziționarea serviciilor de asigurare CASCO pentru autoturismul marca
Volkswagen Touareg, în valoare de 2.535,00 lei fără TVA;
13. Achiziționarea serviciilor de reparatie si inlocuit usi garaj - Sectia de Pompieri Beius
pentru Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în valoare de 44.488,65 lei fără TVA;
14. Achiziționarea serviciului de realizare Plan Urbanistic Zonal și SF pentru obiectivul
– ”ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL ALEȘD”, în valoare de 107.800,00 lei fără TVA;
15. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică de tipul RT1 pentru autoutilitara marca
DUSTER”, în valoare de 2.585,66 lei fără TVA;
16. Achiziționarea serviciilor privind ”Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul
Inel rutier metropolitan Oradea”, în valoare de 135.000,00 lei fără TVA;
17. Achiziționarea serviciilor de reînoire a certificatului digital cu o valabilitate de 3
ani, în valoare de 714,00 lei fără TVA;
18. Achiziționarea serviciilor de consultanţă în domeniul apărării împotriva prevenirii
şi stingerii,SSM, în valoare de 9.000,00 lei fără TVA;
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19. Achiziționarea serviciilor de încărcare cu freon a aparatelor de aer condiționat, în
valoare de 696,00 lei fără TVA;
20. Achiziționare serviciilor de revizie tehnică a grupului electrogen ESE 70 DWR, în
valoare de 2.879,00 lei fără TVA;
21. Achiziționarea serviciilor de asigurare CASCO-pentru DACIA DUSTER II BH 15 CAE,
în valoare de 1.536,00 lei fără TVA;
22. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică de tipul RT1 pentru autoutilitara SKODA
BH 01 CJB, în valoare de 3.312,65 lei fără TVA;
23. Achiziționarea serviciilor de reparare sistem climatizare si injectoare, în valoare de
2.193,28 lei fără TVA;
24. Achiziționarea de „Studii de teren (studiu topo. și studiu geo.) și doc. ob. avize Pod
peste Colector pe DJ 797 A” , în valoare de 20.000,00 lei fără TVA;
25. Achiziționarea serviciului având ca obiect: „Elaborarea proiectului tehnic: Etapa 2
– Centura Bihari, în valoare de 134.000,00 lei fără TVA;
26. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică de tipul RT1 pentru autoutilitara, în
valoare de 1.750,10 lei fără TVA;
27. Achiziționarea unui serviciu de „Elaborare studii de specialitate privind speciile
invazive, în valoare de 75.000,00 lei fără TVA;
28. Achiziţionarea serviciilor de asigurare RCA și CASCO pentru autoutilitara marca
Dacia Duster 4x4, în valoare de 3.524,00 lei fără TVA;
29.

Achiziționarea

serviciului

de

”Verificare

proiect

(drumuri,

poduri,

consolidări,canalizări și rețele, în valoare de 80.000,00 lei fără TVA;
30. Achiziția serviciului unui abonament ArcGis Online, plan-level 2 - 5 utilizatori, în
valoare de 14.850,00 lei fără TVA;
31. Achiziționării unor servicii de dezinfecție pentru anul noiembrie 2021 și aprilie
2022, în valoare de 17.646,00 lei fără TVA;
32. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat – membru
ANEVAR, în valoare de 1.800,00 lei fără TVA;
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33. Achiziționarea serviciului având ca obiect: „Servicii de expertiză tehnică DJ 763
Padiș – Ic Ponor” , în valoare de 45.000,00 lei fără TVA;
34. Achiziționarea unui serviciu de evaluare documentație tehnică pentru obținerea
Acordului de Mediu - DJ 763 PADIȘ-IC PONOR, în valoare de 4.600,00 lei fără TVA;
35. Achiziționarea „Studiu Geotehnic aferent DJ 763 Padiș – Ic Ponor” , în valoare de
35.000,00 lei fără TVA;
36. Achiziționarea unor servicii de publicare anunț privind atribuirea contractului de
vânzare-cumpărare, în valoare de 201,68 lei fără TVA;
37. Achiziționarea unor servicii de lucrări de întreținere și reparații pentru
autoturismul Dacia Duster, în valoare de 3.488,21 lei fără TVA;
38. Achizitie pachet semnatura electronica, valabil 36 luni, în valoare de 379,00 lei fără
TVA;
39. Achiziționarea serviciilor de asigurare RCA și CASCO pentru autovehiculele marca
Skoda Superb, în valoare de 10.805,00 lei fără TVA;
40. Achiziționarea serviciilor de Identificare suprafețe și întocmire documentații de
dezlipire, în valoare de 5.000,00 lei fără TVA;
41. Achiziționarea serviciilor de Întocmirea doc cadastrale privind culoarul de
expropriere extins, identificarea proprietarilor ZMO, în valoare de 51.000,00 lei fără TVA;
42. Achiziționarea Serviciului de evaluare prin expert evaluator autorizat – membru
ANEVAR Zona Metropolitană Oradea, în valoare de 2.400,00 lei fără TVA;
43. Achizitie servicii de inspectie tehnica periodica BH 17 CJB - Centrul Militar Judetean
Bihor, în valoare de 84,03 lei fără TVA;
44.

Achiziționarea

serviciilor

de

verificare

și

măsurare

a

prizelor

de

pământare/paratrăsnet, în valoare de 1.350,00 lei fără TVA;
45. Achiziționarea unor servicii de publicitate – publicare anunț vânzare pentru
Microbuz M2, în valoare de 302,52 lei fără TVA;
46. Achiziționarea serviciilor de „Elaborare pentru obținerea de investiții reabilitare DJ
190 G – INTERSECȚIE ALMAȘU MARE–LIM. JUD SALAJ, în valoare de 130.000,00 lei fără TVA;
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47. Achiziționarea serviciilor S.F. pentru obiectivul de investiții „Pod și drum de
legătură la DJ 768 A” , în valoare de 134.500,00 lei fără TVA;
48. Achiziționării serviciilor de mentenanţă şi monitorizare a sistemului de securitate
de 2 ori/an, în valoare de 1.000,00 lei fără TVA;
49. Achiziționarea unor servicii de mentenanţă şi monitorizare a sistemului de
incendiu de la sediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Bihor, strada
Patrioţilor nr. 2, în valoare de 2.400,00 lei fără TVA;
50. Achiziționarea unor servicii de lucrări de întreținere și reparații pentru
autoturismul Dacia Duster, în valoare de 1.354,44 lei fără TVA;
51. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică de tipul RT1, în valoare de 3.042,08 lei
fără TVA;
52. Achiziționarea serviciilor de reparație curentă pentru autoutilitara marca DACIA
DUSTER, în valoare de 3.455,72 lei fără TVA;
53. Achizitionare serv. de asistență tehnică pentru lucrările de investiții finanțate de
CJB, în valoare de 132.000,00 lei fără TVA;
54. Achiziționarea serviciilor de Studiu geotehnic preliminar SGP, Centrul Cultural
Multifuncțional, în valoare de 4.700,00 lei fără TVA;
55. Achiziționarea serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.) , în valoare de
135.000,00 lei fără TVA;
56. Achiziționarea de servicii inginerie geotehnică pt ”Pod și drum de legătură la DJ
768 A” , în valoare de 29.000 lei fără TVA;
57. Achiziționarea de servicii de descărcare arheologică aferente ob. de investiții
Varianta ocolitoare a Mun. Beius, în valoare de 25.800,00 lei fără TVA;
58. Achiziționarea serviciilor de asigurare CASCO pentru autoutilitara marca NISSAN
NAVARA, în valoare de 1.649,40 lei fără TVA;
59. Achiziționarea serviciilor de reparare sistem climatizare pentru autoturismul Dacia
Duster, în valoare de 637,63 lei fără TVA;
60. Achiziționarea serviciilor de curățenie profesională la sediul CNIPT, în valoare de
24.192,00 lei fără TVA;
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61. Achizitie servicii de publicitate - anunt vanzare pentru Microbuz M2 Clasa B cotidian national, în valoare de 302,52 lei fără TVA;
62.

Achiziționarea

unui

serviciu

de

topografie

pentru

întocmirea

unor

lucrări/documentații cadastrale, în valoare de 10.000,00 lei fără TVA;
63. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat – membru
ANEVAR Oradea și Comuna Sânmartin, în valoare de 3.180,00 lei fără TVA;
64. Achiziționarea serviciilor de reparație curentă pentru autoturismul marca
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0.TSI, în valoare de 10.917,63 lei fără TVA;
65. Achiziționarea unui serviciu de elaborare documentație științifică, în valoare de
20.000,00 lei fără TVA;
66. Achizitionarea de servicii de evaluare - bun imobil Suncuius, în valoare de 1.500,00
lei fără TVA;
67. Achizitionarea de servicii de consultanta in eficienta energetica - imobil Suncuius,
în valoare de 500,00 lei fără TVA;
68. Achiziționarea serviciilor de coordonare în materie de Securitate și Sănătate în
Muncă (SSM) , în valoare de 120.000,00 lei fără TVA;
69. Achiziționarea unor servicii de publicare în Monitorul Oficial – Partea a VI-a și
Jurnalul Național, în valoare de 865,55 lei fără TVA;
70. Achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere pentru autoturismul Dacia
Logan, în valoare de 3.771,09 lei fără TVA;
71. Achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă CASCO-autoutilitara Dacia Duster
4X4, în valoare de 1.470,00 lei fără TVA;
72. Achiziționarea serviciilor de mentenanță a sistemului integrat de printare, copiere,
scanare, în valoare de 47.736,00 lei fără TVA;
73. Achiziționarea serv. de verificare a instalației electrice si montarea unui dispozitiv
de protecție, în valoare de 450,00 lei fără TVA;
74. Achiziționare serviciu de consultanță în eficiența energetică, în valoare de 900,00
lei fără TVA;
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75. Achiziționarea serviciilor de asigurare RCA și CASCO, în valoare de 2.558,00 lei fără
TVA;
76. Achiziționarea unor servicii ITP pt ISU Crisana BH 09 VSC, în valoare de 84,03 lei
fără TVA;
77. Achiziționarea unor servicii de inspecţie tehnică periodică (ITP) - ISU Crisana, în
valoare de 67,22 lei fără TVA;
78. Achiziționarea serviciul de asigurare de răspundere civilă auto RCA – 12 luni pentru
ISU Crisana, în valoare de lei fără TVA;Servicii de asigurare CASCO Inspectoratului pentru
Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, în valoare de 670,00 lei fără TVA;
79. Achiziționarea unui acumulator 12V28Ah necesar Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Crişana”, în valoare de 1.985,00 lei fără TVA;
80. Achiziționarea serviciilor de proiectare-elaborare documentație tehnică +
expertiză pentru obiectivul, în valoare de 36.000,00 lei fără TVA;
81. Achizitie abonament servicii legislative, în valoare de 12.400,00 lei fără TVA;
82. Achizitie servicii de verificare la termen si incarcare a 181 extinctoare - ISU
CRISANA BIHOR, în valoare de 3.538,00 lei fără TVA;
83. Achiziționarea serviciilor de curățenie la imobilul din strada Aurel Lazăr, nr. 13,
situat în locali, în valoare de 10.800,00 lei fără TVA;
84. Achiziționarea și montarea a 6 panouri publicitare permanente SMIS 125117, în
valoare de 5.800,00 lei fără TVA;
85. Achizitie servicii de asigurarea RCA BH 09 VSC - ISU CRISANA BIHOR, în valoare de
529,00 lei fără TVA;
86. Achiziționarea unui serviciu de anunț publicitar de finalizare a proiectului SMIS
125117, în valoare de 2.400,00 lei fără TVA;
87. Achiziționarea unor servicii de revizie tehnica periodica BH 11 HAO - ISU CRISANA
BIHOR, în valoare de 928,57 lei fără TVA;
88. Achizitionarea de servicii de reparatie BH 93 SMU - ISU CRISANA BIHOR, în valoare
de 2.459,50 lei fără TVA;
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89. Achiziția serviciului de ”Verificare proiect aferent obiectivului: Varianta ocolitoare
Ștei (Beiuș) , în valoare de 132.000,00 lei fără TVA;
90. Achiziționarea privind închirierea, igienizarea și vidanjarea unei toalete mobile
ecologice, în valoare de 3.650,00 lei fără TVA;
91. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat – membru
ANEVARA, în valoare de 2.000,00 lei fără TVA;
92. Achiziționarea serviciului de reparație a instalației de scurgere a apei menajere
(scurgere WC) CMJ, în valoare de 370,00 lei fără TVA;
93. Achiziționarea serviciului de de evaluare - bun imobil - Strada I.C.Bratianu nr.8
Oradea, în valoare de 1.900,00 lei fără TVA;
94. Achizitionare de servicii de inspectie tehnica periodica BH 11 HAO, în valoare de
67,22 lei fără TVA;
95. Achizitionare serviciilor de Elaborare S.F. pentru obiectivul Drum de legătură între
localitatea Paleu și localitatea Paleu, în valoare de 134.880,00 lei fără TVA;
96. Achiziționarea de servicii reviziei la 1 an, BH 20 CMJ, în valoare de 1.165,87 lei fără
TVA;
97. Achiziționarea serviciului de SF pentru obiectivul Modernizare DJ 763 Padiș – Ic
PonoR, în valoare de 134.800,00 lei fără TVA;
98. Achiziționarea serviciului de medicina muncii pentru angajații Consiliului Județean
Bihor, în valoare de 7.540,00 lei fără TVA;
99. Achizitionarea serviciilor de proiectare pentru obiectivul : ”Modernizare DJ 795 A;
Șumugiu – DJ 768, în valoare de 110.559,00 lei fără TVA;
100. Achiziționarea serviciului de proiectare având ca obiect Amenajare stații pentru
mijloacele de trans, în valoare de 35.000,00 lei fără TVA;
101. Achiziționarea serviciului de evaluare prin expert evaluator autorizat – în vederea
valorii de piață a unui bun imobil, în valoare de 2.000,00 lei fără TVA;
102. Achiziționarea serviciului de abonament ArcGIS - ISU CRISANA BIHOR, în valoare
de 5.320,84 lei fără TVA;
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103. Achiziționarea serviciului de Incărcarea stingătoarelor de incendiu pentru
Consiliul Județean Bihor, în valoare de 1.430,00 lei fără TVA;
104. Achiziționarea CASCO, RCA pentru 2 DACIA DUSTER LAUREATE 4X4 - CMZ, în
valoare de 4.523,00 lei fără TVA;
105. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat –
membru ANEVAR, în valoare de 4.050,00 lei fără TVA;
106. Achiziționarea unui studiu istoric pentru obiectivul : Reconstruire Cabana Vadu
Crișului, în valoare de 5.000,00 lei fără TVA;
107. Achiziționarea unor servicii de dezinsecţie, deratizare și dezinfecție, erbicidare
buruienieni curte, în valoare de 18.214,90 lei fără TVA;
108. Achizitie servicii de asigurare RCA - BH 10 PCB - ISU CRISANA, în valoare de
1.294,00 lei fără TVA;
109. Achizitie servicii de asigurare RCA - MAI 45020 - ISU CRISANA BIHOR, în valoare
de 649,00 lei fără TVA;
110. Achiziționarea unor servicii de Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul
Drum de legătură între Oradea și Com. Sanmartin, în valoare de 134.880,00 lei fără TVA;
111. Achiziția Serviciilor de gestionare a parcului de vehicule (27 buc) a Consiliului
Județean Bihor, în valoare de 11.119,68 lei fără TVA;
112. Achiziționarea unor Servicii de ”Verificare proiect (PODURI) aferent obiectivului:
Varianta de ocolire Aleșd, jud. Bihor, în valoare de 4.500,00 lei fără TVA;
113. Achiziționarea serviciilor de realizare a două spoturi audio și difuzarea acestora,
în valoare de 30.611,76 lei fără TVA;
114. Achiziționarea serviciilor de realizare a două spoturi audio și difuzarea acestora,
în valoare de 34.000,00 lei fără TVA;
115. Achiziționarea serviciilor de proiectare – elaborare S.F. + P.T. pentru obiectivul
”Pod pe DJ 764 H la Nimăiești, în valoare de 56.000,00 lei fără TVA;
116. Achiziționarea serviciilor de proiectare – elaborare S.F. + P.T. pentru obiectivul
”Podețe pe DJ 767 în com. Vârciorog, în valoare de 32.000,00 lei fără TVA;
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117. Achiziționarea serviciilor de reparare și întreținere pentru autoambulanța ISU
Crisana, în valoare de 665,88 lei fără TVA;
118. Achiziționarea serviciilor de Întocmire documentație cadastrală privind culoarul
de expropriere, identificarea proprietarilor, în valoare de 24.500,00 lei fără TVA;
119. Achiziționarea serviciilor de asigurare RCA și CASCO pt BH 09 CJB cu o valabilitate
12 luni, în valoare de 3.600,00 lei fără TVA;
120. Achiziționarea serviciilor de verificare a echipamentelor P.S.I. pentru CMJ, în
valoare de 251,00 lei fără TVA;
121. Achiziționarea serviciilor pentru întocmire Documentație de avizare a lucrărilor
de Intervenție, în valoare de 108.150,00 lei fără TVA;
122. Achiziționarea serviciului având ca obiect: Studiu de trafic aferent Drum de
legătură, în valoare de 39.380,00 lei fără TVA;
123. Achiziționarea serviciilor de certificare a semnăturii electronice pentru
președintele CJB, în valoare de 350,00 lei fără TVA;
124. Achizitie servicii de reparație curentă pentru autoutilitara marca Skoda Superb cu
nr. BH 03 CJB, în valoare de 1.072,57 lei fără TVA;
125. Achiziționarea unui serviciu de revizuire/completare a Planului de Menținere a
Calității Aerului, în valoare de 40.000,00 lei fără TVA;
126. Achiziționarea unui serviciu de topografie pentru intabularea dreptului de
proprietate al Jud. Bihor, în valoare de 4.200,00 lei fără TVA;
127. Achiziționarea unui serviciu de evaluare în vederea determinării valorii de piață,
bun imobil teren. , în valoare de 1.500,00 lei fără TVA;
128. Achiziționarea serviciilor de reparație curentă pentru autoutilitara, în valoare de
2.124,62 lei fără TVA;
129. Achiziționarea serviciilor de întreținere a aparatelor de aer condiționat, în valoare
de 13.440,00 lei fără TVA;
130. Achiziționarea unui serviciu de specialitate privind întreținerea și repararea
centralei telefonice, în valoare de 2.720,00 lei fără TVA;
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131. Achiziționarea serviciului de proiectare DALI, în valoare de 134.500,00 lei fără
TVA;
132. Achiziționarea serviciului de reabilitare Expertiză tehnică, în valoare de 60.000,00
lei fără TVA;
133. Achiziționarea serviciilor de revizie tehnică pentru autospeciala cu nr. BH 09 VSC,
în valoare de 3.703,53 lei fără TVA;
134. Servicii de proiectare a patru puncte de colectare deșeuri cu aport voluntar, în
valoare de 50.000,00 lei fără TVA;
135. Servicii de proiectare a patru adăposturi de câini, situate în Mun. Beiuș, Salonta,
Marghita, Alesd, în valoare de 60.000,00 lei fără TVA;
136. Achiziționarea RCA și CASCO pentru autoutilitaral marca Mercedes Benz Vitto BH
26 CJB, în valoare de 2.377,00 lei fără TVA;
137. Asigurare RCA pentru BH 17 CJB 12 luni, în valoare de 469,00 lei fără TVA;
138. Achiziționarea a două kit-uri de semnătură electronică (reînnoire), cu o
valabilitate de 3 ani, în valoare de 570,00 lei fără TVA;
139. Achiziționarea serviciilor de realizare 5 videoclipuri și un film documentar
ROHU449, în valoare de 67.902,35 lei fără TVA;
140. Achizitie sevicii de administrare retea ce deserveste la activitatea institutiei, în
valoare de 38.244,00 lei fără TVA;
141. Achiziționarea serviciilor de „Actualizare PTE–(Proiect Tehnic de Execuție) și (PAC)
Varianta de ocolire Ștei (Beiuș) – Etapa I, în valoare de 134.880,00 lei fără TVA;
141. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat –
membru ANEVAR în vederea, în valoare de 400,00 lei fără TVA;
142. Achiziționarea serviciilor de Verificare proiect aferent obiectivului: Varianta de
ocolire Aleșd, în valoare de 15.000 lei fără TVA;
143. Achiziționarea de servicii de asigurare CASCO - MAI 45020 - ISU CRISANA BIHOR,
în valoare de 1.948,00 lei fără TVA;
144. Achiziționarea de servicii de asigurare RCA - BH 15 FNI - ISU CRISANA BIHOR, în
valoare de 152,00 lei fără TVA;
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145. Achiziționarea de servicii de asigurare RCA + CASCO pentru autoambulanta marca
VW CRAFTER BH 93 SMU, în valoare de 4.779,00 lei fără TVA;
146. Achiziționarea de servicii de publicitate pt Felicitare Paste in Jurnal Bihorean,
Bihon si Bihari Naplo 50 cmp - pagina 1, în valoare de 1.200,00 lei fără TVA;
147. Achizitie kit de semnatura electronica (reinnoire certificat digital), valabil 3 ani, în
valoare de 285,00 lei fără TVA;
148. Achiziționarea de servicii de asigurare RCA pentru autoturismul marca Dacia
Duster cu nr BH 12 ZSZ, în valoare de 79,00 lei fără TVA;
149. Achiziționarea serviciilor de asigurare RCA pentru autoutilitară marca Opel
Antara nr. BH 33 CJB, în valoare de 151,00 lei fără TVA;
150. Achiziționarea serviciului de reînnoirii a 10 semnături electronice (reînnoire
certificat digital) , în valoare de 1.430,00 lei fără TVA;
151. Achiziționarea serviciilor de realizare a unui manual complet de identitate
virtuală pentru CJB, în valoare de 17.098,00 lei fără TVA;
152. Achiziționarea unui serviciu de evaluare prin expert evaluator autorizat –
membru ANEVAR, în valoare de 1.500,00 lei fără TVA;
153. Achiziționarea serviciului de elaborare a doc. de obținere a autorizațiilor de
gospodărire a apelor, în valoare de 12.000,00 lei fără TVA;
154. Achiziționarea unui serviciu de cablare, mufare, manoperă la noua locație
Direcția Arhitect Sef, în valoare de 1.670,00 lei fără TVA;
155. Achiziționarea a 3 servicii de certificare a semnăturilor electronice, în valoare de
1.050,00 lei fără TVA;
156. Achiziționarea serviciului de proiectare pentru calamitati Dobrești – Vârciorog, în
valoare de 19.000,00 lei fără TVA;
157. A Achiziționarea de kit semnatura electronica, valabilitate 36 de luni, în valoare
de 379,00 lei fără TVA;
158. Achiziționarea de kit semnatura electronica - reinnoire certificat digital,
valabilitate 36 de luni, în valoare de 357,00 lei fără TVA;
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159. Achiziționarea de serviciilor de asigurare RCA pentru autoutilitara marca Dacia
Duster nr.BH 12 CAE, în valoare de 762,00 lei fără TVA;
160. Achiziționarea de serviciilor de reparatie curenta pentru autoturismul marca
Volkswagen Tiguan, BH 09 CJB, în valoare de 4.174,49 lei fără TVA;
161. Achiziționarea RCA pentru autoutilitara marca Dacia Duster cu numărul de
înmatriculare BH 05 WPS, în valoare de 911,00 lei fără TVA;
162. Achiziționarea de servicii de inspectie tehnica periodica BH 93 SMU - ISU CRISANA
BIHOR, în valoare de 126,05 lei fără TVA;
163. Achiziționarea serviciilor de asistență tehnică – dirigenție de șantier pentru lucrari
ROHU449, în valoare de 30.000,00 lei fără TVA;
164. Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier Reconstruire cabana Vadu
Crișului, în valoare de 60.000,00 lei fără TVA;
165. Achiziționarea serviciilor de reparare a pneurilor inclusiv montare și echilibrare
pentru anul 2021” , în valoare de 10.700,00 lei fără TVA;
166. Achiziționarea serviciilor de spălări auto aferente anului 2021, care sunt necesare
pentru autovehicule. , în valoare de 19.250,00 lei fără TVA;
167. Achiziționarea servicii de reparatie BH 93 SMU - ISU CRISANA BIHOR, în valoare
de 1.411,43 lei fără TVA;
168. Achiziționarea servicii de reparatie curenta BH 33 CJB, în valoare de 2.100,79 lei
fără TVA;
169. Achiziționarea unor servicii de închiriere și spălare carpete lavabile de acces
pentru CJB, în valoare de 11.109,00 lei fără TVA;
170. Achiziționarea de servicii de reparatie usi defecte - Consiliul Judetean Bihor, în
valoare de 1.088,23 lei fără TVA;
171. Achiziționarea de servicii de revizie tehnica de tipul RT1 BH 25 CJB, în valoare de
1.084,14 lei fără TVA;
172. Achiziționarea serviciului: ”Studii-planuri topo, măsurători topografice aferente
DJ 763 Padiș„ în valoare de 24.200,00 lei fără TVA;
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173. Achiziționarea serviciului având ca obiect: „Ridicări topografice, Plan situație și
profile” , în valoare de 24.000,00 lei fără TVA;
174. Achiziționarea serviciului având ca obiect: ”Întocmire documentație cadastrală
extindere culoar`, în valoare de 1.600,00 lei fără TVA;
175. Achiziționarea unui serviciu de găzduire web necesar pentru noul site al
Consiliului Județean Bihor, în valoare de 2.087,00lei fără TVA;
176. Achiziționarea de servicii de reparatie curenta BH 09 CJB, în valoare de 1.240,11
lei fără TVA;
177. Achiziționarea de servicii de asigurare RCA + CASCO pentru autoutilitara marca
Dacia Dokker BH 15 FLJ, în valoare de 2.258,00 lei fără TVA;
178. Achiziționarea de asigurare RCA şi CASCO pentru BH 98 CJB, BH 72 CJB, BH 93
CJB și BH 35 CJB, 12 luni, în valoare de 11.414,00 lei fără TVA;
179. Achiziționarea de asigurare RCA pentru autoutilitarele BH 40 CJB, BH 34 CJB și
BH 29 CJB, 3 luni, în valoare de 2.144,00 lei fără TVA;
180. Achiziționarea de servicii de cadastru și întăbulare a drumurilor județene Bihor și
a terenurilor aferente acestora, în valoare de 123.420,00 lei fără TVA.
ACHIZIŢII DIRECTE ONLINE – LUCRĂRI
1. Achiziționarea lucrărilor privind ”Lucrări de reparații la Muzeul Aurel Lazăr, Muzeul
Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal” , în valoare de 97.896,02 lei fără TVA;
2. Achiziționarea lucrărilor privind „Lucrări de reparații la rețeaua agentului primar de
termoficare MTC”, în valoare de 117.650,00 lei fără TVA;
3. Achizitionarea de lucrari de contorizare imobil strada Patriotilor nr.2, în valoare de
3.250,44 lei fără TVA;

ACHIZIŢII DIRECTE OFFLINE – FURNIZARE PRODUSE:
1. Achiziţia de lapte condensat pentru Consiliul Judeţean Bihor, în valoare de 95,00 lei
fără TVA;
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2. Achiziţia de pachete tradiționale pentru Consiliul Judeţean Bihor, în valoare de
2.889,91 lei fără TVA;
3. Achiziţia de coroană flori, în valoare de 252,10 lei fără TVA;
4. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 126 lei fără TVA;
5. Achiziționare produse patiserie, în valoare de 492,67 lei fără TVA;
6. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 126 lei fără TVA;
7. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 126 lei fără TVA;
8. Achiziționare flipchart magnetic, în valoare de 181,50 lei fără TVA;
9. Achiziţia de boabe cafea, în valoare de 480,72 lei fără TVA;
10. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 137,61 lei fără TVA;
11. Achiziționare 24 pliante durolimer decorativ, în valoare de 1.856,33 lei fără TVA;
12. Achiziționare status relief, în valoare de 1.938,66 lei fără TVA;
13. Achiziționare vopsea albă, în valoare de 1.104,20 lei fără TVA;
14. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 137,61 lei fără TVA;
15. Achiziționare vopsea pe bază de apă, în valoare de 51,00 lei fără TVA;
16. Achiziționare pământ de flori, în valoare de 44,49 lei fără TVA;
17. Achiziționare legitimații, în valoare de 404,60 lei fără TVA;
18. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 150,00 lei fără TVA;
19. Achiziţia de corpuri iluminat, în valoare de 2.082,43 lei fără TVA;
20. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 137,61 lei fără TVA;
21. Achiziţia de pastile cafea, în valoare de 150,00 lei fără TVA;
22. Achiziţia sârmă, în valoare de 373,95 lei fără TVA;
23. Achiziţia de pachete protocol, în valoare de 2.773,20 lei fără TVA;
24. Achiziţia de scaune și măsuță cafea, în valoare de 5.947,72 lei fără TVA;
25. Achiziţia coroane, în valoare de 5.440,00 lei fără TVA;
26. Achiziţia camere de supraveghere, în valoare de 35.900,00 lei fără TVA.
ACHIZIŢII DIRECTE OFFLINE – PRESTĂRI SERVICII:
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1. Achiziţia unor servicii de instalații de încălzire pentru Centrul Militar Județean, în
valoare de 1.801,60 lei fără TVA;
2. Achiziţia unor servicii de spălare și călcare draperii pentru Consiliul Judeţean Bihor,
în valoare de 65,13 lei fără TVA;
3. Achiziţia unor servicii de asigurare echipamente – proiect ECONATURA pentru
Consiliul Judeţean Bihor, în valoare de 135,00 lei fără TVA;
4. Achiziţia unor servicii de traducere, în valoare de 4.000,00 lei fără TVA;
5. Achiziţia unor servicii privind studiile de coexistență pentru recolarea rețelelor
electrice ce aparțin OD DEER – drum de legătură Oradea - Sânmartin, în valoare de 9.000,00
lei fără TVA;
6. Achiziţia unor servicii de publicare anunț, în valoare de 25,00 lei fără TVA;
7. Achiziţia unor servicii de publicare anunț cotidian Crișana, în valoare de 504,20 lei
fără TVA;
8. Achiziționare abonament online – 3 luni, în valoare de 147,91 lei fără TVA;
9. Achiziționare servicii de salubrizare, în valoare de 12.236,88 lei fără TVA;
10. Achiziționare servicii studiu cultural, în valoare de 85.000,00 lei fără TVA;
11. Achiziționare serviciu de publicare anunț de vânzare, în valoare de 504,27 lei fără
TVA;
12. Achiziţia unor servicii de publicare anunț, în valoare de 1.008,40 lei fără TVA;
13. Achiziţia unor servicii de deschidere fișet, în valoare de 200,00 lei fără TVA;
14. Achiziționare serviciu abonament online editare materiale video WeVideo, în
valoare de 750,00 lei fără TVA;
15. Achiziționare serviciu de verificare metrologică, în valoare de 585,08 lei fără TVA;
16. Achiziţia unor servicii de publicare felicitări, în valoare de 600,00 lei fără TVA;
17. Achiziţia unor servicii de publicare felicitări, în valoare de 1.200,00 lei fără TVA;
18. Achiziționare serviciu abonament online Foreign Policy, în valoare de 900,59 lei
fără TVA;
19. Achiziționare serviciu abonament online Corriere della Serra, în valoare de 440,40
lei fără TVA;
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20. Achiziționare serviciu abonament online le Figaro, în valoare de 359,99 lei fără
TVA;
21. Achiziționare serviciu abonament online Guardian, în valoare de 620,43 lei fără
TVA;
22. Achiziționare serviciu de instalații electrice, în valoare de 750,00 lei fără TVA;
23. Achiziționare serviciu de consultanță – extindere rețele gaze naturale, în valoare
de 15.000,00 lei fără TVA;
23. Achiziționare serviciu reparații centrală termică, în valoare de 5.500,00 lei fără
TVA;
24. Achiziționare serviciu reparații agent primar termoficare, în valoare de 16.785,40
lei fără TVA;
25. Achiziționare serviciu dirigenție șantier – Reabilitare fațade, imobil Moscovei, nr.
5, în valoare de 8.339,72 lei fără TVA.
ACHIZIŢII DIRECTE OFFLINE – PRESTĂRI LUCRĂRI:
1. Achiziționare lucrărilor de remediere depozit – Fazarea SMID, în valoare de
190.867,90 lei fără TVA.
Propuneri pentru remedierea deficienţelor:
1. Perfecţionarea profesională a personalului;
2. Utilizarea în procedurile de achiziţii publice numai a factorilor de evaluare obiectivi,
cuantificabili;
3. O strânsă colaborare între membrii comisiilor de evaluare şi respectiv cu experţii
cooptaţi, astfel încât deciziile luate în cadrul comisiilor de evaluare să fie cele corecte şi care
pot conduce la evitarea contestaţiilor, contestaţii care duc la întârzierea încheierii şi respectiv
a executării contractelor/proiectelor în cauză.
4. Conştientizarea, la nivel de instituţie, a importanţei planificării procesului de
achiziţie publică.
5. Inițierea unor reforme legislative în domeniul achizițiilor publice, pertinente și
aplicate.
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Compartimentul administrativ
În perioada de referință actvitatea Compartimentului Adminisrativ a avut menirea de a
asigura condiţiile de transport necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor
specifice activităţii publice judeţene şi ale aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean.
Pentru buna funcţionare ale autovehiculelor din dotarea parcului propriu al instituţiei, s-a asigurat
întreţinerea acestora prin efectuarea reparaţiilor curente apărute în perioada de referință,
efectuarea reviziilor tehnice şi inspecţiilor tehnice periodice, acestea fiind derulate conform
normelor prevăzute în “ Planul de service” ale acestora, cu încadrarea strictă în prevederile
bugetare alocate cu această destinație.
S-a urmărit utilzarea judicioasă ale autovehiculelor din dotare, cu încadrarea în normele
legale de consum, prin ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.79 din
22.03.2016 – privind stabilirea cotei de consum maxim lunar de carburanți pentru autovehiculele
din dotara parcului auto al instituției, precum şi aprovizionarea cu piese de schimb, anvelope,
baterii-acumulatoare, combustibili, lubrifianţi şi alte materiale specifice.
Compartimentul Administrativ, s-a preocupat pentru menținerea în stare bună de
funcționare ale instalațiilor de alimentare cu apă, a instalațiilor sanitare a celor de căldură și energie
electrică, atât pentru sediul consiliului județean cât și pentru celelalte locații unde își desfășoară
activitatea aparatul de specialitate al instituției, precum și aprovizionarea cu materiale de
curățenie, rechizite, imprimate, tipizate și articole de birotică, necesare desfășurării în bune condiții
ale activităților specific, inclusiv efectuarea curățeniei, deratizarea, dezinsecția și dezinfecția, după
caz, ale spațiilor unde își desfășoară activitatea personalul din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judeţean.
Din contractele încheiate la nivelul compartimentului cu diferiți furnizori sau
prestatori de servicii, nu s-au constatat divergenţe, acestea au fost derulate în bune
condiţiuni, la termen și conform clauzelor contractuale.
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Compartimentul patrimoniu
Privind modul de îndeplinire a atribuțiilor și a hotărârilor Consiliului Județean Bihor, asupra
situației principalelor realizări referitoare la gestionarea patrimoniului județului și
inventarierea anuală a bunurilor din domeniul public și privat al Județului Bihor.
1. Obiective specifice și indicatori de performanță:
Raportul asupra situației gestionării și inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și
privat al Județului Bihor, se întocmește de Compartimentul Patrimoniu din cadrul Direcției
Economice a Consiliului Județean Bihor, în temeiul:
- art. 289, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare,
“(1) Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport
asupra situaţiei gestionării bunurilor.”
- art. 191, alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
“art. 191: Atribuţiile preşedintelui consiliului judeţean:”
“(1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii
principale de atribuţii:
b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;”
“(3 ) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean:”
“b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean.”
Obiectivele specifice și indicatorii de performanță urmăriți în desfășurarea activității
Compartimentului Patrimoniu pe durata anului calendaristic 2021, se prezintă după cum
urmează:
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1.1. Administrarea și gestionarea eficientă a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat
al județului. (Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare).
Indicatori de performanţă urmăriţi/rezultate aşteptate:
- Identificarea şi clarificarea situaţiei juridice a bunurilor;
- Întocmirea documentaţiilor cadastrale şi de intabulare;
- Adoptarea hotărârilor consiliului judeţean privind administrarea, concesionarea,
închirierea și darea în folosință gratuită a bunurilor aflate în proprietatea județului Bihor;
- Încheierea contractelor de administrare, concesionare, închiriere și de dare în folosință
gratuită a bunurilor aflate în proprietatea județului Bihor;
- Acceptarea donațiilor făcute către unitatea administrativ teritorială Județul Bihor, în
domeniul public al Județului Bihor;
- Urmărirea derulării contractelor;
- Întocmirea și depunerea declarațiilor de impunere pt. imobilele din domeniul public și
privat al județului.
1.2. Inventarierea anuală și actualizarea evidenței financiar-contabilă a bunurilor care aparțin
domeniului public și privat al județului. (art. 290 din din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, Ordin MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii).
Indicatori de performanţă urmăriţi/rezultate aşteptate:
- Organizarea activităţii de inventariere anuală - asigurarea cadrului legal;
- Desfăşurarea procedurii de inventariere în baza graficului întocmit;
- Finalizarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii.
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1.3. Fundamentarea și întocmirea rapoartelor de specialitate la proiectele de hotărâri propuse
de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean, de consilierii
județeni. În temeiul art. 182 coroborat cu art. 136, alin. (8), lit. b) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care precizează că ”Fiecare proiect de
hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului județean este supus dezbaterii numai
dacă este însoţit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului”.
Indicatori de performanţă urmăriţi/rezultate aşteptate:
- Documentarea şi întocmirea rapoartelor de specialitate;
- Întocmirea rapoartelor de specialitate, în temeiul art. 182 coroborat cu art. 136, alin. (8),
lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care
precizează că ”Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului
județean este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de rapoartele compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului”,
- Adoptarea hotărârilor consiliului judeţean;
- Punerea în aplicare a hotărârilor.
Raportat la obiectivele specifice mai sus menționate, în cadrul Compartimentului Patrimoniu
s-au desfășurat următoarele activități specifice.
2. Inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al judeţului s-a desfășurat în baza
Dispoziția Președintelui nr. 491 din 16.11.2021, în perioada 24.11.2021 - 22.12.2021, care
constituie Anexa nr. 1 la prezentul raport.
Procedura privind efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului județului Bihor s-a asigurat
de către Compartimentul Patrimoniu prin comisia constituită conform Dispoziției
Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 491 din 16.11.2021, pentru următoarele gestiuni:
“XIV-Terenuri proprietate publică și privată județeană; XV-Clădirlei proprietate publică și
privată județeană; XVI-Alte mijloace fixe componente ale patrimoniului public județean” .
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Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului public și privat al județului Bihor, s-a desfășurat
cu respectarea reglementărilor legale privind procedura de inventariere după cum urmează:
Ø Primirea prin serviciul financiar-contabil a Dispoziției nr. 491 din 16.11.2021 a Președintelui
Consiliului Județean Bihor, privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului
Județului Bihor în anul 2021;
Ø Convocarea comisiei de inventariere de către președintele comisiei de inventariere și
executarea unui instructaj de serviciu privind: responsabilitățile membrilor comisiei,
desfășurarea efectivă a inventarierii, programul de lucru al comisiei, rezultatele inventarierii și
termenele de elaborare, finalizare și prezentare a documentelor, logistica inventarierii;
Ø Primirea listelor de inventar de la Serviciul Financiar-Contabil cuprinzând soldurile scriptice
și valorile de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al județului;
Ø Înștiințarea tuturor instituțiilor subordonate, privind desfășurarea activității de
inventariere anuală a patrimoniului județului Bihor, a mijloacelor fixe reprezentând
construcții și terenuri aflate în proprietatea județului Bihor, în perioada 24.11.2021 22.12.2021;
Ø Înștiințarea instituțiilor publice, a persoanelor juridice și a persoanelor fizice care au în
administrare, concesionare și închiriere, clădiri și terenuri din domeniul public sau privat al
județului, asupra procedurii de inventariere desfășurată în perioada 24.11.2021 - 22.12.2021;
Ø Predarea de către administratorul imobilului a listelor de inventariere și urmărirea
termenelor de predare a acestora către Compartimentul patrimoniu;
Ø În baza listelor de inventar preluate, însoțite de declarația gestionarilor, Compartimentul
patrimoniu a întocmit situația centralizatoare privind valorificarea faptică a inventarului
domeniului public și privat al județului Bihor, capitolele XIV – terenuri proprietate publică și
privată județeană, XV – clădirile proprietate publică și privată județeană și XVI – alte mijloace
fixe componente ale patrimoniului public judeţean;
Ø Nu au fost constatate deficiențe în procedura de inventariere a imobilelor aflat în domeniul
public și privat al Județului Bihor;
Ø La inventarierea anuală desfășurată în perioada 24.11.2021 - 22.12.2021, comisia de
inventariere a patrimoniului public și privat, construcții și terenuri aflate în proprietatea
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județului Bihor, nu a identificat abateri față de evidența contabilă;
Ø În evaluarea rezultatelor inventarierii s-a desfășurat o activitate de colaborare prin
confruntarea valorilor de evidență rezultate în urma inventarierii și cele de evidență din
contabilitatea Consiliului Județean Bihor, după cum urmează.
Inventarierea patrimoniului public și privat al judeţului Bihor, construcții şi terenuri, la data
de 31 octombrie 2021
Subcomisia de inventariere a patrimoniului public și privat județean nominalizată prin
Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Bihor nr. 491 din 16.11.2021, în perioada
24.11.2021 - 22.12.2021, care constituie Anexa nr. 1, a procedat la efectuarea inventarului la
capitolele XIV – terenuri proprietate publică și privată județeană, XV – clădirile proprietate
publică și privată județeană și XVI – alte mijloace fixe componente ale patrimoniului public
judeţean.
Rezultatul inventarierii patrimoniului public și privat județean conform centralizatoarelor
prezentate în Anexele nr. 2 ,3 și 4 se prezintă după cum urmează:
Patrimoniul PUBLIC
Patrimoniul PUBLIC – în evidența contabilă a Consiliului Județean Bihor la prezentul raport,
astfel:
Ø CLĂDIRI – Anexa nr. 2:
- Valoarea de inventar scriptic ----------------------------------- 1.111.619.399,51 lei
- Valoarea de inventar faptic------------------------------------- 1.111.619.399,51 lei
Diferenţe

0,00 lei

Ø ECHIPAMENTE – Anexa nr. 2:
- Valoare de inventar scriptic -------------------------------------- 15.624.648,84 lei
- Valoare de inventar faptic --------------------------------------- 15.624.648,84 lei
Diferenţe

0,00 lei

Ø TERENURI – Anexa nr. 2
- Valoare de inventar scriptic ------------------------------------- 135.658.138,11 lei
- Valoare de inventar faptic -------------------------------------- 135.658.138,11 lei
Diferenţe

0,00 lei
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Patrimoniul PUBLIC – în evidența extrabilanțieră a Consiliului Județean Bihor – Anexa nr. 3 la
prezentul raport de activitate:
Ø CLĂDIRI - Anexa nr. 3
- Valoarea de inventar scriptic ---------------------------------

185.891.513,41 lei

- Valoarea de inventar faptic ----------------------------------

185.891.513,41 lei

Diferenţe

0,00 lei

Ø Alte mijloace fixe component ale patrimoniului pulic județean: FOND DE CARTE și PIESE
MUZEALE Anexa nr. 3
- Valoarea de inventar scriptic

-------------------------

2.585.708,82 lei

- Valoarea de inventar faptic

-------------------------

2.585.708,82 lei

Diferenţe

0,00 lei

Ø TERENURI - Anexa nr.3
- Valoare de inventar scriptic ----------------------------------- 40.424.252,65 lei
- Valoare de inventar faptic ------------------------------------

40.424.252,65 lei

Diferenţe

0,00 lei

Patrimoniul PRIVAT – al Consiliului Județean Bihor la prezentul raport, astfel:
Ø CLĂDIRI – Anexa nr. 4
- Valoarea de inventar scriptic -------------------------------------

5.850.857,17 lei

- Valoarea de inventar faptic---------------------------------------- 5.850.857,17 lei
Diferenţe

0,00 lei

Ø TERENURI - Anexa nr. 4
- Valoare de inventar scriptic -------------------------------------- 21.928.008,31 lei
- Valoare de inventar faptic ---------------------------------------- 21.928.008,31 lei
Diferenţe

0,00 lei

3. Având în vedere prevederile:
- art. 289, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările ulterioare,

76

“(1) Toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii
anuale. Autorităţii deliberative i se prezintă anual, de către autoritatea executivă, un raport
asupra situaţiei gestionării bunurilor.”
- H.G. nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi
al judeţelor
- art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
- art. 1 din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii emis de
Ministerul Finanțelor Publice,
- art. 173 alin 1, lit. (c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
Compartimentul patrimoniu a condus evidența tehnico–operativă a inventarului domeniului
public și privat al Județului Bihor.
4. A dus la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Județean Bihor cu privire la bunurile
din domeniul public şi privat al județului, conform Anexei nr. 5 la prezentul Raport de
activitate.
4.1. A întocmit și a fundamentat rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri supuse
dezbaterii și aprobării consiliului județean cât și a dispozițiilor președintelui consiliului
județean, referitoare la bunurile aflate în domeniul public şi privat al judeţului.
4.2. Pentru gestionarea și administrarea domeniului public și privat al Județului Bihor,
Compartimentul patrimoniu a fundamentat și a întocmit rapoartele de specialitate la
proiectele de hotărâri propuse de Președintele Consiliului Județean Bihor și adoptate de
Consiliul Județean Bihor, în anul 2021, după cum urmează:
Denumire

Număr

Hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public și privat al Județului Bihor, însușirea rapoartelor de evaluare, 8

77

planuri de amplasament și alte documentații referitoare la imobilele din inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Județului Bihor.
Hotărâri privind constituirea/revocarea dreptului de administrare, de folosință
gratuită, asociere, în favoarea unor instituții publice asupra unor bunuri care aparțin 15
domeniului public sau privat al Județului Bihor
Hotărâri privind încheierea/prelungirea duratelor de valabilitate, modificarea și
completarea contractelor încheiate de Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor cu 7
alte instituții publice, persoane juridice sau persoane fizice
Hotărâri privind reglementarea/schimbarea situației juridice a bunurilor care aparțin
domeniului public și privat al Județului Bihor

42

Total
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5. A gestionat exploatarea bunurilor imobile cladiri, terenuri și bunuri mobile care aparțin
domeniului public și domeniului privat al județului, a întocmit documentele specifice pentru
conducerea evidenţei tehnico-operative, după cum urmează:
5.1. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 242 din 29.12.2020, s-a aprobat
fuzionarea prin absorbție a Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale
Bihor cu Școala de Arte ”Francisc Hubic” Oradea, începând cu data de 01.02.2021,
urmând ca în cadrul Școlii de Arte ”Francisc Hubic” Oradea, să se înființeze
Compartimentul - Cercetarea, conservarea și promovarea culturii tradiționale. Astfel
pentru buna funcționare a Compartimentului Cercetarea, conservarea și promovarea
culturii tradiționale, s-a identificat un spațiu cu o suprafață utilă de 80,48 mp, in corpul
de clădire C1 din imobilul situat în Oradea, str. Moscovei nr. 5. În baza Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr. 31 din 28.01.2021 s-a încheiat Procesul verbal de predareprimire între Filarmonica de Stat Oradea nr. 388 din 17.02.2021 și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr. 3962 din 17.02.2021, iar uleterior s-a încheiat Procesul
verbal de predare – primire între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 4087 din
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18.02.2021 și Școala de Arte ”Francisc Hubic” nr. 15 din 18.02.2021 pentru
Compartimentul - Cercetarea, conservarea și promovarea culturii tradiționale din cadrul
Centrului de Cultură al Județului Bihor (fosta Școala de Arte ”Francisc Hubic” Oradea).
5.2.

Pentru asigurarea bazei tehnico-materiale corespunzătoare pentru funcţionarea în

bune condiții a unor Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, la care Județul Bihor deține
calitatea de membru fondator, în corpurile de clădire C1 și C2 al imobilului situat în
Oradea, Aurel Lazăr nr. 13, jud. Bihor, apartinand domeniului public al Judeţului Bihor și
în adminstrarea Muzeului Țării Crișurilor Oradea, aici desfășurându-și activitatea Muzeul
Memorial „AUREL LAZĂR”, au fost identificate spații libere. Drept urmare, in baza
Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 32 din 28.01.2021 s-a încheiat Procesul Verbal de
predare – primire nr. 617 din 09.03.2021 între Muzeul Țării Crișurilor și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor, Contractul de folosință gratuită nr. 26 din 15.03.2021 între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și A.D.I. ”Agenția de Dezvoltare Durabilă a
Județului Bihor” și Contractul de folosință gratuită nr. 27 din 17.03.2021 între Județul
Bihor – Consiliul Județean Bihor și A.D.I. ”ECOLAND BIHOR”;
5.3. S-a completat inventarul bunurilor domeniului public al Județului Bihor cu bunurile
realizate în cadrul programelor de investiții asumate de operatorul S.C. Compania de Apă
S.A. prin contractul de delegare a gestiunii cu bunurile realizate în cadrul proiectului
,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bihor”, Contract
de finanțare nr. 121230/18.04.2011, cod CCI 2009RO161PR002, cod SMIS – CSNR nr.
17183 și a proiectului ,,Fazarea proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de
apă și apă uzată în Județul Bihor”, Contract de finanțare nr. 97/01.08.2017, cod SMIS
2014+:113310, prin contractele de lucrări CL 08 + CL 08R – Extinderea rețelelor de apă și
canalizare în localitățile Sântandrei, Palota, Girișul de Criș și Tărian, lucrări executate și
finanțate din surse publice (fonduri de coeziune, buget de stat și buget local) în baza
Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 33 din 28.01.2021.
5.4. Consiliul Județean Bihor a întreprins demersuri pentru promovarea noilor investiţii la
drumurile de interes judeţean şi menţinerea permanentă a drumurilor publice în stare
de viabilitate, în scopul dezvoltării şi sistematizării drumurilor județene și asigurarea
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circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă. În vederea dezvoltării drumului județean DJ
764A s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 35 din 28.01.2021
acceptarea ofertei de donaţie imobiliară autentificată prin Încheierea nr. 1888 din 15
decembrie 2020, a Societății ROYAL ESTATES & BUILDINGS S.R.L. Oradea, în domeniul
public al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenului intravilan în suprafață de
4 mp, nr. cadastral 51504, înscris în CF nr. 51504 Budureasa, situat în comuna Budureasa,
județul Bihor, în scopul dezvoltării drumului județean DJ 764A, aflat în domeniul public
al județului Bihor. S-a încheiat Actul de acceptare a ofertei de donație autentificat prin
Încheierea nr. 417 din 11.03.2021 și Procesul verbal de predare–primire încheiat între
Societatea ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL nr. 29 din 31.03.2021, și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr. 7700 din 31.03.2021. Prin Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 36 din 28.01.2021 s-a aprobat acceptarea ofertei de donaţie imobiliară
autentificată prin Încheierea nr. 1875 din 10 decembrie 2020, a Societății VELTA PROD
S.R.L. în domeniul public al Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenurilor
intravilane în suprafață totală de 625 mp, situate în comuna Budureasa, județul Bihor, în
scopul dezvoltării drumului județean DJ 764A, aflat în domeniul public al județului Bihor,
și s-a încheiat Actul de acceptare a ofertei de donație autentificat prin Încheierea nr. 418
din 11.03.2021 la B.I.N. Cristina Voichița Țenț și Procesul verbal de predare-primire între
Societatea VELTA PROD SRL nr. 8 din 31.03.2021, și Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor nr. 7694 din 31.03.2021 în vederea dezvoltării drumului județean DJ 764A.
5.5. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 37 din 28.01.2021 s-a aprobat
declanșarea procedurii de expropriere etapa a doua, a terenurilor în suprafață de: 752
mp nr.cadastral 53399 înscris în CF nr.53399 Bulz; 77 mp nr.cadastral 51459 înscris în CF
nr.51459 Bulz; 2 mp nr.cadastral 53159 înscris în CF nr.53159 Bulz; 20 mp nr.cadastral
53158 înscris în CF nr.53158 Bulz; 58 mp nr.cadastral 50213 înscris în CF nr.50213 Bulz;
2 mp nr.cadastral 50165 înscris în CF nr. 50165 Bulz; 14 mp nr.cadastral 50652 înscris în
CF nr.50652 Bulz și 10 mp nr.cadastral 50786 înscris în CF nr.50786 Bulz, proprietatea
privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate
publică:”Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz, jud. Bihor”. S-a
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procedat la exproprierea terenurilor proprietate privată afectate de lucrarea de utilitate
publică.
5.6. În scopul gestionării eficiente a resurselor financiare și pentru reducerea cheltuielilor,
prin Referatul de disponibilizare nr. 26591 din 08.12.2020 întocmit de responsabilul
parcului auto din cadrul Compartimentului administrativ al Consiliului Județean Bihor, sa aprobat spre disponibilizare un număr de opt vehicule aparținând parcului auto al
Consiliului Județean Bihor, aflate în patrimoniul privat, în baza prevederilor din H.G. nr.
841/1995, Anexa nr. 1 pct. 2 – privind procedurile de transmitere fără plată și de
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice. În baza Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 38 din 28.01.2021, s-au încheiat procese verbale de predare primire
după cum urmează:
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 12070 din

27.05.2021 și Primăria Comunei Biharia nr. 2031 din 27.05.2021;
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 11411 din

19.05.2021 și Primăria Comunei Săcădat nr. 2396 din 19.05.2021;
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 12414 din

02.06.2021 și Primăria Comunei Drăgănești nr. 739 din 02.06.2021;
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 11428 din

19.05.2021 și Primăria Comunei Cociuba Mare nr. 2643 din 19.05.2021;
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 8452 din

09.04.2021 și R.A. Aeroport Oradea nr. 2770 din 09.04.2021;
-

Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 13221 din

14.06.2021 și Primăria Comunei Hidișelul de Sus nr. 3422 din 14.06.2021;
5.7. Prin Protocolul de colaborare pentru un județ curat care a fost încheiat între Instituția
Prefectului Județul Bihor nr. 13792/2020, Consiliul Județean Bihor nr. 27217/2020, și
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP Bihor nr. 1642/2020,
Comisariatul Județean Bihor al Gărzii Naționale de Mediu nr. 5881/2020 și Inspectoratul
de Poliție Județean Bihor nr. 56040/2020, al cărui scop este de a transforma județul
Bihor într-un județ curat în următorii 2 ani, pentru atingerea scopului propus au fost
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stabilite în sarcina părților semnatare ale protocolului, în planul de activități o serie de
responsabilități și obiective precum: colectarea deșeurilor menajere să fie funcțională în
toate UAT-urile județului Bihor, ecologizarea și întreținerea curățeniei pe toate
drumurile publice și a zonelor de interes public județene, identificarea zonelor de
depozitare ilegală a deșeurilor, elaborarea unui plan de acțiune cu prevederi în ceea ce
privește monitorizarea permanentă a zonelor de competență și interes, identificarea
faptelor de încălcare a legislației incidente în materia gestionării deșeurilor și a
contravenienților, precum și sancționarea acestora. Consiliul Județean Bihor a
achizitionat două camere de supraveghere pentru punerea în aplicare a Protocolului de
colaborarea – Pentru un județ curat, și s-a încheiat Contractul de comodat nr. 18 din
25.02.2021 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul Județean de
Poliție Bihor, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 45 din 24.02.2021.
5.8. S-a revocat dreptul de administrare al Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai”
asupra imobilului (clădire și teren) situat în Sat Băile-Felix, comuna Sânmartin,
înscris în CF nr. 58752 Sânmartin, nr. CAD 2088, în scopul gestionării eficiente a
domeniului public al județului Bihor, si s-a încheiat Procesul Verbal de predare –
primire nr. 382 din 29.03.2021 între Biblioteca Județeană ”Gheorghe Șincai”
Oradea și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în baza Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 47 din 24.02.2021.
5.9. S-a încheiat Contractul de folosință gratuită nr. 80 din 06.05.2021 între Județul Bihor
– Consiliul Județean Bihor și Muzeul Țării Crișurilor Oradea asupra unor bunuri mobile –
obiecte de inventar, aflate în domeniul privat al județului Bihor în baza Hotărârii
Consilului Județean Bihor nr. 65 din 30.03.2021.
5.10. În scopul gestionării eficiente a resurselor financiare și a cheltuielilor, prin Referatele
de disponibilizare nr. 6255/2021 și nr. 7302/2021 întocmite de responsabilul parcului
auto din cadrul Compartimentului administrativ al Consiliului Județean Bihor,
ordonatorul principal de credite a aprobat spre disponibilizare două autovehicule
aparținând parcului auto al Consiliului Județean Bihor. În baza Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 66 din 30.03.2021, s-au încheiat încheiat procese verbale de predare82

primire după cum urmează: Proces verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor
nr. 11986 din 27.05.2021 și Primăria Comunei Holod nr. 2939 din 27.05.2021, și Proces
verbal de predare-primire încheiat între Județul Bihor nr. 8454 din 09.04.2021 și R.A.
Aeroport Oradea nr. 2771 din 09.04.2021.
5.11. S-a revocat dreptul de administrare al Teatrului ”Regina Maria” și al Teatrului
”Szigligeti Szinhaz” asupra spațiilor deținute de către acestea în imobilul situat în Oradea
str. Patrioților nr. 2, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului județului Bihor. S-a
întocmit Procesul verbal de predare-primire nr. 2121 din 26.05.2021, respectiv Procesul
verbal de predare-primire nr. 2213 din 10.08.2021 în baza Hotărârii Consiliului Județean
Bihor nr. 83 din 27.04.2021.
5.12. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 84 din 27.04.2021 s-a aprobat trecerea
imobilului situat în Oradea str. Patrioților nr. 2, înscris în CF nr. 157231 Oradea, nr.
cadastral 157231-C1, din domeniul public în domeniul privat al județului Bihor, în scopul
gestionării eficiente a patrimoniului județului Bihor. S-a procedat la actulizarea Cărții
funciare a imobilului pentru trecerea în domeniul privat al imobilului.
5.13. S-a încheiat Contractul de comodat nr. 90 din 13.05.2021 între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor și Asociația ”Agenția de Management al Destinației Bihor” pentru spatiul
identificat în imobilul situat în Oradea, str. Patrioților nr. 2 la etaj, cu o suprafață utilă de
aproximativ 129 mp, pentru desfășurarea activității asociației, în baza Hotărârii
Consiliului Județean Bihor nr. 85 din 27.04.2021.
5.14. S-a încheiat Contractul de folosință gratuită nr. 89 din 13.05.2021 între Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor și A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor pentru
punerea in aplicare a Protocolului de colaborare încheiat de A.D.I. Agenția de Dezvoltare
Durabilă a Județului Bihor și Inspectoratul de Poliție Județean Bihor în vederea
implementării și dezvoltării în comun a proiectului ”Siguranța Circulației unde copiii sunt
instruiți în scopul dobândirii cunoștințelor necesare în domeniul circulației rutiere, în
baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 86 din 27.04.2021.
5.15. Consiliul Local al al Comunei Sânmartin prin Hotărârea nr. 178 din 31.03.2021 a solicitat
Consiliului Județean Bihor aprobarea trecerii în domeniul public și proprietatea publică
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a Comunei Sânmartin a imobilului cu nr. cad. 2088, a construcției reprezentând fosta
clădire a Bibliotecii Județene Gheorghe Șincai, cu teren aferent 534 mp, aflat în domeniul
public și proprietatea publică a Consiliului Județean Bihor, respectiv administrarea
Bibliotecii Gheorghe Șincai Oradea, în scopul modernizării și folosirii pentru activități în
interes public. Întrucât prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 217 din 15.12.2020,
Filiala Felix a Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai”, a fost desființată, Consiliul Județean
Bihor prin Hotărârea nr. 47 din 24.02.2021 a aprobat revocarea dreptului de administrare
al Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” asupra imobilului (clădire și teren) situat în Sat
Băile-Felix, comuna Sânmartin, înscris în CF nr. 58752 Sânmartin, nr. CAD 2088, în scopul
gestionării eficiente a domeniului public al județului Bihor. Astfel, s-a adoptat Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr. 95 din 27.04.2021 pentru trecerea imobilului teren și
clădire, situat în localitatea Băile Felix comuna Sânmartin, înscris în CF nr. 58752
Sânmartin, nr. cadastral 2088, din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public
al Comunei Sânmartin, în vederea modernizării și folosirii pentru activități în interes
public. S-a încheiat Protocolul de predare-primire nr. 12354 din 02.06.2021 între Județul
Bihor – Consiliul Județean Bihor și Comuna Sânmartin.
5.16. Regia Autonomă Aeroportul Oradea a realizat în cursul anului 2020, din fonduri proprii,
un padoc – adăpost pentru câini, necesar pentru obținerea certificării aeroportului ca
aeroport internațional, conform prevederilor din H.G. nr. 791/2009 privind condițiile
pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian
internațional. Pentru notarea în cartea funciară a construcției padoc câini, în CF. nr.
205929 Oradea, nr. cadastral 205929, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Bihor
nr. 108 din 31.05.2021.
5.17. Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bratca nr. 49 din 21.04.2021, s-a solicitat
trecerea din domeniul public al județului Bihor și administrarea Consiliului Județean
Bihor, în domeniul public al comunei Bratca și administrarea Consiliului Local al comunei
Bratca, a terenului în suprafață de 1910 mp de sub nr. cad. 53380 Bratca. Astfel prin
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 109 din 31.05.2021 s-a aprobat trecerea
imobilului – teren, situat în comuna Bratca, în suprafață de 1910 mp, înscris în CF nr.
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55380 Bratca, nr. cadastral 55380, din domeniul public al județului Bihor în domeniul
public al comunei Bratca, în scopul realizării unor investiții și folosirii acestuia pentru
activități de interes public local, și s-a încheiat Protocolul de predare-primire nr. 18640
din 25.08.2021 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Comuna Bratca.
5.18. S-a actualizat Cartea funciară a imobilului situat în municipiul Oradea, str. Parcul I.C.
Brătianu nr. 8, înscris în CF nr. 182079 Oradea, identificat prin nr. cadastral 8287, care are
o suprafață construită la sol de 246 mp cu două terase în suprafață de 20 mp și 46 mp, și
teren în suprafață de 1.286 mp, în baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 118 din
10.05.2021 privind trecerea imobilului – teren și clădire – situat în Oradea, Parcul I.C.
Brătianu nr. 8, înscris în CF nr. 182079, nr. cadastral 8287, din proprietatea publică a
Județului Bihor, în proprietatea privată a Județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a
patrimoniului Județului Bihor.
5.19. În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 119 din 10.06.2021 privind
acordul de principiu al Județului Bihor, în vederea demarării procedurilor de vânzare la
licitație publică a imobilului, situat în Oradea, Parcul I.C. Brătianu nr. 8, înscris în CF nr.
182079, nr. cadastral 8287, s-a întocmit raportul de evaluare a imobilului și a întregii
documentații necesare pentru vânzarea prin licitație publică a imobilului, dar proiectul
de hotărâre pt. demararea procedurii de vânzare nu a întrunit numărul necesar de voturi
pt. a fi adoptată o hotărâre în acest sens.
5.20. Imobilul - teren în suprafață totală de 14,3889 ha, identificat cu nr. cadastral 179263,
înscris în CF nr. 179263 Oradea, a fost preluat din domeniul public al Statului și din
administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bihor și în
administrarea Consiliului Județean Bihor, în baza Hotărârii de Guvern nr. 843/2013
privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, județul
Bihor, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în scopul
realizării unui terminal cargo care să deservească Aeroportul Oradea. Întrucât
autoritatea județeană nu dispune de resursele financiare necesare realizării investiției,
Consiliul Județean Bihor a hotărât ca pentru realizarea acestui obiectiv, să încheie un
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parteneriat cu alte entități juridice, din mediul public și privat, pentru ca fiecare în parte
să-și aducă aportul la realizarea investiției. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 132 din 30.06.2021 s-a aprobat încheierea unui acord de parteneriat pentru
realizarea obiectivului de investiții – TERMINAL CARGO. Drept urmare, s-a adoptat
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 136 din 30.06.2021 privind trecerea imobilului
constând în teren în suprafață totală de 14,3889 ha, identificat prin nr. cadastral 179263
înscris în CF nr. 179263 Oradea, din poroprietatea pblică a UAT județul Bihor, în
proprietatea private a UAT Județul Bihor, în scopul realizării obiectivului de investiții
TERMINAL CARGO. Ulterior, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 150 din
15.07.2021 privind aprobarea documentației de atribuire în scopul realizării obiectivului
de investiții TERMINAL CARGO la Regia Autonomă ”Aeroportul” Oradea. În baza
hotărârii, s-a demarat procedura de licitație publică și de atribuire pentru constituirea
dreptului de superficie asupra imobilului, conform prevederilor din Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr. 150 din 15.07.2021. S-a încheiat Procesului Verbal de licitație nr. 3 din
16.08.2021, pentru stabilirea ofertei câștigătoare depusă pentru constituirea dreptului
de superficie prin procedura licitației deschise asupra imobilului – teren intravilan situat
în Municipiul Oradea, str. Umbrei, nr. 4, Județ Bihor, identificat în C.F. nr. 179263 –
Oradea,

nr. cadastral 179263, în suprafață de 143.889 mp, în scopul realizării

obiectivului de investiții TERMINAL CARGO, iar ulterior s-a încheiat Contractul de
superficie autentificat de Geambașu – Societate Profesională Notariala sub nr. 1374 din
30.08.2021, încheiat între Județul Bihor și CTPARK IOTA S.R.L, precum și Contractul de
asociere autentificat de Geambașu – Societate Profesională Notariala sub nr. 1377 din
30.08.2021, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, Regia Autonomă
Aeroportul Oradea și CTPARK IOTA S.R.L, în scopul realizării obiectivului de investiții Cale
de rulare - R.A. Aeroportul Oradea.
5.21. În baza Hotărârii Consiliului Județan Bihor nr. 137 din 30.06.2021 s-a aprobat trecerea
din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unei
suprafețe totale de 8.912 mp teren, în vederea extinderii rețelei stradale din Municipiul
Oradea. Transferul acestor terenuri este pentru extinderea rețelei stradale din Municipiul
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Oradea prin realizarea de lucrări de interes public local - modernizarea infrastructurii
rutiere realizate între străzile Matei Basarab, Făgărașului și Armatei Române și acordarea
de denumiri de stradă. S-a încheiat încheiat Protocolul de predare –primire nr. 16153 din
21.07.2021 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Municipiul Oradea.
5.22. În baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 151 din 15.07.2021 s-a aprobat
cuprinderea în domeniul public al U.A.T. Județul Bihor a bazinelor didactice de înot
construite din fondurile alocate prin Legea nr. 50/2019. În baza hotărârii s-a procedat la
înscrierea în cartea funciară a construcțiilor, și s-a înregistrat în evidența contabilă a
Consiliului Județean Bihor a investițiilor realizate prin Agenția de Dezvoltare
Intercomunitară ”Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor, care a construit un Bazin didactic
de înot, respectiv Bazin didactic de înot, situat în orașul Săcueni, str. Dunării, identificat
prin nr. cadastral 54227-C1 înscris în CF nr. 54227 Săcueni. Primăria Orașului Săcueni a
soliciat demararea procedurii de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în
domeniul public al Orașului Săcueni, a imobilului - Bazin didactic de înot, situat în orașul
Săcueni, str. Dunării, identificat prin nr. cadastral 54227 înscris în CF nr. 54227 Săcueni în
baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Săcueni nr. 146 din 26.11.2021, iar scopul
pentru care s-a solicitat transferul acestui imobil fiind justificat de necesitatea
administrării unitare a imobilului, teren și construcție, pentru activități didactice de
interes public local. Astfel, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 315 din
29.11.2021, privind trecerea din domeniul public al UAT – Județului Bihor, în domeniul
public al UAT – Orașul Săcueni, a imobilului Bazin didactic de înot, situat în orașul Săcueni,
str. Dunării, identificat prin nr. cadastral 54227 înscris în CF nr. 54227 Săcueni. S-a încheiat
Protocolul privind predarea – preluarea imobilului ”Bazin didactic de înot”, situat în
Orașul Săcueni, str. Dunării, înscris în CF nr. 54227 Săcueni, din domeniul public al
Județului Bihor, în domeniul public al Orașului Săcueni, încheiat între Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr. 687 din 12.01.2022 și Orașul Săcueni nr. 225 din 12.01.2022.
5.23. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din 05.08.2021 s-a aprobat
cuprinderea în domeniul public al U.A.T. Județul Bihor a centrelor/stațiilor centrale de
transfer călători, construite din fonduri alocate de către Consiliul Județean Bihor. În baza
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prevederilor hotărârii, s-a procedat la înscrierea în cartea funciară a construcțiilor a
investițiilor edificate în Beiuș și Marghita.
5.24. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 164 din 05.08.2021 s-a aprobat
valorificarea prin vânzare la licitație a unui Microbuz M2, Clasa B (18 locuri), marca
“VOLKSWAGEN CRAFTER“, aflat în proprietatea privată a U.A.T. Județul Bihor. S-a
organizat licitație publică în vederea vânzării microbuzului. Urmează să se organizeze o
nouă sesiune de vânzare prin licitație publică a microbuzului în perioada următoare.
5.25. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 112 din 31.05.2021, s-a aprobat trecerea
din domeniul public în domeniul privat al Județului Bihor, a imobilului teren – situat în
orașul Vașcău înscris în CF nr. 50871 Vașcău, nr. cadastral 50871, având o suprafață de
838 mp, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului județului Bihor. Terenul se află
situat în zona periferică a orașului Vașcău, având în vecinătate case de locuit și terenuri
agricole (grădini), fără acces direct la drumul principal, astfel că acesta nu poate fi folosit
pentru proiecte de interes județean iar chiria încasată în cazul închirierii este foarte mică.
Întrucât au existat solicitări de cumpărare al terenului înscris în CF nr. 50871 Vașcău, s-a
solicitat întocmirea unui raport de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață al
imobilului. În baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 165 din 05.08.2021, s-a
aprobat vânzarea prin licitație publică a unui imobil - teren, situat în localitatea Vașcău,
str. Oltului nr.6A, înscris în CF nr. 50871 Vașcău, nr. cadastral 50871, proprietatea privată
a Județului Bihor. S-a organizat licitație publică în vederea vânzării terenului, și s-a
încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1992 din 04.10.2021.
5.26. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 166 din 05.08.2021, s-a aprobat trecerea
imobilului situat în localitatea Șuncuiuș str. Aleea Traian Vuia nr. 442, bl.20, parter, înscris
în CF nr. 1041 Șuncuiuș, nr. topo 385/13, din domeniul public în domeniul privat al
Județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului județului Bihor. Consiliul
Local al Comunei Șuncuiuș prin adresa nr. 2643 din 24.04.2018, înregistrată la Consiliul
Județean Bihor cu nr. 8.604 din 27.04.2018, ne-a comunicat faptul că spațiul din
Șuncuiuș, str. Aleea Traian Vuia, nr. 442, bl. 20, este liber, nu se mai desfășoară nici o
activitate în spațiu. Întrucât în spațiu din anul 2014 nu se mai desfășoară nici o activitate
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conform destinației stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.
111/29.09.2006, nu sunt proiecte sau solicitări privind afectațiunea publică, se constată
astfel încetarea uzului sau interesului public județean asupra imobilului.
5.27. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 114 din 30.07.2019 autoritatea
deliberativă a aprobat revocarea dreptului de administrare a Filarmonicigt de Stat
Oradea și constituirea dreptului de administrare în favoarea Filarmonicii de Stat Oradea,
a Teatrului Regina Maria și a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz” asupra corpului de clădire C2 sala pentru concerte, etaj I și II, din imobilul situat în Oradea, str. Moscovei nr. 5, aflat în
domeniul public al Județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a domeniului public al
județului Bihor. Adoptarea Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 114 din 30.07.2019 a
apărut din necesitatea de a asigura continuitatea activității artistice pentru Teatrul
,,Regina Maria” și Teatrul ,,Szigligeti Szinhaz” pe perioada achiziției și montării unei scene
rotative în imobilul situat în Municipiul Oradea, Piața Regele Ferdinand I, nr. 6, aflat în
proprietatea U.A.T. Județul Bihor și administrarea comună a Teatrului de Stat Regina
Maria și a Teatrului ”Szigligeti Szinhaz”. În urma finalizării lucrărilor la scena rotativă
montată în Teatrul de Stat Oradea, imobil care se află în administrarea Teatrului regina
Maria și a Teatrului Szigligeti Szinhaz,

s-a procedat la retragerea dreptului de

administrare a Filamonici de Stat Oradea, a Teatrului ,,Regina Maria” și a Teatrului
,,Szigligeti Szinhaz” și constituirea dreptului de administrare în favoarea Filarmonici de
Stat Oradea asupra corpului de clădire C2 - sala pentru concerte, etaj I și II din Oradea
str. Moscovei nr. 5, prin încheierea unui nou contract de administrare între Județul Bihor,
în calitate de proprietar și Filamonica de Stat Oradea, în calitate de administrator. În baza
art. 1 din hotărâre s-a încheiat Proces verbal de predare-primire nr. 19366 din 06.09.2021
între Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul ,,Regina Maria”, Teatrul ,,Szigligeti Szinhaz” și
Județul Bihor- Consiliul Județean Bihor. În baza art.2 și art.5 din hotărâre s-a încheiat
Contractul de administrare nr. 200 din 06.09.2021 între Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor și Filarmonica de Stat Oradea.
5.28. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 192 din 23.08.2021 s-a aprobat
constituirea unui drept de servitute în favoarea Municipiului Oradea, pe o suprafață de
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teren, proprietatea publică/privată a Județului Bihor. Pentru investiția ”Valorificarea
energiei geotermale în asociere cu agent termic primar, pentru producerea agentului
termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente”, Municipiul Oradea
beneficiează de un grant nerambursabil pe ”Programul pentru energie România”, care
este finanțat prin Mecanismele financiare SEE și Norvegia 2014-2021. Conform ghidului
de finanțare, Municipiul Oradea trebuie să dețină pe proprietățile/terenurile care fac
obiectul implementării investiției, documente justificative ale capacității solicitantului.
Întrucât parte din rețeaua de agent termic din cadrul investiției sus menționate va
traversa terenurile proprietatea publică/privată a Județului Bihor, înscrise în CF nr.
201902 Oradea, CF nr. 201903 Oradea și CF nr. 201904 și CF nr. 206983 Oradea, s-a
constituit dreptul de servitute

în favoarea Municipiului Oradea pe terenurile

proprietatea Județului Bihor, pe care se propune amplasarea rețelei de agent termic în
cadrul investiției ”Valorificarea energiei geotermale în asociere cu agent termic primar,
pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în zona sălii polivalente”,
având în vedere faptul că printre beneficiarii direcți ai investiției derulate de Municipiul
Oradea se numără și Centrul Școlar pentru învățământ special din municipiul Oradea,
respectiv Parcul Științific și Tehnologic Bihor.
5.29. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 208 din 16.09.2021 s-a aprobat solicitarea
adresată Orașului Aleșd, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea publică a
județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenului în suprafață de 2080 mp, aflat în
domeniul public și proprietatea publică a Orașului Aleșd, respectiv administrarea
Consiliului Local al Orașului Aleșd, în scopul realizării obiectivului: ”Construire punct de
colectare deșeuri cu acord voluntar în Orașul Aleșd”. În baza hotărârii Consiliului
Județean Bihor, Consiliul Local al Orașului Aleșd a adoptat Hotărârea nr. 147 din
28.10.2021, privind aprobarea trecerii din domeniul public și proprietatea publică a
Orașului Aleșd, a terenului în suprafață de 2080 mp, identificat cu nr. cad. 106180, înscris
în CF nr. 106180 Aleșd, în domeniul public și proprietatea publică a Județului Bihor –
Consiliul Județean Bihor, în scopul realizării obiectivului: ”Construire punct de colectare
deșeuri cu acord voluntar în Orașul Aleșd”. S-a încheiat Procesul verbal de predare –
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primire între Orașul Aleșd nr. 16066 din 03.11.2021 și Județul Bihor – Consiliul Județean
Bihor nr. 24340 din 03.11.2021. S-a procedat la înscrierea dreptului de proprietate al
Județului Bihor în cartea funciară asupra imobilului cu nr cadastral 106180 din CF nr.
106180 Aleșd.
5.30. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 209 din 16.09.2021 s-a aprobat solicitarea
adresată Municipiului Salonta, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea publică
a județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenului în suprafață de 4000 mp, aflat în
domeniul public și proprietatea publică a Municipiului Salonta, respectiv administrarea
Consiliului Local al Municipiului Salonta, în scopul realizării obiectivului: ”Construire
punct de colectare deșeuri cu acord voluntar în Municipiul Salonta”. În baza hotărârii
Consiliului Județean Bihor, Consiliul Local al Municipiului Salonta a adoptat Hotărârea nr.
186 din 28.10.2021, privind aprobarea trecerii din domeniul public și proprietatea
publică a Municipiului Salonta, a terenului în suprafață de 4000 mp, identificat cu nr. cad.
113065, înscris în CF nr. 113065 Salonta, în domeniul public și proprietatea publică a
Județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, în scopul realizării obiectivului: ”Construire
punct de colectare deșeuri cu acord voluntar în Municipiul Salonta”. S-a încheiat Procesul
verbal de predare – primire între Municipiul Salonta nr. 8122 din 09.12.2021 și Județul
Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 28521 din 23.12.2021. S-a procedat la înscrirea
dreptului de propritate al Județului Bihor în cartea funciară asupra imobilului cu nr
cadastral 113065 din CF nr. 113065 Salonta.
5.31. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 210 din 16.09.2021 s-a aprobat solicitarea
adresată Municipiului Beiuș, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea publică
a județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenului în suprafață de 6743 mp, aflat în
domeniul public și proprietatea publică a Municipiului Beiuș respectiv administrarea
Consiliului Local al Municipiului Beiuș, în scopul realizării obiectivului: ”Construire punct
de colectare deșeuri cu acord voluntar în Municipiul Beiuș”. În baza hotărârii Consiliului
Județean Bihor, Consiliul Local al Municipiului Beiuș a adoptat Hotărârea nr. 227 din
27.10.2021, privind aprobarea trecerii imobilului – teren, înscris CF nr. 106214 Beiuș, nr.
cadastral 106214, situat în Beiuș, județul Bihor, strada Burgundia Mică, în suprafață de
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6743 mp, din domeniul public al Municipiului Beiuș, în domeniul public al Județul Bihor,
în scopul realizării obiectivului: ”Construire punct sde colectare deșeuri cu acord voluntar
în Municipiul Beiuș”. S-a încheiat Procesul verbal de predare – primire între Municipiul
Beiuș nr. 12988 din 18.11.2021 și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 25629 din
22.11.2021. S-a procedat la înscrirea dreptului de propritate al Județului Bihor în cartea
funciară asupra imobilului cu nr cadastral 106214 din CF nr. 106214 Beiuș.
5.32. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 211 din 16.09.2021 s-a aprobat solicitarea
adresată Municipiului Marghita, pentru trecerea în domeniul public și proprietatea
publică a județului Bihor – Consiliul Județean Bihor, a terenului în suprafață de 3100 mp,
aflat în domeniul public și proprietatea publică a Municipiului Marghita, respectiv
administrarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, în scopul realizării obiectivului:
„construire punct de colectare deșeuri cu acord voluntar în Municipiul Marghita”. În baza
hotărârii Consiliului Județean Bihor, Consiliul Local al Municipiului Marghita a adoptat
Hotărârea nr. 200 din 28.10.2021, privind trecerea din domeniul public și proprietatea
publică a Municipiului Marghita, în domeniul public și proprietatea publică a Județului
Bihor, a terenului în suprafață de 3100 mp, în scopul realizării obiectivului: ”Construire
punct de colectare deșeuri cu acord voluntar în Municipiul Marghita”. S-a încheiat
Procesul verbal de predare – primire între Municipiul Marghita nr. 13357 din 24.11.2021
și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 25830 din 24.11.2021. S-a procedat la
înscrirea dreptului de propritate al Județului Bihor în cartea funciară asupra imobilului cu
nr cadastral 103350 din CF nr. 105350 Marghita.
5.33. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 214 din 16.09.2021 s-a aprobat revocarea
Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.28 din 27.02.2020

privind transmiterea în

folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe ANL, a terenului destinat
pentru programului multianul ”Construcția de locuințe de servciu” în suprafață de 9786
mp situat în Oradea, str. Ceyrat nr.4, identificat prin nr.cadastral 201905 înscris în CF nr.
201905 Oradea, aflat în domeniul public al județului Bihor, pe perioada realizării
investiției. Agenția Națională pentru Locuințe a solicitat analizarea și comunicarea dacă
se menține amplasamentul în cadrul programului de construcții locuințe de serviciu. În
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urma analizelor efectuate de către conducerea executivă a Consiliului Județean Bihor, sa ajuns la concluzia că nu mai este oportun realizarea unui bloc de locuințe de serviciu
pe terenul situat în Oradea str. Ceyrat nr. 4, înscris în CF nr. 201905 Oradea. Drept urmare,
s-a încheiat Acordul de încetare a contractului nr. 27231 din 13.12.2021 între Agenția
Națională pentru Locuințe și Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor.
5.34. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 215 din 16.09.2021 s-a aprobat darea în
folosință gratuită Direcției de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor a unor bunuri
reprezentând obiecte (mobilier) aflate în domeniul privat al județului Bihor. S-a încheiat
Contractul de folosință gratuită nr. 240 din 02.11.2021 între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor și Direcția de Evidență a Persoanelor a Județului Bihor.
5.35. În baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 216 din 16.09.2021 privind constituirea
dreptului de administrare în favoarea R.A. Aeroportul Oradea, asupta obiectivelor de
investiție realizate prin proiectul „Lucrări de construire, extindere și modernizare
terminale terminale de pasageri la Aeroportul Oradea, s-a încheiat Actul adițional nr. 1
la Contractul de administrare nr. 183 din 14.11.2016 între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor și R.A. Aeroportul Oradea.
5.36. În baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 256 din 26.10.2021 s-a aprobat trecerea
din domeniul public al UAT – Județul Bihor, în domeniul public al UAT – Municipiul
Oradea, a terenului în suprafață de 17.591 mp, situat în municipiul Oradea, str. Armatei
Române nr. 1/F, identificat cu nr. cadastral 194858, înscris în CF 194858 – Oradea.
Imobilul teren în suprafață de 17.591 mp, situat în municipiul Oradea pe str. Armatei
Române nr. 1/F, identificat prin nr. cadastral 194858 înscris în CF nr. 194858 Oradea, a
făcut obiectul Contractului de administrare încheiat între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor nr. 102 din 01.06.2016 și Municipiul Oradea – Consiliul Local al
Municipiului Oradea nr. 177928 din 01.07.2016, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului
Județean Bihor nr. 69 din 22.03.2016, fiind destinat pentru construirea Campusului
Școlar “Partenie Cosma” și Grupului Școlar “Vasile Voiculescu”. În vederea administrării
unitare a imobilului compus din construcții și teren, Consiliului Local al Municipiului
Oradea adoptat Hotărârea nr. 652 din 30.08.2021 pentru aprobarea cererii de trecere din
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domeniul public al UAT – Județul Bihor în domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, a
terenului în suprafață de 17.591 mp, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Rmâne nr.
1/F, reprezentând amplasamentul aferent Colegiului Economic și Campusul Școlar
”Partenie Cosma”. Astfel, s-a încheiat Protocolul de predare-primire nr. 24766 din
10.11.2021 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Municipiul Oradea.
5.37. Primăria Comunei Popești a transmis Consiliului Județean Bihor, solicitarea de trecere
din domeniul public al Județului Bihor în domeniul public al comunei Popești a imobilului
situat în localitatea Popești nr. 50, în care și-a desfășurat activitatea C.P.C.D. Popești.
Astfel, a adoptat Hotărârea Consiliului Local al comunei Popești nr. 75 din 22.10.2021,
prin care s-a aprobat cererea de trecere din domeniul public al UAT – Județul Bihor în
domeniul public al UAT – comuna Popești, a imobilului clădire pe fundație din beton,
construcție P+4E, sd 2805 mp și teren aferent, conform CF nr. 50434 UAT Popești, situat
în localitatea Popești nr. 50. Scopul pentru care se solicită transferul acestui imobil în
domeniul public al Comunei Popești este cel al realizării obiectivului comun privind buna
guvernare la nivel local în folosul și pentru cetățenii comunei Popești, și necesitatea
administrării unitare a acestora la nivel local. Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor a transmis Consiliului Județean Bihor procesul verbal de
predare-primire a imobilului situat în localitatea Popești în care și-a desfășurat activitatea
C.P.C.D. Popești, administrat de către Fundația ”Copii Dragostei”, ca urmare a încetării
contractului de furnizare servicii sociale și mutării beneficiarilor din această locație. Prin
Procesul verbal încheiat între D.G.A.S.P.C. Bihor nr. 56798/21.09.2021 și Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr. 20684/21.09.2021, s-a procedat la predarea – primirea
Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități Popești, situat în localitatea Popești
nr. 50. Întrucât în prezent imobilul nu mai are o afectațiune publică, ca urmare a încetării
contractului de furnizare servicii sociale și mutării beneficiarilor din această locație, s-a
constatat încetarea interesului public județean asupra imobilului clădire și teren,
identificat prin nr. cadastral 50434 înscrise în CF nr. 50434 Popești, situat în Popești nr.
50. Drept urmare, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 257 din
26.10.2021 privind trecerea din domeniul public al UAT – Județul Bihor, în domeniul
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public al UAT – Comuna Popești, a imobilului (clădire și teren) situat în Comuna Popești,
identificat cu nr. cadastral 80, înscris în CF 50434-Popești, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 312 din 29.11.2021. S-a încheiat Protocolul de
predare-primire nr. 573 din 11.01.2022 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și
Comuna Popești.
5.38. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 259 din 26.10.2021 s-a aprobat cererea
de trecere din domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, în domeniul public al UAT Județul Bihor, a unui modul termic, necesar pentru asigurarea furnizării energiei termice
la imobilul situat în Oradea, str. Moscovei nr. 5, imobil în care își desfășoară activitatea
Centrul de Cultură al Județului Bihor, Teatrul ”Regina Maria”, respectiv Teatrul
”Szigligeti”. În baza hotărârii Consiliului Județean Bihor, Consiliul Local al Municipiului
Oradea a adoptat Hotărârea nr. 904 din 26.11.2021, privind aprobarea cererii de trecere
din domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, în domeniul public al UAT – Județul
Bihor, a unui modul termic. S-a încheiat Protocolul de predare-primire nr. 27437 din
14.12.2021 între Municipiul Oradea și Județul Bihor.
5.39. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 260 din 26.10.2021 s-a aprobat trecerea
Corpului de clădire C3, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1A, înscris în
CF nr. 192236 Oradea, nr. cadastral 192236-C3, din domeniul public în domeniul privat al
județului Bihor, în scopul gestionării eficiente a patrimoniului județului Bihor. Corpul de
clădire C3, situat în municipiul Oradea str. Armatei Române nr. 1A, înscris în CF nr. 192236
Oradea, nr. cadastral 192236-C3 a făcut obiectul Contractului de administrare nr. 11971
din 01.09.2015, respectiv nr. 1149 din 01.09.2015, între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor și Biroul Regional Pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea Pentru
Granița România – Ungaria. Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea
pentru Granița România-Ungaria, a comunicat faptul că a procedat la eliberarea
imobilului situat în Oradea, Str. Armatei Române nr. 1A. S-a încheiat Procesul verbal de
predare-primire al imobilului între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Oradea pentru Granița România-Ungaria și Consiliul Județean Bihor. În baza prevederilor
hotărârii, s-a procedat la actualizarea Cărții funciare a imobilului. În baza art. 4 din
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hotărâre s-a încheiat Contractul de comodat nr. 238 din 01.11.2021 între Județul Bihor și
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bihor pentru spațiul ocupat din
corpul C3, situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1A, înscris în CF nr. 192236
Oradea, nr. cadastral 192236-C3, destinat desfășurării activității, iar în baza art. 5 din
hotărâre s-a încheiat Contractul de comodat nr. 239 din 01.11.2021 între Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor și Agenția Națională Pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul
Teritorial Bihor pentru spațiul ocupat în corpul C3 situat în municipiul Oradea, str.
Armatei Române nr. 1A, înscris în CF nr. 192236 Oradea, nr. cadastral 192236-C3, pentru
desfășurarea activității.
5.40. În scopul dezvoltării rețelei de parcuri industriale în Județul Bihor, s-a încheiat
Protocolul de colaborare nr. 221 din 08.10.2021 între UAT- Județul Bihor, UAT Municipiul
Marghita, UAT Municipiul Beiuș, UAT Oraș Ștei, UAT Oraș Aleșd și Societatea Agenția de
Dezvoltare Locală Oradea SA.
5.41. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 275 din 26.10.2021 s-a aprobat
solicitarea de trecere a bunului imobil constând în teren extravilan, în suprafață de
175.183 mp, identificat cu nr. cad. 104616, înscris în CF nr. 104616 - Beiuș din
proprietatea publică a U.A.T. Municipiul Beiuș în proprietatea publică a U.A.T. Județul
Bihor, în scopul dezvoltării rețelei de parcuri industriale în Județul Bihor. Consiliul Local
al Municipiului Beiuș a adoptat Hotărârea nr. 251 din 25.11.2021 privind aprobarea
trecerii imobilului teren înscris în CF nr. 106263 Beiuș nr. cad. 106263 situat în Beiuș,
județul Bihor, în suprafață de 175183 mp, din domeniul public al muncipiului Beiuș în
domeniul public la Județului Bihor, în scopul dezvoltării rețelei de parcuri industriale în
județul Bihor. Actele de predare-preluare nu au fost încheiate, terenul va fi preluat după
aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Beiuș a ”Planului Urbanistic
Zonal – Parc Industrial nr. cadastral 106263”, dar nu mai târziu de 6 luni.
5.42. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 276 din 26.10.2021 s-a aprobat solicitarea
de trecere a unor bunuri imobile constând în teren intravilan, în suprafață de 42.330 mp,
identificat cu nr. cad. 50460, înscris în CF nr. 50460 – Lugașu de Jos, respectiv teren
intravilan, în suprafață de 44.229 mp, identificat cu nr. cad. 102643, înscris în CF nr.
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102643 - Aleșd din proprietatea publică a U.A.T. Oraș Aleșd în proprietatea publică a
U.A.T. Județul Bihor, în scopul dezvoltării rețelei de parcuri industriale în Județul Bihor. În
baza Hotărârii Consiliului Județean Bihor, Consiliul Local al Orașului Aleșd a adoptat
Hotărârea nr. 156 din 28.10.2021, privind aprobarea trecerii terenului intravilan în
suprafață de 42330 mp, identificat cu nr. cad. 50460, înscris în CF nr. 50460 Lugașu de
Jos, respectiv teren intravilan, în suprafață de 44229 mp, identificat cu nr. cad. 102643,
înscris în CF nr. 102643 Aleșd, din proprietatea publică a U.A.T. Oraș Aleșd, în proprietatea
publică a U.A.T. Județul Bihor, în scopul dezvoltării rețelei de parcuri industriale în Județul
Bihor. S-a încheiat Procesul verbal de predare-primire între Orașul Aleșd nr. 16064 din
03.11.2021 și Județul Bihor nr. 24328 din 03.11.2021.În baza actelor administrative, s-a
procedat la înscrierea dreptului de proprietate publică a Județului Bihor în cărțile
funciare.
5.43. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 284 din 15.11.2021 s-a aprobat trecerea
unor bunuri imobile constând în teren intravilan, în suprafață de 42.330 mp, identificat
cu nr. cad. 50460, înscris în CF nr. 50460 – Lugașu de Jos, respectiv teren intravilan, în
suprafață de 44.229 mp, identificat cu nr. cad. 102643, înscris în CF nr. 102643 - Aleșd din
proprietatea publică a U.A.T. Județul Bihor în proprietatea privată a U.A.T. Județul Bihor,
în scopul obținerii de titlului de ”Parc industrial”. În conformitate cu prevederile Legii nr.
186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a obține statutul de parc industrial și aducerea de
rezidenți în parc, este necesar trecerea terenului din proprietatea publică în proprietatea
privată a Județului Bihor. În baza prevedrilor hotărârii, s-a procedat la actulizarea Cărții
funciare pentru trecerea imobilelor în domeniul privat al Județului Bihor.
5.44. Județul Cluj are în implementare proiectul: ”Modernizarea infrastructurii de acces în
zona turistică Răchițele- Prislop- Ic Ponor”. Prin Hotărârea Consiliului Consiliului Județean
Cluj nr. 174 din 28.10.2021 s-a solicitat Consiliului Județean Bihor aprobarea trecerii în
domeniul public al Județului Cluj, a imobilului cu numărul cadastral 51752 Budureasa,
necesar implementării proiectului de investiții: ”Modernizarea infrastructurii de acces în
zona turistică Răchițele- Prislop- Ic Ponor”. Acest proiect cuprinde și modernizarea unui
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sector de drum în lungime de 260 m și suprafață de 2536 mp, care se află în domeniul
public al Județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor, reprezentat de
imobilul cu numărul cadastral 51752 Budureasa. Astfel, Consiliul Județean Bihor a
adoptat Hotărârea nr. 290 din 15.11.2021 privind aprobarea trecerea imobilului cu
numărul cadastral 51752 Budureasa, constând din sector de drum cu terenul aferent în
suprafață de 2536 mp și construcția culee mal drept și pod peste Râul Someșul Cald din
domeniul public al judetului Bihor în domeniul public al Județului Cluj, până la finalizarea
proiectului de investiții: ”Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică
Răchițele- Prislop- Ic Ponor cod SMIS 1114”, respectiv expirarea perioadei post
monitorizare, dar nu mai târziu de data de 30.01.2022. S-a încheiat Procesul verbal de
prredare–primire între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 26728 din 07.12.2021
și Județul Cluj – Consiliul Județean Cluj nr. 43914 din 07.12.2021. S-a actualizat inventarul
bunurilor domeniului public al Județului Bihor.
5.45. În vederea dezvoltării la nivel județean a infrastructurii de apă și canalizare, în scopul
îmbunătățirii condițiilor de viață a locuitorilor săi, se necesită acordarea unui sprijin
U.A.T. comuna Remetea în rezolvarea unor probleme de natură investițională. Prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei Remetea nr. 118 din 02.11.2021 s-a solicitat
Consiliului Județean Bihor aprobarea trecerii în domeniul public a Comunei Remetea, a
unor părți din imobilul DJ 764 și din imobilul DJ 764 C în scopul realizării obiectivului de
investiții: ”Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră în comuna Remetea”.
Imobilele solicitate sunt: un sector din drumul județean DJ 764, în suprafață de 34.972
mp, cu o lungime de 2,233 km, identificat cu numărul cadastral 51743 Remetea, și un
sector din drumul județean DJ 764 C, în suprafață de 58.120 mp, cu o lungime de 4,894
km, identificat cu numărul cadastral 51741 Remetea. Dreptu urmare, Consiliul Județean
Bihor a adoptat Hotărârea nr. 291 din 15.11.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul
public al Județului Bihor în domeniul public al Comunei Remetea, a unor părți din
imobilul DJ 764 și din imobilul DJ 764 C în scopul realizării obiectivului de investiții:
”Extindere rețea de apă și rețea de canalizare menajeră în comuna Remetea”. S-a încheiat
Procesul verbal de prredare–primire între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr.
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957 din 14.01.2022 și Comuna Remetea nr. 149 din 14.01.2022. S-a actualizat inventarul
bunurilor domeniului public al Județului Bihor.
5.46. Prin HotărâreaConsiliului Județean Bihor nr. 294 din 15.11.2021 s-a aprobat însușirea
planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare în
două loturi a acestuia, identificat sub numărul cadastral 51.899, înscris în CF 51.899
Copăcel. Județul Bihor deține în proprietate publică imobilul identificat prin numărul
cadastral 51.899, înscris în CF 51.899 Copăcel, reprezentând un sector din drumul
județean DJ767B. Consiliul Județean Bihor are în implementare proiectul: ”Creșterea
accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”. Acest proiect
cuprinde și reabilitarea drumului județean DJ767E Oșorhei – Copăcel, sector de la km
1+060 (sens giratoriu intersecție cu DJ767J) la km 13+760 (intersecție cu DJ767B),
L=12,700 km. În momentul întăbulării DJ767B, a fost întăbulat pe acest drum și zona de
intersecție cu DJ767E pe o porțiune de 363 mp. În vederea implementării proiectului:
”Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană Oradea”, este
necesar ca acest sector de intersecție să treacă ca și îintăbulare de pe DJ767B pe DJ767E,
ținând cont de faptul că proiectele cu finanțare externă sunt condiționate de asigurarea
unei conectivități integrale și continuități integrale pe un tronson de drum. Prin însușirea
planului de amplasament și delimitare a imobilului, s-au creat condițiile tehnice pentru
preluarea suprafeței de teren aferent DJ767B și alipirea acestuia la DJ767E, condiție
impusă pentru implementarea proiectului. S-au format două numere cadastrale noi
identificate prin: nr. cadastral 53642 în suprafață de 84.932 mp- proprietate publică a
județului Bihor, nr. cadastral 53643 în suprafață de 363 mp- proprietate publică a
județului Bihor. S-au înscris în evidențele de publicitate imobiliară prin deschiderea celor
două coli de carte funciară noi.
5.47. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 305 din 29.11.2021 s-a aprobat revocarea
dreptului de administrare al D.G.A.S.P.C. Bihor asupra unor imobile proprietate publică a
Județului Bihor și constituirea dreptului de folosință gratuită asupra acestora, în favoarea
unor asociații/fundații care au încheiat cu D.G.A.S.P.C. Bihor contracte de furnizare
servicii sociale. Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.
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226 din 15.12.2020, s-a aprobat reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Bihor și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și
Regulamentului de Organizare și Funcționare, și Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.
195 din 16.09.2021, privind constatarea încheierii unor acorduri-cadru de prestări servicii
și a contractelor subsecvente de prestări servicii ca urmare a finalizării procedurii de
contractare de servicii sociale la D.G.A.S.P.C Bihor, conform prevederilor caietelor de
sarcini în baza cărora s-a realizat procedura de externalizare a serviciilor sociale, spațiile
necesare pentru furnizarea serviciilor vor fi date în folosință gratuită furnizorului privat
de servicii sociale de către DGASPC Bihor, acolo unde sitația juridică o permite, deoarece
aceste imobile în care funcționează serviciile sociale externalizate aparțin domeniului
public al Județului Bihor, iar D.G.A.S.P.C. Bihor nu le poate transmite în folosință gratuită,
această atribuție fiind a Consiliului Județean Bihor. Astfel, În baza hotărârii s-au încheiat
următoarele documente:
-Proces verbal de predare-primire între DGASPC Bihor nr. 75762 din 22.12.2021 și
Consiliul Județean Bihor nr. 28397 din 22.12.2021 pentru imobilul din Bratca nr.
125;
- Proces verbal de predare-primire între DGASPC Bihor nr. 75766 din 22.12.2021 și
Consiliul Județean Bihor nr. 28396 din 22.12.2021 pentru imobilul din Cadea;
- Proces verbal de predare-primire între DGASPC Bihor nr. 75763 din 22.12.2021 și
Consiliul Județean Bihor nr. 28399 din 22.12.2021 pentru imobilul din Râpa nr.20;
- Proces verbal de predare-primire între DGASPC Bihor nr. 75765 din 22.12.2021 și
Consiliul Județean Bihor nr. 28398 din 22.12.2021 pentru imobilul din Remeți
nr.128B;
- Proces verbal de predare-primire între DGASPC Bihor nr. 75764 din 22.12.2021 și
Consiliul Județean Bihor nr. 28400 din 22.12.2021 pentru imobilul din Tinca, str.
Andrei Șaguna nr. 1/A;
Au fost încheiate contractele de folosință gratuită după cum urmează:
-

Contract de folosință gratuită încheiat între Consiliul Județean Bihor nr. 267 din 23.12.2021
și Asociația Româno – Germană ”Alsterdorf” pt. imobilul situat în Cadea;
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-

Contract de folosință gratuită încheiat între Consiliul Județean Bihor nr. 268 din 23.12.2021
și Fundația de scleroză multiplă Bihor pt. imobilul situat în Bratca;

-

Contract de folosință gratuită încheiat între Consiliul Județean Bihor nr. 269 din 23.12.2021
și Asociația ”ÎN CASA TA” pt. imobilul situat în Remeți nr. 128B;

-

Contract de folosință gratuită încheiat între Consiliul Județean Bihor nr. 270 din 23.12.2021
și Asociația căminul ”Casa Matei” pt. imobilul situat în Râpa;

-

Contract de folosință gratuită încheiat între Consiliul Județean Bihor nr. 271 din 23.12.2021
și Asociația căminul ”Casa Matei” pt. imobilul situat în Tinca, str. Andrei Șaguna nr. 1/A;
5.48. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 306 din 29.11.2021 s-a aprobat
prelungirea duratei contractului de administrare încheiat între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor nr. 272 din 09.12.2020 și Muzeul Țării Crișurilor nr. 3513 din 10.12.2020
având ca obiect imobilul situat în localitatea Vadu Crișului nr. 75, str. Cabana Peștera,
comuna Vadu Crișului, aflat în domeniul public al județului Bihor. S-a încheiat Actul
adițional nr. 1 la Contractul de administrare încheiat între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor nr. 272 din 09.12.2020 și Muzeul Țării Crișurilor nr. 3513 din 10.12.2020.
5.49. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 307 din 29.11.2021 s-a aprobat încheierea
contractului de comodat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Centrul de
Cultură al Județului Bihor pentru bunurile reprezentând mijloace fixe și obiecte de
inventar aflate în domeniul privat al Județului Bihor. S-a încheiat Contractul de comodat
nr. 10 din 01.02.2022 între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Centrul de Cultură
al Județului Bihor.
5.50. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 309 din 29.11.2021 s-a aprobat
prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 22423/01.06.2016, încheiat între Tisza
Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor. S-a încheiat Actul adițional nr. 8/2021 la contractul de închiriere nr.
22423/01.06.2016, între Tisza Gheorghe, Tisza Coloman Ștefan în calitate de proprietari
și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor în calitate de chiriaș,
privind prelungirea duratei de valabilitate a Contractului de închiriere nr.
22423/01.06.2016 a cărui obiect îl constituie imobilul teren situat în sat Cighid,
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identificat prin nr. topo 1954, înscris în CF nr. 1450 Ghiorac, necesar funcționării Centrului
de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cighid, pentru o
perioadă de 12 luni, respectiv din data de 01.01.2022 până la data 31.12.2022, în baza
Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 208/15.12.2020.
5.51. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 310 din 29.11.2021 s-a aprobat
prelungirea duratei contractului de comodat încheiat între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor nr. 240 din 17.12.2019 și Centrul Militar Județean Bihor nr. A-2746 din
18.12.2019 și actualizarea anexelor cu bunurile care fac obiectul contractului. A fost
încheiat act aditional nr. 1 la contractul de comodat încheiat între Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr. 240 din 17.12.2019 și Centrul Militar Județean Bihor nr. A2746 din 18.12.2019.
5.52. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 311 din 29.11.2021 s-a aprobat
prelungirea duratei contractului de comodat înregistrat sub nr. 241 din 17.12.2019,
încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ”Crișana” al județului Bihor și actualizarea anexelor cu bunurile care fac obiectul
contractului. A fost încheiat act aditional nr. 1 la contractul de comodat încheiat între
Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Crișana” al județului Bihor.
5.53. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 332 din 17.1.2021 s-a aprobat
mandatarea Președintelui Consiliului Județean Bihor să își exprime acordul în numele și
pentru Județul Bihor - Consiliul Județean Bihor, exercitarea/neexercitarea dreptului de
preemțiune cu privire la înstrăinarea imobilelor clasate monumente istorice sau a celor
aflate în curs de clasare, pentru anul calanderistic 2022.
5.54. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 333 din 17.12.2021 s-a aprobat
prelungirea duratei contractului de folosință gratuită încheiat între Județul Bihor –
Consiliul Județean Bihor nr.80 din 06.05.2021 și Muzeul Țării Crișurilor nr.1275 din
12.05.2021. S-a încheiat act adițional nr. 1 la Contractul de folosință gratuită încheiat
între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr.80 din 06.05.2021 și Muzeul Țării
Crișurilor nr.1275 din 12.05.2021.
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5.55. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 334 din 17.12.2021 s-a aprobat încheierea
actului adițional nr.1 la contractul de comodat încheiat între Județul Bihor – Consiliul
Județean Bihor nr.90 din 13.05.2021 și Asociația ”Agenția de Management al Destinației
Bihor” nr.992 din 13.05.2021. S-a incheiat act aditional Act adițional nr. 1 la Contractul
de comodat încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 90 din 13.05.2021
și Asociația ”Agenția de Management al Destinației Bihor” nr. 992 din 13.05.2021.
5.56. Având în vedere situația juridică a imobilului – situat în comuna Bratca nr. 125, jud.
Bihor, în care își desfășoară activitatea - Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane
Adulte cu Dizabilități Bratca, conform căreia Județul Bihor este proprietarul construcțiilor,
iar Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului este proprietarul terenului. În vederea
administrării unitare a terenurilor și clădirilor, situate în comuna Bratca nr. 125, jud. Bihor,
este necesar demararea procedurilor legale pentru achiziția suprafețelor de teren,
aferente construcțiilor proprietatea Județului Bihor. Drept urmare, s-a adoptat Hotărârea
Consiliului Județean Bihor nr. 335 din 17.12.2021 privind acordul de principiu al Județului
Bihor în vederea demarării procedurilor de cumpărare a unor suprafețe de teren, situate
în localitatea Bratca nr.125, proprietatea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.
Se va proceda la: întocmirea unei documentații cadastrale în vederea identificării
suprafețelor de teren aferente construcțiilor în care își desfășoară activitatea Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca, întocmirea unui raport
de evaluare de către un membru ANEVAR în vederea stabilirii valorii de piață a
suprafețelor de teren aferente construcțiilor în care își desfășoară activitatea Centrul de
Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca situat în localitatea
Bratca nr. 125, negocierea prețului de achiziție a suprafețelor de teren aferente
construcțiilor în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca, iar la finalizarea procedurii de negociere, Comisia
de negociere va înainta spre aprobare Consiliului Județean Bihor, prețul de achiziție a
suprafețelor de teren. Hotărârea este în curs de îndeplinire.
5.57. Prin Hotărârea Consiliului județean Bihor nr. 336 din 17.12.2021 s-a aprobat
desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bihor în Comisia de evaluare a
103

ofertelor depuse pentru închirierea prin procedura licitației, a bunurilor proprietatea
Județului Bihor. Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin procedura
licitației, a bunurilor proprietatea Județului Bihor, precum și atribuțiile comisiei, vor fi
aprobate ulterior prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bihor.
5.58. Imobilul – teren în suprafață de 3.283 mp, situat în localitatea Beiuș, str. Burgundia
Mare nr. 2/A, identificat prin nr. cadastral 106008, înscris în CF nr.106008 Beiuș, este
proprietatea publică a Municipiului Beiuș. Pe acest teren, Județul Bihor - Consiliul
județean Bihor, prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară – Agenția de Dezvoltare
Durabilă Bihor, a construit un imobil nou - ”Autogară în Municipiul Beiuș” conform
înscrisurilor din CF nr. 106008 Beiuș. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 160 din
05.08.2021, s-a declarat ca fiind de interes public județean imobilele – construcții
centre/stații centrale de transfer călători, construite din fondurile alocate de Consiliul
Județean Bihor prin Legea nr. 50/2019, prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară
”Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor, pe raza administrativ-teritorială a Municipiului
Beiuș și Municipiul Marghita. Astfel, conform Cărții Funciare nr. 106008 Beiuș, terenul în
suprafață de 3.283 mp, este proprietatea publică a Municipiului Beiuș, iar construcțiile
sunt proprietatea publică a Județului Bihor. Drept urmare, Primăria Municipiului Beiuș, a
solicitat demararea procedurii de trecere din domeniul public al Județului Bihor, în
domeniul public al Municipiului Beiuș, a imobilului ”Autogară în Municipiul Beiuș”, situat
în localitatea Beiuș, str. Burgundia Mare nr. 2/A, identificat prin nr. cadastral 106008,
înscris în CF nr.106008 Beiuș. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Beiuș nr.
270 din 14.12.2021 s-a aprobat solicitarea de trecere a bunurilor imobile (construcțiile
A.1-C1, A.2-C2, A1.3-C3) înscrise în CF nr.106008 Beiuș, nr. cadastral 106008,
reprezentând Autogara Beiuș, situate în Beiuș, str. Burgundia Mare nr. 2/A, din
proprietatea publică a UAT – Județul Bihor, în proprietatea publică a UAT – Municipiul
Beiuș. Scopul pentru care se solicită transferul acestui teren este justificat de necesitatea
administrării unitare a imobilului, teren și construcție, pentru activități de interes public
local. Astfel, Consiliul Județean Bihor a adoptat Hotărârea nr. 343 din 17.12.2021 privind
trecerea din domeniul public al UAT – Județul Bihor, în domeniul public al UAT –
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Municipiul Beiuș, a imobilului – ”Autogară în Municipiul Beiuș”, situat în localitatea Beiuș,
str. Burgundia Mare nr. 2/A, identificat prin nr. cadastral 106008, înscris în CF nr. 106008
Beiuș. S-a întocmit Protocol privind predarea – preluarea imobilului – ”Autogară în
Municipiul Beiuș”, situat în situat în Beiuș, str. Burgundia Mare nr. 2/A, înscris în CF
nr.106008 Beiuș, din domeniul public al Județului Bihor, în domeniul public al
Municipiului Beiuș, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor nr. 915 din
14.01.2022 și Municipiul Beiuș nr. 544 din 14.01.2022.
5.59. Prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 349 din 29.12.2021 s-a aprobat
reprezentarea Județului Bihor de către R.A. Aeroportul Oradea în procedura de
expropriere necesară realizării proiectului ”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Oradea”. La data de 08.11.2021, R.A. Aeroportul Oradea a
depus cererea de finanțare pentru proiectul ”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
aeroportuare la Aeroportul Oradea”, iar ca urmare a acestei cereri a fost primită de la
Organismul Intermediar de Transport (OIT), o solicitare de clarificări, în acord cu Ghidul
Solicitantului, prin care se cere un document prin care aeroportul să facă dovada că
deține sau că este în procedurră de a obține dreptul de proprietate sau dreptul de
administrare / concesiune a infrastructurii / terenurilor pe care vor construi / extinde /
reabilita investițiile proiectului. Potrivit art. 2 alin. (3) lit. e), din Legea nr. 255/2010, în
cadrul procedurilor de expropriere având ca obiect lucrări de dezvoltare a infrastructurii
aeroportuare proprii, unitățile administrativ-teritoriale pot fi reprezentate

fie de

autoritățile administrației publice locale, fie de aeroporturile de interes local. Întrucât,
Consiliul Județean Bihor nu are nicio calitate în ceea ce privește cererea de finanțare,
beneficiarul acesteia este R.A. Aeroportul Oradea în reprezentarea U.A.T. Județul Bihor
în procedura de expropriere.
6.

A asigurat afișarea lunară în termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la

sfârșitul lunii precedente, la loc vizibil, tabelul privind bunurile disponibile și/sau, după caz,
serviciile care pot fi acordate în compensare, în baza dispozițiilor art.5, din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
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decembrie 1989*) – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.
7.

A întocmit și a fundamentat informările solicitate de către conducerea consiliului

județean, a asigurat corespondenţa şi a formulat în termenul legal răspuns la petiţiile şi
cererile repartizate, adresate consiliului judeţean şi preşedintelui consiliului judeţean privind
administrarea patrimoniului.
8.

A solicitat și s-a asigurat de eliberarea extraselor de carte funciară actualizate de către

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, necesare în activitatea de documentare
desfășurată de Compartimentul Patrimoniu, Direcția Tehnică și Compartimentul Juridic.
9.

A întocmit și a depus la Primăria Municipiului Oradea documentațiile necesare

obținerii certificatelor de atestare fiscală, a adeverințelor de edificare a construcțiilor și a
certificatelor de nomenclatură stradală, necesare la O.C.P.I.Bhor.
10.

Ținând cont de prevederile Legii nr.62/09.03.2018 privind combaterea buruienii

ambrozia, care conform art.1 , alin (1) prevede faptul că ”Proprietarii sau deținătorii de
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor,
sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire,
combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia,
pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul
prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.”, nerespectarea acestei prevederi
sancționându-se cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice;
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 873/2018, pentru aprobarea
regulamentului privind administrarea spațiilor verzi publice situate în intravilan, măsuri și
reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Oradea, care prevede obligativitatea
proprietarilor, respectiv a administratorilor de terenuri, de a le întreține până la limita
carosabilului, nerespectarea acestei prevederi sancționându-se cu amendă cuprinsă între
2000-2500 lei, am asigurat luarea tuturor măsurilor necesare pentru a conferi un aspect
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civilizat imobilelor aflate în proprietatea Județului Bihor și în administrarea Consiliului
Județean Bihor. Compartimentul patrimoniu a urmărit, gestionat și recepționat serviciile de
înlăturare a buruienilor și de defrișare pentru imobilele aflate în proprietatea Județului Bihor,
care fac obiectul Acordului cadru de lucrări nr. 223/2020 și a Contractului subsecvent de
servicii nr. 35/02.04.2021, încheiat între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor în calitate de
achizitor și SC. Total Prest Eco SRL. Oradea, în calitate de prestator.

Constituie anexe la prezentul raport:
-

Anexa nr. 1 – Dispoziția nr. 491 din 16.11.2021 a Președintelui Consiliului Județean

Bihor, privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului Județului Bihor în anul
2021;
-

Anexa nr. 2 – Situația centralizatoare tehnic-operativă la data de 31.10.2021, privind

realizarea inventarului bunurilor imobile construcții, echipamente și terenuri, aflate în
domeniul public al Județului Bihor, înregistrate în evidența contabilă a Consiliului Județean
Bihor;
-

Anexa nr. 3 – Situația centralizatoare tehnic-operativă la data de 31.10.2021, privind

realizarea inventarului bunurilor imobile construcții și terenuri, fond de carte și piese muzeale
aflate în domeniul public al Județului Bihor, înregistrate în evidența extracontabilă, în afara
bilanțului, a Consiliului Județean Bihor;
-

Anexa nr. 4 – Situația centralizatoare tehnic-operativă la data de 31.10.2021, privind

realizarea inventarului bunurilor imobile construcții și terenuri, aflate în domeniul privat al
Județului Bihor;
-

Anexa nr. 5 – Situația centralizatoare privind modul de ducere la îndeplinire a

hotărârilor Consiliului Județean Bihor adoptate în cursul anului 2021, de către
Compartimentul patrimoniu.
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Direcția arhitect șef
Compartimentul disciplină în construcții și autorizații de construire
Serviciul disciplină în construcţii şi autorizaţii de construire asigură aplicarea şi
respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ord. nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Obiective
Analiza şi verificarea documentaţiilor pentru:
- Certificate de urbanism pentru lucrări de construire şi desfiinţare;
- Autorizaţii de construire;
- Autorizaţii de desfiinţare construcţii existente;
sub aspectul:
1. prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale;
2. verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiei tehnice - D.T.
condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele
cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă
pentru protecţia mediului;
3. verificarea conţinutului documentaţiei depuse, privind încadrarea soluţiilor propuse
în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi ale certificatului de urbanism;
4.
Întocmirea corespondenţei:
- corespondenţă cu solicitanţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;
Emiterea actelor administrative:
Certificatul de urbanism - conform art.6* din Legea 50/1991, cu modificările şi
completările ulterioare - este actul de informare prin care autorităţile fac cunoscute
solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi
construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice
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şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după
caz, avizate şi aprobate potrivit legii, stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie
îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, stabilesc lista cuprinzând
avizele/acordurile necesare în vederea autorizării, încunoştiinţează investitorul/solicitantul
cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în
scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare
în vederea autorizării.
Autorizaţia de Construire – conform art. 4* alin.(1) din Legea nr.50/1991 cu
modificările şi completările ulterioare se emite de preşedinţii consiliilor judeţene pentru
executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:
a) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se execută:
1. pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale;
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării nu au
niciun angajat - funcţionar public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului
şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în structurile de specialitate organizate
conform legii;
a^1) de preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii
administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condiţiile art. 55 alin.
(8^1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în situaţiile excepţionale în care lucrările se execută la imobile situate
pe raza unităţilor administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi
poate exercita atribuţiile:
1. ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii;
2. în situaţia în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive,
altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de
către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege;
Regularizarea taxelor
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Pentru Autorizaţii de Construire în urma recepţiei la terminarea lucrărilor, aplicată la
valoarea finală a investiţiei, conform art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr.50/1991
(3) la terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizaţiei de construire are obligaţia să
regularizeze taxa pentru autorizaţia de construire, potrivit legii.
(4) o dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizaţiilor de
construire vor regulariza şi celelalte cote prevăzute de lege;
Conform art. 77 (1) din Ordinul nr. 839/ 2009 la finalizarea lucrărilor de construcţii
autorizate, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv
cele prevăzute la art. 70, în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu
documentele furnizate de investitor/beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 76 lit. a).
Activitate
Activitatea Serviciului disciplină în construcţii şi autorizaţii de construire, s-a realizat
conform obiectivelor stabilite: emiterea de certificate de urbanism pentru lucrări de
construire sau desfiinţare, emiterea de autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare,
corespondenţa specifică, regularizări de taxe, organizarea şi exercitarea controlului propriu
privind disciplina în construcţii.
Tabel cu actele emise în anul 2021
Certificate de urbanism- 1380( față de 943 în anul 2020)
Autorizații de construire/desființare- 349( față de 284 în anul 2020)
Ca urmare a sesizărilor adresate instituţiei de către persoane fizice sau juridice s-au
efectuat controale.
Au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal sesizări și au fost efectuate deplasări
în teren în vederea verificării activităţii de urbanism şi amenajare a teritoriului şi a disciplinei
în construcţii.
De asemenea, au fost înregistrate şi soluţionate în termen legal, solicitări de
informaţii cu caracter public.
Au fost soluţionate cererile de regularizări de taxă la recepţia lucrărilor.

110

Informaţiile de interes public au fost afişate la sediul Instituţiei Arhitectului Şef,
respectiv pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor, fiind actualizate în permanenţă, conform
ultimelor modificări legislative.
Având în vedere că, potrivit convențiilor semnate și prevederilor legale, competența
de a constata contravențiile la regimul construcțiilor revine autorității competente să emită
autorizațiile de construire pe raza unei unități administrativ-teritoriale, funcționarii publici din
cadrul Serviciului Disciplina în construcții și autorizații de construire din cadrul Instituției
Arhitectului Șef au efectuat controale în teren, în urma sesizărilor depuse de cetățeni, de
autoritățile publice locale cât și din oficiu, în urma cărora s-au întocmit un număr de 23
procese-verbale de contravenție .
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Biroul urbanism și amenajarea teritoriului
Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, asigura aplicarea si respectarea prevederilor
Legii 350/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a celorlalte legi complementare
urbanismului, Legea 422/2001 privind monumentele istorice, cu modificările şi completările
ulterioare, H.G. 525/ 1996 – privind regulamentul general de urbanism.
Obiective
Analiza şi verificarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism :
- Planuri de amenajare a teritoriului zonale, judeţene, interjudeţene
- Planuri urbanistice general (PUG),
- Planuri urbanistice zonal (PUZ)
- Planuri urbanistic de detaliu (PUD)
Sub aspectul:
1. Preluării prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional,
regional şi zonal, a investiţiilor de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile
administrative ale localităţilor din judeţ;
2. Prezentării tuturor actelor necesare avizării, conform prevederilor legale;
3. Verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentaţiilor de urbanism,
condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant, inclusiv cele
cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă
pentru protecţia mediului;
Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor
administrativ-teritoriale din componenţa judeţului,
Întocmirea corespondenţei:
- Corespondenţă cu solicitanţii în vederea completării documentaţiilor şi retururi;
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Activitate
Serviciul de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului a avut, ca program principal,
urmărirea respectării cerinţelor urbanistice specifice fiecărei localităţi din judeţ, în scopul
utilizării raţionale a teritoriului, limitarea extinderilor necontrolate a localităţilor şi
conservarea pajiştilor permanente; rezolvarea cererilor fiecărui locuitor în spiritul
îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane.
Sprijină activitatea primăriilor de comună, orăşeneşti şi de municipii, privind
finanţarea, elaborarea, actualizarea, avizarea şi aprobarea Planurilor Urbanistice Generale ale
localităţilor şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente.
Urmăreşte gestionarea teritoriului judeţului pe toata suprafaţa acestuia, inclusiv Zona
Parcului Natural, Munţii Apuseni.
Serviciul urbanism asigură permanent verificarea, analizarea şi emiterea avizelor în
cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Judeţului Bihor pentru
P.U.D.-uri – planuri urbanistice de detaliu, P.U.Z.-uri – planuri urbanistice zonale şi P.U.G.-uri
- planuri urbanistice generale. Urmăreşte respectarea de către primării a documentaţiilor de
urbanism şi actualizarea periodică a planurilor urbanistice generale.
Documente eliberate:
În cadrul şedinţelor de urbanism ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism a judeţului Bihor, au fost prezentate spre consultare studii de oportunitate şi
documentaţii de urbanism (PUG, PUZ, PUD) de pe întreg teritoriu al judeţului.
În urma analizării şi verificării documentaţiilor sub aspectul respectării legislaţiei în
vigoare şi încadrării în prevederile planurilor urbanistice generale s-au emis avize de
oportunitate şi avize arhitect -şef, conform tabelului de mai jos:
Tabel cu acte emise în anul 2021
Avize de oportunitate- 97
Avize arhitect-șef- 140
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Tendinţa generală a dezvoltării economice şi sociale a judeţului în anul 2021 a constat
în, orientarea investițiilor spre zonele libere de construcţii sau parţial construite precum şi
reconversia funcţională a anumitor zone din perimetrul administrativ al localităţilor de pe
teritoriul judeţului.
În tot judeţul s-au identificat zonele expuse la riscuri naturale pe fiecare unitate
administrativ teritorială care sunt respectate în emiterea certificatelor de urbanism şi a
avizelor de oportunitate. Aceste documentaţii de identificare a zonelor expuse la riscuri
naturale sunt parte componentă a Planurilor Urbanistice Generale.
Participarea periodică la consultări pe teme specifice activităţii de urbanism, întâlniri
cu arhitecţii şefi de judeţe, conferinţe organizate de Registrul Urbaniştilor din România,
seminarii periodice cu tematică legislativă, în domeniul de activitate.
Participarea arhitectului şef la sedinţele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice
Oradea, în calitate de membru. În cadrul şedinţelor de lucru au fost avizate documentaţii
privind intervenţii asupra monumentelor istorice şi în zonele lor de protecţie.
În materie de lucrări topografice au fost realizate planuri de situatie, relevee, schiţe
cadastrale, măsurători, suprapuneri şi identificări terenuri aflate în patrimoniul Consiliului
Judeţean.
S-au emis certificate de urbanism pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de
proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, (ex. Reactualizarea planurilor urbanistice
generale), certificate de urbanism pentru imobile (teren şi/sau construcţii) ce fac obiectul
unor operaţiuni notariale, certificate de urbanism informative, corespondenţa specifică
activităţii de informare urbanistică, corespondenţa cu ministerele de resort în vederea
aplicării cât mai corecte a legislaţiei specifice.
În colaborare cu primăriile din judeţ, Serviciul de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului
s-a implicat în activitatea de informare şi consultare a publicului, oferind consultanţă, atât
administraţiei publice locale, cât şi beneficiarilor interesaţi, în toate etapele procedurale de
informare şi consultare a publicului: etapa pregătitoare, etapa de documentare şi elaborare
a studiilor de fundamentare, etapa elaborării propunerilor şi elaborarea propunerii finale.
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Centralizarea solicitărilor primite de la consiliile locale şi transmiterea către Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, până la data de 1 mai a
anului în curs, lista cuprinzând planurile urbanistice generale, regulamentele locale de
urbanism care urmează să fie elaborate sau actualizate şi valoarea totală a cheltuielilor,
potrivit anexei nr. 1 la normele metodologice din H.G.R. 525/1996.
În cadrul Programului privind elaborarea sau actualizarea Planurilor urbanistice
generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism aferente am solicitat MLPDA alocarea de
fonduri de la bugetul de stat pe anul 2021, pentru un numar de 24 consilii locale care au
încheiate sau inițiate contracte de elaborare şi/sau actualizare a PUG şi RLU.
Dintre acestea au fost admise pentru finanţare un numar de 24 de comune, pentru
care s-au alocat din bugetul MLPDA suma de 618817,03 lei în baza contractului de finanțare
nr. 56944/06.05.2021.
Datorită faptului că primăriile Cherechiu și Drăgești nu au putut justifica sumele
alocate în vederea decontării pâna la momentul solicitării decontului justificativ de către
MLPDA întrucât au apărut întârzieri în procesul de elaborare ale planurilor urbanistice
generale și a regulamentelor locale de urbanism, stadii fizice planificate pe anul 2021 au
rămas nefinalizate, suma alocată acestora a fost diminuată.
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Compartimentul transport
Serviciile de transport public județean fac parte din sfera serviciilor comunitare de
utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes
economic şi social general desfăşurate sub controlul, conducerea și coordonarea Consiliului
Județean Bihor, în scopul asigurării transportului public judeţean de persoane în conformitate
cu prevederile Legii 92/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Conform Programului judeţean de transport prin curse regulate pe perioada 20132019 aprobat şi actualizat, prelungit de OUG 51/2019 până la 30.06.2023 și prescurtat de OUG
70/2020 până la 31.12.2021, Consiliul Judeţean Bihor prin Autoritatea Judeţeană de Transport
gestionează un număr de 168 de trasee structurate pe un sistem mixt având 36 de grupe de
trasee, respectiv 51 de trasee individuale, din care sunt operate de 42 de transportatori
licenţiaţi în prezent 33 de grupe de trasee şi 44 de trasee individuale.
În conformitate cu Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate şi regulate speciale şi în baza atribuţiilor conferite
de Lege, Autoritatea Judeţeană de Transport a efectuat atât verificări în trafic cât şi consultări
cu operatorii de transport pentru a putea corela în permanenţă necesităţile reale de
deplasare ale populaţiei cu programul judeţean de transport astfel încât să poată răspunde
prompt oricăror schimbări apărute.
Astfel, în perioada de referință, au fost efectuate modificări temporare în graficele de
circulație pe traseele care asigură transportul elevilor la unitățile de învățământ astfel încât
oferta de transport să fie adaptată contextului pandemic și a programului unităților de
învățământ influențat de acesta.
În perioada de referință a fost elaborat studiul de oportunitate privind stabilirea
modalității de gestiune a serviciului de transport public de persoane și a fost definitivată
documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire.
În ceea ce privește actvitatea de control asupra legalității transportului de marfă pe
drumurile județene, în anul 2021 au fost derulate împreună cu Poliția Rutieră, Poliția
Transporturi și cu ISCTR 24 acțiuni de control, în urma cărora s-au apilcat :
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-

41 sancțiuni cu amendă în valoare de 238.000 lei

-

2 sancțiuni cu avertisment

Au fost imobilizate 15 vehicule prin reținerea plăcuțelor de înmatriculare, până la
punerea în legalitate pentru un autovehicul s-a refuzat supunerea vehiculului verificării prin
cântărire, respectiv 24 de autovehicule au fost puse în legalitate prin descărcare pe loc.
Pentru un autovehicul care transporta sub temperatura controlată s-a aplicat sancțiune fără
reținerea plăcuțelor de înmatriculare în conformitate cu legislația în vigoare.
Pentru anul 2022 ne propunem să păstrăm un grad ridicat al obiectivelor propuse, să
emitem documentele solicitate în cel mai scurt timp posibil.
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Compartimentul informatică, GIS
În anul 2021, Compartimentul Informatică din cadrul Consiliului Judeţean Bihor a
asigurat buna funcţionare şi adaptare a sistemului informatic la necesităţile curente ale
instituţiei.
Din punct de vedere software au fost întreţinute următoarele aplicaţii: Evidenţa şi
calculul salariilor personalului instituţiei; Contabilitatea bugetului propriu al instituţiei;
Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului local judeţean; Contabilitatea de gestiune
a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a materialelor; Gestiunea obiectivelor de investiţii
ale consiliului judeţean - buget propriu şi ale unităţilor administrativ-teritoriale din
subordinea C.J.Bihor; Publicarea pe pagina proprie de Internet a documentelor prevăzute de
legislaţia în vigoare (declaraţii de avere, anunturi, concursuri, dispozitii, date despre consiliile
locale, elemente definitorii ale judeţului Bihor, etc.);
Întreţinerea şi publicarea anunţurilor de interes general pe pagina de Intranet şi
Internet a instituţiei; Management centralizat al utilizatorilor de reţea; Management
centralizat al căsuţelor de e-mail găzduite pe domeniul cjbihor.ro. Management centralizat
antivirus. Management centralizat al sistemului integrat de printing, consumabile.
Consilierilor judeţeni li s-au asigurat funcţionarea în bune condiţii a dispozitivelor
portabile din dotare, sonorizare, sistem electronic de vot in sala de sedinte si sistem de
videoconferință.
A fost asigurata protecţia antivirus la nivelul serverelor si la nivelul staţiilor. Au fost
luate măsuri de sporire a protecţiei reţelei de calculatoare, pentru pierderi accidentale atât
prin măsuri hardware cât şi software.
Au fost asigurate condiţii optime de desfăşurare a licitaţiilor electronice şi a celorlalte
categorii de achiziţii.
A fost asigurat suportul tehnic pentru buna desfașurare a implementarii proiectelor și
a celor aflate in derulare.
Din punct de vedere hardware, Comapartimentul informatică s-a preocupat de
menţinerea dotării tehnice la nivelul cerințelor actuale şi au fost achiziţionate, configurate,
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testate şi puse în funcţiune toate echipamentele.
S-a asigurat intervenţia şi consultanţa tehnică hardware şi software pentru personalul
din cadrul aparatului propriu, consilierii județeni şi pentru unitatile teritoriale care au solicitat
sprijinul.
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Direcția tehnică
Serviciul de proiecte cu finanțări nerambursabile
În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 în conformitate cu art. 9, al. 2, din Legea nr.
215/2001, actualizată, precum și cu art. 31, din Regulamentul de organizare și funcționare al
Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Bihor atribuţiile privind identificarea şi
formularea ideilor de proiect în vederea dezvoltării județului, precum si cele privind
identificarea şi elaborarea propunerilor de finanţare din fonduri comunitare şi alte surse de
finanţare naţională şi/sau internaţională au fost exercitate de Compartimentul Fonduri
Europene (01.01.2021 - 31.10.2021) și Serviciul Proiecte cu Finanțări Nerambursabile
(01.11.2021 - 31.12.2021), din cadrul Direcției Tehnice.
În perioada 01.01.2021– 31.12.2021 obiectivele Compartimentului Fonduri Europene,
preluate de Serviciul Proiecte cu finanțare nerambursabilă au fost:
1. Creşterea capacității de a gestiona fondurile externe nerambursabile
În cursul anului 2021, serviciul a asigurat implementarea unui număr de 5 proiecte cu
finanțare nerambursabilă în conformitate cu tabelul de mai jos:
Nr.

Denumirea

Masura

Perioada

Crt. proiectului
1.

implementare

Integrated
project

de Stadiu

Interreg

Valoare
lei (euro)

V-A

for România

–

sustainable

Ungaria

7,261,844.64 lei –

development

Axa

CJ Bihor

in

the PA4,

mountain

prioritară
Obiectiv 01.08.2019-

specific S09/a

31.07.2022

(1,468,790.00
Implementare

EURO –C.J. Bihor

area of Bihor

9,717,383.06

County,

EURO

improvement

Total proiect)

of access and
development
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–

Buget

in health care
services

in

case

of

medical
interventions
for
emergency
situations
2.

Nature

Programul

de

preservation,

cooperare

protection

transfrontalieră

5,801,763.51 lei –

and

Interreg

CJ Bihor

VA

promotion on România
both sides of Ungaria

– 01.08.20182014- 31.12.2022

the

2020

Romainian-

Axa

prioritară

Hungarian

PA1,

Obiectiv

border

(1,173,472.12
Implementare

EURO –C.J. Bihor
2,371,341.20
EURO

–

Total

proiect)

- specific S06/c

ProNature
3.

Optimizarea

Programul

procesului

Operațional

decizional

si Capacitate

al planificarii Administrativă
strategice

si 2014-2020

bugetare

la

01.10.201928.04.2022

nivelul
Consiliului
Judetean
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2,653,947.06 lei
Implementare

(536,378.48
EURO)

Bihor acronim
OPD Bihor
4.

Înființare Parc Programul
Științific

și Operațional

32,476,255.68 lei

Tehnologic

Regional 2014-

Bihor

2020
Axa prioritară 1 Promovarea

- CJ Bihor
(6,664,697.28

01.08.201831.07.2023

Implementare

EURO
Buget

total

transferului

proiect:

tehnologic,

32,976,255.68

Prioritatea

de

lei)

de

3,631,666.66 lei –

investiții 1.1
5.

“Romanian-

Programul

Hungarian

cooperare

01.06.2019 –

Buget

Cross-Border

transfrontalieră

31.08.2023

Biblioteca

Education

Interreg

Centre

of România

Cultural and Ungaria
Historical

VA

partener

734,545.55 EURO

–

Implementare

2014-

2020

(75,166.84 Euro –
contribuție
Bihor

Heritage”

CJ

pentru

Biblioteca
Județeană

Gh

Șincai)
2. Creșterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile
Activităţile principale ale serviciului, efectuate în perioada menționată, pentru atingerea
obiectivului sunt următoarele:
- A fost demarată pregătirea Portofoliului de proiecte a Consiliului Județean Bihor în
concordanță cu Strategia Integrată de Dezvoltare a Județului Bihor aferentă perioadei de
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finanțare 2021-2027, rezultând un portofoliu care conține 67 de idei de proiecte aflate în
diferite stadii de dezvoltare (fișa de proiect/Studiu de fezabilitate/Proiect tehnic/ Execuție).
Pentru toate ideile identificate au fost definite posibilele surse de finanțare și începută
pregătirea în colaborare cu celelalte servicii/compartimente/direcții din Consiliul Județean
Bihor a aplicațiilor de finanțare.
- 1 proiect în evaluare: S-a consolidat forma cererii de finanțare denumită „Cresterea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in institutiile din subordinea Consiliului
Judetean Bihor”, Cod SMIS 139933, depusă în cadrul Programului Operațional Infrastructură
Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei
cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19. În vederea parcurgerii procesului de evaluare, în urma solicitărilor din
partea comisiei de evaluare a fost necesară modificarea aplicației de finanțare și actualizarea
anexelor acesteia în consecință.
- Au fost inițiate și aprobate de către Consiliul Județean Bihor 8 parteneriate între Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate în vederea dezvoltării și depunerii spre finanțare a
unor proiecte în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa
Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivului Specific (OS) 4.1
„Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor
degradate”. Parteneriatele de mai sus vizează implementarea Planurilor de management
pentru următoarele arii protejate: ROSCI0240 Tășad, ROSCI0322 Muntele Şes, ROSCI0145
Pădurea de la Alparea, ROSCI0155 Pădurea Goronişte, ROSCI0200 Platoul Vaşcău, ROSCI0098
Lacul Pețea, ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului și ROSCI0262 Valea
Iadului.
3. Activități curente în cadrul compartimentului/ serviciului
- Luarea în evidență a informărilor venite de la diverse instituții (Ministerul Mediului,
Ministerul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,
Ministerul Turismului, A.D.R. Nord-Vest, B.R.E.C.O Oradea) privind programele de finanțare,
- Realizarea unei baze de date privind posibilitățile de finanțare pentru perioada 2021-2027
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- realizarea bazei de date privind cooperările și relațiile internaționale ale orașelor si
comunelor din județul Bihor
- menținerea legăturii cu A.D.R. Nord Vest, BRECO
- colaborări cu serviciile și compartimentele Consiliului Județean Bihor pentru realizarea
activităților din cadrul proiectelor
- Participări la conferințe și întâlniri de lucru pentru identificarea de parteneri în cadrul
programelor de finanțare
- Participarea la ședința de planificare strategică a Programului Interreg V-A Romania Ungaria
2014-2020
- Participarea la întâlniri cu partenerii maghiari pentru proiectele ce vor fi depuse in cadrul
Programului Interreg V-A Romania Ungaria 2014-2020
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Biroul investiții
1. Obiective de investiții.
•

Campus școlar pentru învățământul special din municipiul Oradea

În cursul anului 2019 a fost demarată procedura de achiziție pentru pentru achiziția
serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E.şi asistenţă tehnică din partea proiectantului)
și a execuției de lucrări pentru obiectivul: “Campus școlar pentru învățământul special din
municipiul Oradea”, finalizată la finalul anului 2019 prin încheierea Contractului de proiectare
și execuție lucrări.
Ulterior la începutul anului 2020 a fost demarată prestarea serviciilor, elaborarea
documentațiilor tehnice de proiectare aferente obținerii tuturor avizelor, acordurilor
solicitate prin certificatul de urbanism, obținerea autorizației de constuire și începerea
efectivă a lucrărilor.
Scopul proiectului este asigurarea unor condiții de educație corespunzătoare pentru
persoanele cu cerințe speciale, integrarea acestora în cadrul societății, prin dezvoltarea și
valorificarea optimă a potențialului de care acestea dispun, în special prin :
-

accesul copiilor cu cerințe speciale la săli de clasă, cabinete, laboratoare, bibliotecă,
terenuri de sport etc.);

-

asigurarea unor servicii de specialitate (recuperare, terapie educațională, consiliere
școlară, asistență medicală și socială);

În vederea realizării acestui obiectiv au fost derulate următoarele activități principale: a
fost urmărită execuţia lucrărilor de construire, activitate de supervizare și dirigenție de șantier
și s-a colaborat cu dirigintele de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor.
Valoare totală decontată pentru execuția lucrărilor în cadrul contractului în anul 2021 este
de 33.752.055,97 lei, inclusiv TVA, iar valoarea serviciilor de supervizare și diriginție de șantier
în cadrul contractului în anul 2021 este de 138.008,35 lei, inclusiv TVA.
•

Reabilitare fațade, schimbare acoperiș, reparații tâmplărie, Oradea, str. Moscovei nr.
5-ETAPA I
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Imobilul este situat în centrul Municipiului Oradea clasat cu denumirea de Ansamblul
urban “Centrul istoric Oradea” și se afla într-o avansată stare de degradare. În prima etapă au
fost realizate investiții doar asupra corpului principal de clădire C1, care constau în
reabilitarea fațadei principale, repararea parțială a șarpantei și învelitorii, repararea și
înlocuirea tâmplăriei aferente fațadei principale, prin care s-a dorit executarea lucrărilor de
reparații necesare a se realiza de urgență pentru întreținerea în bune condiții a clădirii
respective.
În vederea realizării acestui obiectiv au fost derulate următoarele activități principale:
a fost urmărită execuţia lucrărilor de construire, activitatea de dirigenție de șantier și s-a
colaborat cu dirigintele de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor.
Valoare totală decontată pentru execuția lucrărilor la obiectivul mai sus menționat în
anul 2021 este de 324.855,31 lei, inclusiv TVA.
•

Actualizare/ completare/ revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect tehnic de
execuție și asistență tehnică din partea proiectantului (S.F.+P:A.C.+P.O.E.+P.T.E.),
”Drum expres Arad - Oradea”.
A fost derulată procedura de achiziție privind serviciile de Actualizare/ completare/

revizuire studiu de fezabilitate, elaborare proiect tehnic de execuție și asistență tehnică din
partea proiectantului

(S.F.+P:A.C.+P.O.E.+P.T.E.), ”Drum expres Arad - Oradea”, fiind

finalizată în luna iulie 2021 prin semnarea contractului de servicii.
Valoarea totală a serviciilor de proiectare se ridică la suma de 47.424.920,89 lei inclusiv
TVA, cu o durată de 20 luni pentru etapa I - S.F. și etapa II - P:A.C.+P.O.E.+P.T.E. și până la
finalizarea lucrărilor de execuție pentru etapa III - Asistență tehnică din partea proiectantului.
A fost urmărită derularea contractului de servicii participând în echipa de monitorizare
și implementare a proiectului, fiind monitorizate și implementate toate activitățile din cadrul
acestuia și întocmite toate documentele aferente.
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În anul 2021 a fost decontată suma de 1.712.311,68 lei inclusiv TVA, din care cote
aferente Consiliului Județean Bihor 428.077,92 lei cu TVA.
•
-

”Reparaţii capitale imobil strada Republicii nr. 35, Oradea”:
Clădirea care urmează a face obiectul lucrărilor de reparaţii capitale, localizată în

centrul oraşului, se găseşte într-o stare avansată de degradare, lucrările de conservare
efectuate asupra acesteia în ultimii ani de către Consiliul Judeţean au dus la evitarea unor
posibile accidente provocate de desprinderea tencuielii de pe faţade. Odată cu realizarea
reparațiilor capitale asupra acestui imobil se vor înlătura eventualele pericole care ar putea fi
produse de starea avansată de degradare a acesteia. Deasemenea odată cu reabilitatea
clădirii, Consiliul Județean Bihor va avea un nou sediu care va putea comasa toţi angajaţii
acestei instituţii într-un singur imobil, eficientizând activitatea acestora.
-

În vederea realizării obiectivului de investiție au fost întocmite documentațiile tehnice

necesare pentru realizarea procedurii de achiziție a lucrărilor necesare a se realiza.
-

A fost demarată procedura de achiziție a lucrărilor și am participat în cadrul comisiei

de evaluare a ofertelor, procedura fiind finalizată în anul 2022.
•

Parcuri Industriale în Județul Bihor

Obiectivul general este acela ca Județul Bihor să devină un județ dinamic și competitiv, în care
bunăstarea să fie resimțită, în mod direct, de toți locuitorii județului precum si să fie
recunoscut ca o poartă de intrare și ieșire către vestul Europei, în care inițiativele
antreprenoriale sunt susținute activ de instituțiile publice prin servicii publice de calitate și
infrastructură corespunzătoare.
Realizarea parcurilor industriale are ca scop:
•

stimularea investițiilor directe, autohtone și străine, în industrie, servicii, cercetare
științifică și dezvoltare tehnologică și inovare

•

dezvoltarea regională
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•

dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii și mici

•

crearea de noi locuri de muncă.
Astfel au fost identificate trei amplasamente în acest sens în municipiul Beiuș, orașul

Aleșd și orașul Ștei, urmând să mai fie identificat un amplasament în orașul Marghita.
În vederea realizării acestor obiective de investiții la finele anului 2021 au fost
finalizate procedurile de achiziție pentru serviciile de proiectare faza S.F. pentru Beiuș și Aleșd
și PT pentru Ștei, fiind încheiate contractele de prestări servicii.
Astfel la finele anului 2021 a demarat prestarea serviciilor de proiectare a obiectivelor de
investiții din cele trei localități.
2. Programe cu finanțare nerambursabilă
• ”Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu”, finanțat în cadrul Programului
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1, conform
contractului de finanțare nr. 651/11.12.2017, Cod SMIS: 116702
• În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 –Îmbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural şi cultural, s-a depus (în luna noiembrie a anului 2016) de către Consiliul
Judeţean Bihor, în calitate de solicitant, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest, în
vederea finanţării proiectului “Reparaţii capitale şi amenajări interioare sediu nou - Muzeul
Ţării Crişurilor Oradea - lucrări amenajare incintă şi amenajări speciale de muzeu”.
Contractul de finanţare a fost semnat în luna decembrie a anului 2017, valoarea totală a
proiectului, fiind de 21.645.912,92 lei și având data de finalizare a perioadei de implementare
a proiectului conform actelor adiționale la Contractul de finanțare nr. 651/11.12.2017.
Până la data de 31.12.2021, valoarea plătită în cadrul proiectului este de 16.774.596 lei,
inclusiv TVA, din care 3.704.547,08- lei, inclusiv T.V.A. în anul 2021.
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Activități derulate în cadrul proiectului în anul 2021:
-

a fost urmărită execuţia lucrărilor de amenajare incintă și amenajări speciale de
muzeu, activitatea de diriginție de șantier și s-a colaborat cu dirigintele de șantier pe
perioada de execuție a lucrărilor.

-

Depunerea cererilor de rambursare nr. 6,7 și 8 cu valoare totală de 2.543.302,15 lei,
inclusiv T.V.A., finalizate cu rambursarea banilor în până la finalul anului 2021;

-

Activități de raportare la AMPOR în cadrul proiectului și monitorizarea contractelor
încheiate;

• “Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str.
Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – lucrări de construcții + instalații,
utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou
Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II –dotări
de bază”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5,
Prioritatea de investiții 5.1, conform contractului de finanțare nr. 3473/16.11.2018. Cod SMIS:
124044.
Contractul de finanţare a fost semnat în luna noiembrie a anului 2018, valoarea totală a
proiectului, fiind de 14.590.506,91 lei (inclusiv TVA) și având data de finalizare a perioadei de
implementare a proiectului 30.06.2022.
Până la data de 31.12.2021, valoarea plătită în cadrul proiectului este de 12.606.218,83
lei, inclusiv TVA, din care 135.106,52 lei, inclusiv T.V.A. în anul 2021.
Activități derulate în cadrul proiectului în anul 2021:
-

a fost urmărită execuţia lucrărilor de amenajare incintă și amenajări speciale de
muzeu, activitatea de diriginție de șantier și s-a colaborat cu dirigintele de șantier pe
perioada de execuție a lucrărilor.

-

Depunerea cererii de rambursare 8 cu valoare de 118.162,88 lei, inclusiv T.V.A.,
finalizată cu rambursarea banilor în anul 2021;
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-

Activități de raportare la AMPOR în cadrul proiectului și monitorizarea contractelor

încheiate;
3. Lucrări de reparații curente.
În perioada anul 2021, s-a urmărit execuția următoarelor lucrări de reparații curente:
-

Lucrări de reparații la imobilul Consiliului Județean Bihor din municipiul Oradea, str.
Tudor Vladimirescu nr. 42;

-

Lucrări de reparații la rețeaua agentului primar de termoficare în curtea Muzeului Țării
Crișurilor din municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/A;

-

Lucrări de reparații la Muzeul Aurel Lazăr, Muzeul Țării Crișurilor Oradea.
Valoarea totală decontată în anul 2021 pentru realizarea acestor lucrări de reparații

curente executate, este în sumă de 385.565,67 lei, inclusiv TVA.
4. Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG nr.28/2013.
•

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală se face prin transfer de la

bugetul de stat din bugetul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru
cheltuielile eligibile de la bugetul de stat în cadrul programului și în completare din bugetele
locale ale unităților administrativ teritoriale beneficiare ale investițiilor respective pentru
cheltuielile neeligibile de la bugetul de stat în cadrul programului.
•

Referitor la Programul Național de Dezvoltare Locală au fost derulate următoarele

activități principale:
- Pentru obiectivele de investiții în continuare în cadrul programului a fost acordat sprijin și
consultanță unităților administrativ teritoriale din județul Bihor beneficiare ale acestora în
vederea întocmirii documentațiilor tehnice și a completării formularisticii necesare pentru
derularea acestora în cadrul programului (recalcularea Devizelor generale în urma finalizării
procedurilor de achiziție, completarea anexelor necesare pentru decontarea sumelor
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alocate de la bugetul de stat, justificarea sumelor alocate de la bugetul de stat, pentru
monitorizare în cadrul programului, etc).
5. Participare în cadrul altor programe cu finanţare nerambursabilă
• “Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului
Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor
medicale în situații de urgență” – acronim IPHEALTH

-

Derularea tuturor activităților necesare în cadrul proiectului de specialitate tehnică.

-

Realizarea de întâlniri de lucru cu toți factorii implicați, respectiv cu proiectantul și
reprezentanții Salvamont Bihor în vederea finalizării proiectului tehnic aferent
obictivului și obținerii autorizației de construire cu scopul găsirii soluțiilor optime care
ar putea fi implementate odată cu realizarea proiectului.

-

În cadrul proiectului a fost urmărită realizarea obiectivului: „Proiectul integrat pentru
dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și
dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de
urgență”:
- Centru medical de urgență - Com. Budureasa, zona Stâna de Vale.
- Centru medical de urgență - Com. Budureasa, zona Padiș.

Lucrările de execuție au fost demarate la data de 06.05.2021, în anul 2021 fiind realizate și
decontate lucrări în valoare de 779.118,35 lei, inclusiv TVA.
Pe parcursul realizării lucrărilor, a fost urmărită execuția acestora, s-a colaborat cu dirigintele
de șantier, proiectantul și ceilalți factori implicați în activitățile din cadrul proiectului.
• “Conservarea, protectia si promovarea naturii de ambele parti ale frontierei
româno-maghiare” – acronim PRONATURE – cod ROHU126
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-

Derularea tuturor activităților necesare în cadrul proiectului de specialitate
tehnică.

-

A fost derulată procedura de achiziției având ca obiect prestarea serviciului de

proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E. şi asistenţă tehnică din partea proiectantului) și a execuției
de lucrări pentru obiectivul „Reconstruirea cabanei Vadu Crișului”, realizat în cadrul
proiectului „Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei
româno-ungare”, acronim ProNature finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria
2014-2020.
-

Procedura de achiziție s-a finalizat prin semnarea contractului de proiectare și

execuție lucrări în data de 18.02.2021.
-

Valoarea contractului pentru proiectare și execuție, s-a ridicat la suma de

3.204.344,36 lei inclusiv TVA, cu o durată totală de execuție de 21 luni.
-

După semnarea contractului a fost derulată prestarea serviciilor de proiectare

în cadrul cărora au avut loc unele modificări ale proiectului conform unui studiu istoric
realizat.
-

Ulterior, au demarat lucrările de execuție, în anul 2021, fiind realizate și

decontate lucrări în valoare de 639.527,60 lei inclusiv TVA.
-

Pe parcursul realizării lucrărilor a fost urmărită execuția acestora, s-a colaborat

cu dirigintele de șantier, proiectantul și ceilalți factori implicați în desfășurarea activităților
din cadrul proiectului.
•

"Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor" în municipiul Oradea, str Ceyrat,
nr. 4

În 29.09.2020 a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul "Înființare Parc
Științific și Tehnologic Bihor" în municipiul Oradea, str Ceyrat, nr. 4, valoarea totală a
proiectului, fiind de 32.976.255,68 lei (inclusiv TVA) și având data de finalizare a perioadei de
implementare a proiectului iulie 2023.
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În vederea realizării obiectivului de investiții s-a derulat procedura de achiziție a
serviciului de proiectare (faza P.A.C.+P.T.+D.E.E. și asistenţă tehnică din partea proiectantului)
și execuției de lucrări pentru obiectivul: “Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor” str.
Ceyrat nr.4, Oradea.
Procedura de achiziție s-a finalizat prin semnarea contractului de proiectare și
execuție lucrări în data de 12.07.2021:
Valoarea contractului s-a ridicat la suma de 21.944.587,85 lei inclusiv TVA, cu o durată
totală de 24 luni, din care 6 luni proiectare și 18 luni execuție lucrări.
După semnarea contractului a fost demarată prestarea serviciilor de proiectare.
Prin înființarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor, în Municipiul Oradea, se crează
o structură de sprijin pentru afaceri și pentru cercetarea științifică și tehnologică care să
contribuie la creșterea competitivității economice, specializarea inteligentă și dezvoltarea
economico-socială la nivelul Județului Bihor.
6. Diverse.
• Au fost analizate solicitările unităților bugetare din subordinea Consiliului Județean Bihor
cu privire la executarea lucrărilor de investiții și reparații făcându-se propuneri privind
alocarea fondurilor necesare în vederea pregătirii proiectului de buget pe anul 2022.
• Am participat la elaborări de studii, prognoze și note de fundamentare privind realizarea
unor lucrări de investiții, reparații capitale, reparații curente finanțate de la bugetul local
și bugetul de stat.
• S-a acordat asistență tehnică primăriilor din județ și unităților aparținătoare Consiliului
Județean Bihor, pe linia promovării obiectivelor de investiții, respectiv proiectare, licitații,
contractare execuție, urmărire execuție lucrări și recepția acestora.
• S-a participat în comisiile de licitații pentru achiziții de lucrări și servicii.
• S-a participat în comisiile de recepții la terminarea lucrărilor precum și în comisiile de
recepții finale aferente obiectivelor de investiții și lucrări de reparații curente realizate de
Consiliul Județean Bihor.
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• S-au întocmit analize, studii și propuneri la nivelul județului Bihor privind realizarea
diferitelor programe de investiții.
• Am participat în comisiile de recepție a bunurilor și mijloacelor fixe achiziționate de către
Consiliul Județean Bihor.
• Au fost rezolvate sesizările reclamațiile primite din județ, repartizate spre soluționare de
către conducerea Consiliului Județean Bihor.
• A fost rezolvată corespondența repartizată spre soluționare de către conducerea
Consiliului Județean Bihor.
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Biroul drumuri județene
Potrivit prevederilor art. 30 al R.O.F aprobat prin H.C.J.B. nr. 227 din 16.09.2021:
,,(1) Biroul drumuri județene este compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului
Județean care asigură și răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin acestuia pentru
administrarea rețelei de drumuri publice locale și a realizării lucrărilor de investiții și de
reparații curente pe drumurile județene.
(2) Biroul drumuri județene este subordonat directorului executiv al Direcției Tehnice,
răspunde de administrarea și exploatarea drumurilor publice.”
Coordonarea activității Biroului drumuri județene a fost realizată conform
responsabilităților delegate de Președintele Consiliului Județean Bihor prin Dispoziția nr.
335/03.11.2020 pentru această structură de specialitate, de vicepreședintele de resort, de
directorul executiv și de șeful de birou care au programat, organizat, coordonat și controlat
activitatea personalului din subordine, conform organigramei și fișei postului, în condițiile
regulamentului de organizare și funcționare mai sus menționat.
Activitățile desfășurate de Biroul Drumuri Județene în anul 2021 au avut în vedere
următoarele aspecte principale:
- întreținerea, reabilitarea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere județene
existente;
- gestionarea obiectivelor de investiții ale CJB;
- colaborarea cu Direcția generală economică pentru gestionarea sumelor
alocate acestor domenii;
- inventarierea disfuncționalităților existente pentru propunerea lucrărilor noi
de infrastructură și/sau reabilitarea celor existente; stabilirea priorităților obiectivelor
și propunerea sumelor necesare activităților viitoare în aceste domenii pentru
includerea lor în bugetul Consiliului Județean Bihor.
Pentru toate obiectivele de infrastructură rutieră, investiții gestionate în anul 2021,
personalul cu responsabilități specifice din cadrul serviciului, sub coordonarea conducerii
ierarhice:
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- au asigurat asistența tehnică de specialitate la obiectivele Consiliului Județean
Bihor;
- au efectuat vizite în teren pentru monitorizarea progresului lucrărilor;
- au participat, corespunzător nominalizării, în comisiile de evaluare a ofertelor
și/sau de recepție a lucrărilor;
- au verificat situațiile de lucrări;
- au întocmit raportările și informările solicitate de factorii implicați în
realizarea lucrărilor respective;
- au elaborat avize specifice;
- au participat la activitatea de deszăpezire a infrastructurii rutiere;
- au participat la acțiunile de îndepărtare a degradărilor produse de calamități
și au elaborat documentele specifice;
- au inițiat propunerile de includere în bugetul Consiliului Județean Bihor a
sumelor necesare gestionării și administrării infrastructurii județene;
- au acordat asistență tehnică consiliilor locale, la cerere potrivit legii, privind
O.G. 28/2013;
- au îndeplinit și alte sarcini aferente acestui domeniu de activitate, fie dispuse
de conducerea ierarhică, fie desfășurate ca urmare a noilor prevederi legislative.
1. Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților asupra infrastructurii rutiere
Pentru reabilitarea drumurilor afectate de inundații, personalul Biroului
drumuri județene a fost mobilizat și coordonat eficient, astfel încât să fie realizate
corespunzător toate activitățile aferente (asistența tehnică, achiziții, execuție,
monitorizarea execuției).
Tabelul 1 – Lucrări executate pentru înlăturarea efectelor calamităților:
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Nr.

Drumul județean

Valoarea lucrărilor

crt.
1

( lei )
Reparații pod Valea Roșia pe DJ 764 (prag de fund,

552.465,82

amenajare albie, Valea Roșia aval pod)
TOTAL
Personalul Biroului drumuri județene a fost mobilizat și a participat în anul 2021
la evaluarea efectelor calamităților apărute pe raza următoarelor unități
administrative: UAT Drăgănești, UAT Căpâlna, UAT Pomezeu, UAT Dobrești, UAT
Drăgești, UAT Tinca, UAT Lugașu de Jos, UAT Cociuba Mare, UAT Uileacul de Beiuș, UAT
Șoimi, UAT Remetea, UAT Căbești, UAT Roșia.
2. Lucrări de întreținere la infrastructura rutieră județeană
În anul 2021 Biroul drumuri județene, sub directa coordonare a conducerii, a
gestionat și monitorizat lucrările de întreținere și reparații prevăzute pentru
infrastructura rutieră județeană și finanțate din bugetul propriu al Consiliului Județean
Bihor.
Valoarea lucrărilor a fost de 29.587.169,12 lei, sumă utilizată pentru lucrări de
întreținere a rețelei de drumuri județene atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară.
Tabelul 2 – Lucrări de întreținere infrastructură rutieră
Nr.
crt.

Denumirea lucrării
Întreținere curentă pe timp de iarnă

1.

Protecția drumurilor județene pe timp de iarnă, combaterea
lunecușului și a înzăpezirii în sezonul de iarnă
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Valoarea lucrărilor
( lei )
9.962.294,43

2.

Întreținere curentă pe timp de vară
Întreținere curentă pe timp de vară și reparații periodice

2.1

(plombări, covoare asfaltice, tratamente bituminoase,

17.689.792,58

3.485.794,86

împietruiri acostamente, burdușiri)
Întreținere comună și alte lucrări de reparații permanente
2.2

(,întreținerea platformei, asigurarea esteticii rutiere,

14.203.997,72

asigurarea scurgerii apelor, întreținere curentă poduri,
întreținere drumui pietruite, ziduri de sprijin)

3.

Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere
(table indicatoare, borne, marcaje rutiere și parapeți)
TOTAL LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE

1.935.082,11
29.587.169,12

3. Lucrări de investiții la infrastructura rutieră județeană
Valoarea decontată a lucrărilor de investiții derulate în anul 2021 pe rețeaua
de drumuri județene este de 75.034.678,68 lei cuprinzând pe lângă cheltuielile
efective cu execuția lucrărilor și cheltuielile legate de serviciile de proiectare, diverse
expertize tehnice, taxe și comisioane, cheltuieli ocazionate de obținerea avizelor și
acordurilor etc.
Sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu investițiile au fost asigurate din
buget local și din finanțări incluse în „Programului Național de Dezvoltare Locală”,
subprogramul: „Infrastructură la nivel județean” conform O.U.G. nr.28/2013
actualizată.
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Tabelul 3 – Lucrări de investiții la infrastructura rutieră județeană
Nr.

Denumire lucrare – investiție

crt.
1
2

Valoarea lucrărilor

Reabilitare și modernizare DJ 764, Beiuș-Roșia-Aștileu, sector de
la km 31+000 la km 64+655, L=33,655 km

( lei )
23.938.084,64

Amenajare intersecție și lucrări de scurgere a apelor pe DJ

153.933,52

108I,localitatea Telechiu, comuna Țețchea
Reabilitare și modernizare DJ 767: DN76 (Sâmbăta)-Dobrești,

3

sector de la km 0+000 la km 9+332 și DJ 767C: DJ 767 (Dobrești)Luncasprie – DJ 764, sector de la km 0+000 la km 11+672, L

20.055.137,52

totală=21,004 km
4
5

Reabilitare și modernizare DJ 767 Dobrești – Vârciorog, sector
de la km 10+940 – 27+500, L=16,560 km
Modernizare drum județean DJ 767B, din DN 76-Tășad-CopăcelSerghiș-DJ 767, km 0+000- 19+779, L=19,779 km

2.820.366,42
3.850.883,85

6

Modernizare DJ795A Oșand-Sumugiu

3.606.411,38

7

Modernizare DJ 768 A Șoimi-Suplacu de Tinca-Capilna

8.740.383,72

8
9

Modernizare DJ 797A Bicaciu-Ianoșda, km 2+993-8+321,88 ,
L=5328,88 km, Județul Bihor
Construire pod peste râul Crișul Repede în localitatea Bulz,
Județul Bihor
TOTAL GENERAL

6.406.890,86
5.462.586,77
75.034.678,68

Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.28/2013 privind aprobarea
„Programului

Național de Dezvoltare Locală”, Consiliul Județean Bihor prin

intermediul Biroului drumuri județene s-a preocupat de:
- managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea Programului;
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- supervizarea lucrărilor executate în cadrul Proiectului;
- contabilizarea analitică a cheltuielilor suportate și a plăților efectuate;
- verificarea situațiilor de plată și a facturilor înaintea efectuării plăților către
contractori;
- raportarea lunară a stadiului de implementare a Programului.

4. Programe cu finanțare nerambursabilă
În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 –
Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere de Importanță Regională, Prioritatea de Investiții
6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN–T, inclusiv a nodurilor multimodale, valoarea decontată a
lucrărilor de investiții derulate pe parcursul anului 2021 a fost de 50.161.173,42 lei
cuprinzând pe lângă cheltuielile efective cu execuția lucrărilor și cheltuielile legate de
serviciile de proiectare, diverse expertize tehnice, taxe și comisioane, cheltuieli
ocazionate de obținerea avizelor și acordurilor etc.
Tabelul 4 – Lucrări de investiții la infrastructura rutieră județeană cu finanțare
nerambursabilă

Nr.
crt.

Valoarea
Denumire lucrare – investiție

lucrărilor
( lei )

”Reabilitare DJ 792A Beliu–Tinca–Leș, km 24+987- km 67+696,
1

L=42,712km, județul Bihor” - contract de finanțare nr.
3464/12.11.2018 în valoare totală de 90.104.147,44 lei din care
finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 68.463.704,76 lei
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8.556.350,73

”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni: Reabilitarea și
2

Modernizarea DJ764A; DJ108J, Ltotala = 43,375 km, județul Bihor” contract de finanțare nr. 731/11.12.2017 în valoare de 134.288.730,02

35.432.170,56

lei
”Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni: Reabilitarea si
3

Modernizarea DJ108K, Ltotala = 12,893 km, județul Bihor”- contract

6.172.652,13

de finanțare nr. 871/18.12.2017 în valoare de 36.235.773,46lei
TOTAL

50.161.173,42

În paralel cu execuția lucrărilor la obiectivele menționate în Tabelul 3 respectiv
Tabelul 4, Biroul drumuri județene a finalizat procedurile premergătoare începerii execuției
lucrărilor (contractare de servicii pentru realizare SF/PT/DE, și execuție lucrări, obținere
avize avize-acorduri-autorizații, achitare taxe și comisioane potrivit legii, demararea
procedurilor de achiziție lucrări, etc.) urmând ca în anul 2022 să se emită ordinul de începere
lucrări pentru următoarele obiective de investiții:
•

Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană
Oradea

•

Drum de legătura între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, județul
Bihor

•

Varianta ocolitoare oraș Aleșd;

•

Varianta ocolitoare Ștei (Beiuș) – Etapa I – Centura Beiuș;

•

Drum expres Oradea – Arad.

•

Modernizare DJ 763 Padiș - Ic Ponor

•

Reabilitare DJ 190 G – Intersecție Almașu Mare-lim. județ Sălaj, km
8+950 – km 12+350, L=3,4 km

În vederea îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii rutiere a județului Bihor,
în anul 2021, Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor prin aparatul de specialitate, în
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speță Biroul drumuri județene, a continuat și dezvoltat parteneriatele de
implementare încheiate cu C.N.A.I.R. SA în conformitate cu Ordonanța de urgență nr.
101 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu
finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru
perioada de programare 2014-2020, pentru realizarea unor ample proiecte de
investiții:
•

Creșterea accesibilității pe drumurile județene în Zona Metropolitană
Oradea

•

Drum de legătura între municipiul Oradea și comuna Sânmartin, județul
Bihor

•

Varianta ocolitoare oraș Aleșd;

•

Varianta ocolitoare Beiuș;

•

Drum expres Oradea – Arad.

5. Diverse
În anul 2021 în cadrul Biroului drumuri județene au mai fost desfășurate următoarele
activități în completarea celor prezentate în secțiunile anterioare ale prezentului raport:
•

au fost făcute propuneri pentru cuprinderea investițiilor de infrastructura
rutieră în bugetul pe 2021 și 2022 al Consiliului Județean Bihor;

•

s-a acordat, la cerere conform prevederilor legale, asistență tehnică de
specialitate pentru Consiliile locale ale comunelor județului Bihor prin
participarea, potrivit prevederilor legale, în comisiile de evaluare a
ofertelor, în comisiile de recepție a obiectivelor de investiții, precum și în
rezolvarea oricăror probleme întâmpinate de acestea privind derularea de
lucrări de construcții aferente infrastructurii rutiere;
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•

a coordonat elaborarea informărilor, rapoartelor și informărilor solicitate
de șefii ierarhici și terții implicați în modul de realizare a atribuțiilor ce revin
Biroului drumuri județene;

•

funcționarii biroului au colaborat, potrivit solicitărilor și competenței, cu
autoritățile guvernamentale, cu prefectul și departamentul tehnic al
acestuia, cu serviciile publice deconcentrate din județ, ministere și alte
autorități locale și centrale în vederea realizării atribuțiilor ce îi revin;

•

au fost elaborate rapoartele de evaluare anuale pentru personalul biroului;

•

rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor primite din județ, repartizate spre
soluționare de către conducerea Consiliului Județean Bihor.

•

s-a urmărit comportarea în timp a tuturor lucrărilor de artă (poduri,
podețe, ziduri de sprijin, gabioane, etc.) precum și a lucrărilor aflate în
perioada de garanție lucrări;

•

participarea în comisiile de inventariere a bunurilor și mijloacelor fixe la
nivelul Consiliului Județean Bihor și a instituțiilor subordonate;

•

participarea în comisiile de licitații pentru achiziții de lucrări și servicii;

•

participarea în comisiile de recepții la terminarea lucrărilor precum și în
comisiile de recepții finale aferente obiectivelor de investiții și lucrări de
reparații curente realizate de Consiliul Județean Bihor;

•

s-a asigurat sprijinul și asistența tehnică de specialitate pentru lucrări de
drumuri la cererea Consiliilor Locale, respectiv a primăriilor din județul
Bihor pentru o bună colaborare și informare reciprocă;

•

s-au reactualizat certificate de urbanism, autorizații de construire și s-au
emis diverse formulare pentru Instituția Arhitectului Șef, ITC, Mediu, etc.

•

au fost eliberate, conform „Regulamentului privind realizarea sau
amplasarea în zona drumurilor publice de interes județean a panourilor
publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces,
amenajări sau instalații în orice scop”, aprobat la nivelul Consiliului
Județean Bihor prin H.C.J. nr.115/19.04.2016, un număr de:
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- 130 de acorduri prealabile pentru lucrări în zona drumurilor județene;
- 42 autorizații pentru amplasarea și/sau executarea de lucrări în zona
drumurilor de interes județean;
- 112 autorizații speciale de transport pe drumurile județene

144

Compartimentul mediu și monitorizare servicii de utilități publice
Compartimentul de mediu a inventariat lungimea drumurilor județene, intravilan și
extravilan în vederea semnării protocolului de predare a intravilanului drumurilor județene
către primării pentru efectuarea lucrărilor de întreținere (cosiri și colectare deșeuri ).A
promovat încheierea unor parteneriate cu SC Bene Internațional pentru colectarea deșeurilor
menajere de pe drumurile județene, parcări și stații autobuze. A promovat încheierea unor
parteneriate cu Garda de Mediu, Poliția Județului Bihor, Prefectura Bihor, în vederea
depistării cetățenilor care depozitează clandestin deșeuri și sancționarea acestora.
Compartimentul a promovat protocolul de colaborare cu primăriile din Beiuș,
Marghita, Salonta și Aleșd și ADP Oradea, pentru constrirea a patru adăposturi de câini.
Consiliul Județean asigură partea financiară a proiectării și construirii adăposturilor și
achiziționarea a 5 mașini de colectare câini și 4 remorci auto pentru colectarea cadavrelor de
animale de pe drumurile județene .
De asemenea a fost promovat un protocol de colaborare privind construirea a patru
puncte de colectare deșeuri cu aport voluntar cu primăriile din Beiuș, Marghita, Salonta și
Aleșd. Consiliul Județean Bihor asigură finațarea acestor centre urmând ca sumele de bani
alocate să fie depuse spre rambursare printr-un proiect cu finanțare europeană.
Conform prevederilor din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, potrivit art.39, alin. (1) Consiliile județene în
colaborare cu Agenția de Protecția Mediului au obligația elaborării Planurilor Județene de
Gestionare a Deșeurilor. Acest lucru a fost realizat și aprobat prin HCJ 154/15.07.2021. În PJGD
Bihor, sunt cuprinse investiții de aprox 57 de milioane de euro, constând în retehnologizarea
stațiilor de sortare Aleșd și Valea lui Mihai, fiind finanțate prin alte finațări externe, uzate din
punct de vedere fizic și moral, precum și facilități de tratare a biodeșeurilor care sunt colectate
separat în acest moment .
Compartimentul de mediu a inițiat demersurile pentru elaborarea Planului de
Menținere a Calității Aerului, document care trebuia revizuit datorită unor modificări
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legislative și dispariției unor poluatori mari din Oradea (CET Oradea), care funcționează pe gaz
în acest moment.
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra mediului, conform art.10 din Anexa nr.5 – Procedura de
evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, Consiliul
Județean Bihor prin Compartimentul de Mediu din cadrul Direcției Generale Tehnice,
analizează, evaluează și transmite Puncte de vedere pentru proiecte cu impact asupra
mediului, transmise de către Agenția de Protecția Mediului Bihor;
S-a realizat participarea săptămânală la şedinţele Colectivului de Analiză Tehnică (CAT)
constituit la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor conform cu prevederile HG
1076/2004, HG. 445/2009, Ordinului 135/2010 a Ministerului Mediului şi Pădurilor şi a
Ordinului Prefectului judeţul Bihor nr. 436/30.08.2012.
Au fost completate matricile din cadrul Planului Local de Acţiune pentru Mediu,
revizuit, pentru categoriile de probleme aflate în responsabilitatea de implementare a
Consiliului Judeţean Bihor;
Conform prevederilor din Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă în instituțiile
publice, potrivit art.6, alin. (1) instituțiile statului (Consiliile județene) au obligația de
implementare a colectării selective a deşeurilor reciclabile şi s-au făcut raportări lunare la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor respectiv, raportări semestriale la Agenţia Naţională
de Protecţia Mediului. În plus, a fost asigurată colectarea separată a surselor de lumină şi a
cartuşelor de toner consumate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor;
Au fost rezolvate sesizările şi reclamaţiile primite din judeţ, repartizate spre
soluţionare de către conducerea Consiliului Judeţean Bihor;
A fost rezolvată corespondenţa repartizată spre soluţionare de către conducerea
Consiliului Judeţean Bihor.
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Instituții subordonate

Direcția generală pentru asistență socială și protecția copilului Bihor
Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor este de a
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate
în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a
serviciilor sociale.
Obiectivul general al Direcției constă în asigurarea furnizării serviciilor sociale în mod
diversificat și echitabil pentru toate categoriile de beneficiari la nivel județean și creșterea
calității serviciilor oferite beneficiarilor.
Principalele obiective propuse spre realizare pe anul 2021:
1. Prevenirea separării copilului de părinții săi, precum și realizarea protecției speciale a
copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;
2. Aplicarea măsurilor de protecție specială, dezvoltarea și îngrijirea copilului pe perioada
aplicării măsurii de protecție specială în servicii de tip familial, rezidențial public/privat.
3. Furnizarea, în condițiile legislației în vigoare, a serviciilor de prevenire a părăsirii
copilului în unitatea sanitară și de protecție a copilului părăsit în unitatea sanitară;
4. Verificarea tuturor sesizărilor referitoare la copiii străzii, copiii abuzați, neglijați,
exploatați, copiii victime ale traficului de persoane, copiii repatriați sau aflați în situație de
migrație ilegală, copiii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, victimele violenței în
familie, și luarea de urgență a măsurilor necesare pentru protecția acestora în cel mai scurt
timp posibil de la sesizare;
5. Efectuarea demersurilor necesare, pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială,
în vederea adopției;
6. Evaluarea medico–psihosocială a copilului în vederea propunerii încadrării într-un grad
de handicap în baza Criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de
handicap aprobate prin Ordinul nr. 1306/09.12.2016, precum și a metodologiei privind
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evaluarea și intervenția în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap,
aprobate prin Ordinul nr. 1985/19.12.2016;
7. Informarea privind drepturile și obligațiile persoanelor aflate în situație de nevoie
socială: persoane cu dizabilități, vârstnice, fără adăpost, aflate în risc de marginalizare și
excludere socială și alte persoane aflate în dificultate cât și în vederea obținerii beneficiilor și
serviciilor sociale;
8. Aplicarea măsurilor de protecție specială, dezvoltarea și îngrijirea persoanei pe
perioada aplicării măsurii de protecție în cadrul centrelor pentru persoane adulte cu
dizabilități, persoane vârstnice și persoane fără adăpost, inclusiv în centrele contractate
potrivit contractelor de furnizare de servicii sociale;
9. Evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de
handicap/orientării profesionale/acordării măsurii de protecție, realizată în conformitate
cu criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de
șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 cu modificările și completările
ulterioare: Ordinul nr. 982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, respectiv Ordinul
nr.131/90/2015 și Ordinul nr. 2298/ 23.08.2012 privind aprobarea Procedurii – cadru de
evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad și tip de handicap;
10. Acordarea de facilități sociale persoanelor cu dizabilități, conform încadrării prevăzute
în certificatul de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate, conform prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Asigurarea resurselor umane necesare desfășurării în bune condiții a activității
instituției, (organizare, perfecționarea și formarea profesională a personalului angajat);
12. Îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu celelalte instituții/servicii publice și private
prin încheierea de parteneriate;
13. Organizarea de programe/proiecte/evenimente specifice activității Direcției;
14. Mediatizarea, informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la protecția și
promovarea drepturilor copilului și a persoanelor adulte, printr-un program planificat de
campanii.
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I.

Indici de performanță și gradul de realizare a acestora:
1. Numărul de intrări (122 cazuri noi) în sistemul de protecție a copilului în anul 2021

a înregistrat o creștere de 13 % față de anul 2020, iar din aceste intrări 89 % reprezintă intrări
în sistemul de protecție de tip familial.
Ieșirile din sistemul de protecție a copilului în anul 2021 au fost în număr de 292, din
care 38 % reprezintă copiii care au ajuns într-o familie (12 reintegrați în familia naturală, 96
copii adoptați), 57% ieșiri din sistem - tineri peste 18 ani și 5% altele.
2. În anul 2021 au fost depuse la instanța de judecată 173 dosare pentru deschiderea
procedurii adopției, iar numărul copiilor adoptați (96) a înregistrat o creștere de 113%.
3. Numărul de beneficiari ai serviciilor în domeniul protecţiei speciale a copilului la
sfârșitul anului 2021 a fost 1401 din care: 1130 în serviciile sociale furnizate de DGASPC Bihor,
și 271 în serviciile furnizorilor privați. Față de anul 2020 numărul copiilor din sistemul de
protecție înregistrează o scădere de 11 % .
4. În anul 2021 numărul copiilor părăsiți în unitățile sanitare a fost 34. Din cele 34
cazuri pentru 33 de copii a fost luată o măsură de protecție specială sau reintegrarea în familia
naturală.
5. Numărul de cazuri privind sesizările pentru abuz, neglijare și exploatarea copilului
în anul 2021 a fost 126, înregistrându-se o scădere de 25 % față de anul 2020.
6. Numărul cazurilor privind delincvența juvenilă, migrația ilegală, repatrieri și copiii
străzii a fost în anul 2021 de 843, înregistrându-se o creștere de 115 % față de 2020.
7. Numărul sesizărilor la Telefonul Copilului în anul 2021 a fost același ca și în anul
precedent și anume 41.
8. Numărul de beneficiari ai serviciilor în domeniul protecției persoanelor adulte,
respectiv adulte cu handicap, la sfârșitul anului 2021 a fost 677 din care 312 beneficiari sunt
în serviciile sociale contractate de furnizori privați.
9. La finele anului 2021, la nivelul județului, figurează în evidențele noastre un număr
de 21.071 persoane cu handicap din care 1551 copii și 19.520 persoane adulte încadrate întrun grad de handicap.
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10. Au fost încheiate 46 parteneriate specifice domeniilor de activitate ale instituției
(pentru activități de durată sau pentru activități punctuale).
11. S-au realizat reabilitări/reparații interioare și/sau exterioare la un număr de 6 centre
din structura Direcției, la clădirea sediu a Direcției și curtea interioară.
12. Prin contractarea serviciilor de la DGASPC Bihor 14 servicii sociale sunt asigurate de
furnizori privaţi de servicii sociale, acreditați în condițiile legii.
II. Scurtă prezentare a activităților desfășurate și raportarea acestora la obiectivele
instituției
1. S-au asigurat servicii sociale și beneficii de asistență socială prin intermediul
structurilor direcției din care menționăm:
Număr

de

Servicii sociale furnizate de DGASPC Bihor

31.12.2021

Servicii de tip rezidenţial pentru persoane adulte/adulte cu

365

dizabilități
Servicii de tip rezidențial pentru protecția copilului

174

Plasament la familie/ persoană

424

Plasament la asistent maternal profesionist (AMP)

532

Management de caz asigurat de Direcție pentru copiii cu măsură de 182
protecție specială la ONG-uri
Intervenții în cazul sesizărilor privind situațiile de abuz, neglijare, 843
trafic, migrație și repatriere a copilului și violența în familie
Copii încadrați în grad de handicap neinstituționalizați

1367

Servicii de monitorizare adopții (încredintare în vederea adopţiei si 141
postadopții)
Management de caz pentru adulții din serviciile sociale contractate de 312
de furnizorii privați, acreditați în condițiile legii
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beneficiari

la

Persoane adulte încadrate în grad de handicap neinstituționalizate

18.956

TOTAL

23.296

Alte servicii sociale furnizate de DGASPC Bihor

Număr de beneficiari
la 31.12.2021

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități (centru de 95 (din care 43 din familia
recuperare)

biologică)

Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități din comunitate 57
(echipa mobilă)
Servicii de recuperare pentru adulți cu dizabilități din comunitate 14
(echipa mobilă)

Număr
Facilități

sociale

acordate

de

DGASPC Bihor

beneficiari de Tip
la

data

de

01.01.2021

facilitate/

valoarea/
Platitor

la 31.12.2021
Indemnizatie lunara acordata persoanei
cu handicap grav
Indemnizatie lunara acordata persoanei
cu handicap accentuat
Indemnizatie pentru insotitor persoana cu
handicap vizual grav
Alocatie lunara de hrana pentru copii cu
handicap tip HIV SIDA
Buget personal complementar pentru
adultul cu handicap grav
Buget personal complementar pentru
adultul cu handicap accentuat

7342

BANI -MMPS-ANDPDCA-AJPIS

10183

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

898

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

1

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

7342

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

10183

MMPS-ANDPDCA-AJPIS
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Buget personal complementar pentru
adultul cu handicap mediu
Prestatii sociale pentru copil cu handicap
grav
Prestatii sociale pentru copil cu handicap
accentuat
Prestatii sociale pentru copil cu handicap
mediu
Transport interurban pentru persoane cu
dizabilități (copii și adulți)

1243

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

1095

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

141

MMPS-ANDPDCA-AJPIS

233

MMPS-ANDPDCA-AJPIS
MMPS-DGASPC

2980

8163

dizabilitati (OTL)
Roviniete eliberate
Carduri Europene pentru persoanele cu
dizabilități

680

decontare Primaria cu OTL

1562

MMPS-CNAIR

12

MMPS-ANDPDCA
MMPS-DGASPC

dobânzilor

aferente

creditelor

bancare conform Legii 448/2016

169

23782
Cumulat
IAN-DEC

Vouchere pentru achizitie dispozitive
asistive

bilete/

512004 lei

Transport urban pentru persoanele cu

Plata

/

4

MMPS-ANDPDCA

2. Campanii de informare pentru promovarea și mediatizarea serviciilor și activităților
DGASPC Bihor, în vederea creării unei imagini pozitive a beneficiarilor și popularizarea
drepturilor acestora, respectiv pentru alte aspecte ce privesc activitatea Direcției:
- 45 de apariții în mass-media scrisă, audio sau vizuală la nivel local/național/internațional,
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/
lei,

- 93 de comunicate de presă/informări/puncte de vedere, către diferite instituții de massmedia, entități publice și private, privind serviciile oferite de Direcție, promovarea drepturilor
copilului, a persoanelor cu dizabilități, prevenirea abandonului și a separării copilului de familia
sa.
3. a. Cu scopul dezvoltării rețelei de colaborare și promovării serviciilor oferite de CZCSPC
Oradea s-a publicat în numărul 1 al Revistei de psihopedagogie specială, studiul realizat pe
50 de familii de plasament, care au în îngrijire copii cu dizabilități - Efectele pandemiei COVID19 asupra stresului și dificultăților familiilor de plasament ai copiilor cu dizabilități
intelectuale: efectul suportului on-line specializat.
În acest studiu, s-a examinat efectele suportului specializat on-line pentru familiile de
plasament asupra sănătății mintale emoționale și stresului obiectiv și subiectiv de îngrijire la
familiile de plasament ai copiilor cu nevoi speciale din timpul pandemiei COVID-19.
Rezultatele au arătat că familiile de plasament care au primit suport se confruntă cu
mai puține probleme ale copiilor. Sunt făcute recomandări cu privire la măsurile potrivite
pentru reducerea stresului la familiile de plasament.
b. Organizarea și susținerea unor campanii de informare a comunității locale dar și a
copiilor din centrele de tip rezidențial din cadrul DGASPC Bihor (C.T.F. Dalmațieni, C.T.F.
Ciupercuțe, Adăpostul de noapte pentru copiii strazii, Centrul maternal Phoenix,
C.P.R.U.C.A.N.E., C.P.2 în mumăr de 60 de copii) prin care s-au oferit informații privind
promovarea serviciilor oferite de DGASPC Bihor și Centrul de zi pentru consiliere și sprijin
pentru părinți și copii Oradea, din cadrul aceleiași instituții, către comunitate.
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Beneficiari din sistemul de protecţie specială la
copii în sistemul
nivelul județului Bihor 2021 public
de protecţie
312
specială
adulţi în sistemul
1130
public
de protecţie
specială
copii în sistemul
privat
de protecţie
specială
adulţi în sistemul
privat
de protecţie
specială*

811

271

365

*numărul adulților beneficiari în centrele de tip rezidenţial din structura ONG-urilor
conform raportărilor transmise Direcției
Categorii de beneficiari încadrați în grad de handicap
la nivelul județului Bihor 2021

184

606

1367

copii încadrați în grad
de handicap din
sistemul de protecţie
specială

adulţi încadrați în grad
de handicap din
sistemul
de protecţie specială

copii încadrați în grad
de handicap
neinstituționalizați

adulţi încadrați în grad
de handicap
neinstituționalizați

18956

III. 1. Raportarea cheltuielilor dedicate pe activități
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Prin activitatea desfășurată în cursul anului 2021, Direcția a deservit un număr de 23.296
beneficiari, activitatea fiind susținută de un buget alocat în valoare de 104.314.171 lei.
În cursul anului 2021 au fost aprobate resurse bugetare în cuantum de:
-

63.797.000 lei pentru cheltuieli de personal,

-

30.620.710 lei pentru cheltuieli materiale,

-

1.723.580 lei pentru cheltuieli de capital,

-

1.671.000 lei drepturi acordate persoanelor cu handicap,

-

6.177.480 lei fonduri externe nerambursabile,

-

405.850 lei fonduri norvegiene.

S-au cheltuit resurse bugetare în cuantum de:
-

62.790.642 lei pentru cheltuieli de personal,

-

27.231.237 lei pentru cheltuieli materiale,

-

1.207.557 lei pentru cheltuieli de capital,

-

680.844 lei drepturi acordate persoanelor cu handicap,

-

38.760 lei din sume primite din donații,

-

1.911.499 lei fonduri externe nerambursabile,

-

99.022 lei fonduri norvegiene.

2. Proiecte în implementare:
2.1. ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod proiect
127169, Apel: POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14, derulat de
Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), prin Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului din țară.
Obiectivul general al proiectului: Creșterea calității sistemului de asistență socială și
a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente
și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În
acest sens, vor fi formați toți cei 358 de asistenți maternali activi, precum și 62 de asistenți
maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului la nivelul judetului
Bihor. Proiectul se va derula pe o perioadă de 5 ani. Prin intermediul proiectului se
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urmărește angajarea unui număr mediu anual de 10 asistenți maternali profesioniști.
Valoarea totală a proiectului este de 2.657.162.612,32 lei, din care pentru DGASPC Bihor
60.434.262,46 lei, contribuția proprie fiind de 1.208.692,46 lei. În anul 2021 au fost
angajați 14 asistenți maternali profesioniști. S-a pregătit documentația pentru cursurile de
formare continuă a asistenților maternali profesioniști angajați ai Direcției și au fost
transmise informări UAT-urilor din județ privind continuarea proiectului în anul 2022.
2.2. ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, cod proiect 128038,
Componentă 1 - Apel: POCU/465/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/
de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socioprofesionale în care DGASPC Bihor este partener.
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor
sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea
și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de
suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție
a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și
combaterea violenței domestice. Pe parcursul implementării proiectului se vor oferi
măsuri de sprijin pentru un număr de minim 6636 victime ale violenței domestice, în final
3320 dintre acestea, depășind situația de vulnerabilitate (la nivel național). Proiectul se va
derula pe o perioadă de 48 luni, 04.03.2019 - 04.03.2023. Valoarea totală a proiectului este
de 51.080.675,28 lei, din care pentru DGASPC Bihor 1.137.174,70 lei, contribuția proprie
fiind de 22.743,43 lei.
La nivelul judetului Bihor la data de 4 martie 2020 a fost operaționalizată Locuința
protejată împreună cu cele 2 servicii sociale, respectiv grupuri de suport și Cabinetul de
Consiliere Vocațională. În anul 2021, 10 victime ale violenței domestice au solicitat servicii
de găzduire în locuinţa protejată, în locuință fiind asigurată și admiterea copiilor victimelor.
Au fost asigurate servicii de găzduire împreună cu părintele, conform Metodologiei
proiectului, unui număr de 12 copii.
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Serviciile de care au beneficiat au fost: asistenţă socială şi vocaţională, consiliere
psihologică, asistare juridică în colaborarea cu Fundaţia „Lampas” în vederea demarării
procedurilor de divorţ, încredinţare a copiilor sau obţinerea ordinului de protecţie
împotriva agresorului.
2.3. „Tranziţia către societate a persoanelor adulte cu dizabilităţi din județul
Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical”, cod
proiect: 130622, componenta 1 - Apel: POCU/462/4/15, aplicantul este Fundația Scleroza
Multiplă și DGASPC Bihor este partener.
Obiectivul general al proiectului îl constituie: Furnizarea unui set integrat de
activități/servicii de sprijin în vederea reducerii numărului de persoane cu dizabilități
plasate în instituții rezidențiale. Acțiunile integrate de sprijin vor urmări un spectru
ramificat de servicii sociale, medicale, psihologice, de reabilitare și logistice care vor fi
furnizate beneficiarilor direcți ai proiectului – persoanele adulte cu dizabilități, cu accent
pe acțiunile care urmăresc generarea de valoare adăugată pe termen lung, precum:
pachetul de servicii medico-sociale ancorat în perspectiva multidisciplinară. Acordarea de
servicii sociale în comunitate pentru un număr de 26 de beneficiari, prin locuințe protejate,
începând cu luna martie 2021. Acordarea de servicii sociale prin asistent personal
profesionist pentru un număr de 5 beneficiari , începând cu luna ianuarie 2022.
Sustenabilitatea proiectului este de 6 luni de la finalizarea proiectului. Valoarea totală a
proiectului este de 6.401.544,45 lei, din care pentru DGASPC Bihor 1.968.798,14 lei,
contribuția proprie fiind de 39.375,81 lei. În anul 2021 s-au realizat activitățile: participare
la evenimentul de lansare al proiectului organizat la sediul Prefecturii Bihor; întocmire
instrumente de lucru, proceduri de lucru, inclusiv revizuirea acestora; reevaluare
beneficiari și modificare planuri de servicii; evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor
GT; participarea la întâlnirile organizate în cadrul LMP; organizarea și participarea la sesiuni
de informare a persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale;
asigurarea managementului de caz pentru beneficiarii din LMP; diseminare informații
angajare asistenți personali profesioniști APP.
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2.4. Program de sprijin pentru integrarea socio-profesională și asigurarea
serviciilor de locuire tip ,,Prima cameră” pentru tinerii care părăsesc sistemul
instituționalizat de protecție a copilului din județul Bihor, apel POCU/73/8/4/20
Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, aplicantul este Asociația Filantropia și DGASPC Bihor
este partener.
Obiectivul general al proiectului: Creșterea accesului tinerilor din județul Bihor, care
părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială la servicii comunitare integrate în
vederea asigurării tranziției la viață independentă.
Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc creșterea accesului la programe de
formare și servicii comunitare integrate pentru minim 100 de copii și tineri care urmează
să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copiilor și/sau a tinerilor
care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție. Un alt obiectiv al proiectului vizează
sprijinirea incluziunii sociale prin acordarea de sprijin financiar pentru asigurarea de
locuințe și a plății utilităților pentru minim 22 de tineri din județul Bihor care au părăsit
sistemul instituționalizat de protecție a copilului. Proiectul se va derula pe o perioadă de
29 luni, 24.09.2020 - 24.02.2023. Valoarea totală a proiectului este de 4.437.364,81 lei, din
care pentru DGASPC Bihor 736.083 lei. În grupul țintă au fost identificati 88 de tineri iar în
cursul anului 2021 la 18 beneficiari s-au acordat servicii de sprijin financiar pentru o camera
închiriată și alimente în valoare de 250 lei/ lună.
2.5. Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului
populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate prin Programul
Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin
Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, cod PN4049.
Obiectivul: Creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și
implementarea unui program holistic integrat de evaluare a nevoilor și de furnizare de
servicii integrate în domeniile asistență socială, sănătate, educație, locuire, la nivelul
comunităților defavorizate din județele Bihor și Timiș, în vederea asigurării accesului
populației vulnerabile la servicii de calitate, adaptate nevoilor identificate. Durata de
implementare a proiectului este de 27 de luni și valoarea totală a acestuia este de
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11.635.727,82 de lei din care, valoarea gestionată de DGASPC BH este de 1.281.324,82 lei,
iar contribuția DGASPC Bihor este de 11.917,66 mii lei. Grupul țintă principal cuprinde:
persoane vârstnice, copii afectați de migrația părinților persoane cu dizabilități, familii
vulnerabile (familii monoparentale, familii dezorganizate, familii cu statut socio-economic
scăzut, familii afectate de migrație etc.), victime ale violenței domestice, șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie romă. În anul 2021 s-au realizat activitățile:
dezvoltarea metodologiei studiului pentru evaluarea nevoilor de servicii și a impactului
proiectului asupra calității serviciilor sociale, dezvoltarea structurii platformei integrate de
modelare a nevoilor de servicii sociale pe termen scurt, mediu și lung (va include
secțiuni/module de date demografice și sociale ale comunității, modelare de nevoi,
cartografiere furnizori de servicii sociale și de sănătate, servicii de voluntariat și de
stimulare a parteneriatului public-privat, apps pentru beneficiari - chestionare
autoaplicate, materiale informaționale pentru beneficiari și profesioniști), dezvoltarea
metodologiei și instrumentelor de implementare a modelului holistic de furnizare de
servicii comunitare integrate pentru populația defavorizată (identificarea activă a
persoanelor aflate în risc socio-medical-ocupațional-educational, evaluarea beneficiarilor,
furnizarea de servicii, monitorizarea și evaluarea calității serviciilor furnizate și a
beneficiarilor), organizarea spatiilor pentru derularea activităților de la nivel comunitar și
județean.
2.6. Proiectul European Erasmus + alături de 9DWUNASTYCH din Bialystok,
Polonia și Bildungsstätte Anne Frank din Frankfurt, Germania cu titlul: Diversitatea în
prevenirea discriminării în educația adulților - schimb de bune practici la care am
participat ca parteneri în scrierea proiectului alături de reprezentanții fundațiilor din
Polonia și Germania.
3. Proiect depus în care DGASPC Bihor este partener: Creșterea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID 19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor. Proiect
depus de Consiliul Județean Bihor prin programul de finanțare POIM/819/9/1/Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID-19, cod SMIS 2014+: 139933.
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Obiectivul: Consolidarea capacității de reacție a Consiliului Județean Bihor, a Direcției
Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Bihor, a Unității de Asistență MedicoSociala de Psihiatrie Nucet și a Unității de Asistență Medico-Sociala Popești la criza de
sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin sporirea capacității de a
răspunde în timp util și eficient la criza COVID 19. Contribuția DGASPC Bihor este de 14.532
mii lei.
4. În condițiile pandemiei COVID 19 activitățile din centrele de plasament au fost
organizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind distanțarea socială în
vederea prevenirii infectării cu virusul Sars-Cov2. Taberele, excursiile, evenimentele festive
cu beneficiarii au fost reduse pe cât posibil. Cu ocazia zilei de 1 iunie, Ziua Internațională a
Copilului și a Sărbătorilor de Crăciun copiii aflați în structurile DGASPC Bihor au primit pachete
cadouri constând din dulciuri, jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de uz casnic și
alimente, în valoare de 7.500 lei pentru 1 Iunie, respectiv 11.220 lei pentru Sărbătoarea de
Crăciun.

IV.

Principalele dificultăți întâmpinate în activitatea Direcției pe anul 2021:
§

inexistența unei legislații privind externalizarea serviciilor sociale publice sau a unei
proceduri unitare la nivel de țară;

§ inexistența la nivelul județului a unor servicii de specialitate destinate consumatorilor
de droguri și copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal;
§

număr scăzut/ insuficient de servicii sociale la nivelul comunităților locale furnizate de
UAT-uri pentru soluționarea situațiilor de dificultate ce pot să apară în rândul
locuitorilor comunității;

§

implicarea redusă a UAT-urilor în reintegrarea copiilor/ tinerilor care părăsesc sistemul
de protecție specială și în înființarea serviciilor de la nivelul comunităților locale care să
vină în sprijinul familiei în vederea susținerii prevenirii instituționalizării;
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§

implicarea redusă a specialiștilor din sistemul sanitar în acțiunile de educație pentru
sănătate, planning familial, avantajele sarcinii monitorizate și riscurile nașterii
premature la mamele minore, având în vedere numărul mare de mame minore la nivel
de județ (275);

§

buget deosebit de redus alocat pentru perfecţionarea profesională a angajaţilor, ne-a
pus în imposibilitatea de a aloca sumele necesare pentru perfecționare profesională a
angajaților instituției, ceea ce a făcut ca doar un angajat a beneficiat de curs de
perfecționare profesională, iar un număr de 368 angajați au beneficiat de cursuri
organizate și susținute de către formatorii din cadrul instituției noastre, ceea ce a făcut
ca doar aproximativ 36,78 %, din totalul personalului (1001) să beneficieze de cursuri
de perfecţionare profesională;

§

lipsa unui calendar exact și concret privind lansările cererilor de finanțare;

§

volum mare de muncă raportat la numărul de angajaţi în unele compartimente ale
Direcției și în centrele rezidențiale.

VI. Propuneri pentru remedierea dificultăților:
§

gestionarea resurselor umane disponibile în cel mai eficient mod pentru asigurarea
funcționării la standarde optime a serviciilor sociale oferite de Direcție;

§

formularea de propuneri pentru modificarea legislației în vigoare, respectiv pentru
emiterea de noi acte normative, care să vină în sprijinul tuturor factorilor implicați în
activitatea de asistență socială;

§

susținerea serviciilor publice de asistență socială în demersurile necesare pentru
dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale în conformitate cu nevoile identificate la
nivelul comunităților locale;

§

colaborarea cu instituții publice și private pentru accesarea de fonduri nerambursabile
și programe de interes național;

§

colaborarea cu instituții publice și private în furnizarea serviciilor acordate persoanelor
aflate în dificultate (copii și adulți).
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Direcția de evidență a persoanelor
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor (D.E.P. Bihor), instituție publică
de interes județean, coordonează şi îndrumă metodologic activitatea serviciilor publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) și a structurilor de stare civilă din
cadrul primăriilor unde nu sunt înființate astfel de servicii din judeţul Bihor, aşa cum sunt
statuate aceste prevederi în Ordonanţa Guvernului României nr. 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor a desfăşurat în anul 2021 activităţi complexe
pentru îndeplinirea prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de
evidenţă a persoanelor şi de stare civilă. Activitatea s-a desfăşurat în interesul persoanei şi al
comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii. Activitatea
direcţiei a fost permanent coordonată de către Consiliul Judeţean Bihor. Coordonarea
activităţilor Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor a fost asigurată de Secretarul general al
judeţului Bihor iar conducerea s-a realizat prin intermediul Colegiului Director, structură care
a monitorizat activitatea instituţiei, desfăşurându-se patru şedinţe în care au fost analizaţi
parametrii de funcţionare ai direcţiei şi s-au aprobat liniile directoare ale activităţii.
Prin prerogativele sale, D.E.P. Bihor a asigurat cadrul normativ de aplicare unitară la
nivelul celor 18 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi al celor 101
structuri de stare civilă ale judeţului Bihor a legislaţiei de profil, a instrucţiunilor şi dispoziţiilor
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, coordonând,
controlând şi îndrumând metodologic activitatea specifică de la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale din judeţ.
În baza Procesului-Verbal al şedinţei Colegiului Director din 14 iunie 2021 s-a aprobat
Regulamentul de Ordine Interioară al direcţiei pentru anul 2021.
Activitatea direcţiei a fost planificată prin Planul Anual de Măsuri şi Acţiuni nr. 1 din
04.01.2021 iar la nivelul semestrelor I şi II au fost întocmite Planurile de Muncă privind
Planificarea Principalelor Activităţi ale Direcţiei nr. 2 din 04.01.2021 respectiv 346 din
07.06.2021. Documentele de management pentru anul 2021 au fost întocmite în
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conformitate cu prevederile Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor
pe linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi
monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
Planurile de activităţi şi analizele activităţilor desfăşurate au fost transmise în vederea
aprobării atât conducerii Consiliului Judeţean Bihor cât şi conducerii Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în termenele stabilite de instrucţiunile în
vigoare.
În domeniul pregătirii profesionale, a fost întocmit Planul de pregătire profesională
pentru anul 2021 nr. 4 din 04 ianuarie 2021, plan ce a vizat îndeplinirea scopului de formare
profesională atât a angajaţilor direcţiei cât şi al structurilor teritoriale. Obiectivele formării
profesionale au fost atinse prin activităţi punctuale, dezbateri de caz sau îndrumări efectuate
pentru asimilarea legislației de specialitate precum și de aprofundare a noilor norme
legislative intrate în vigoare în anul 2021.
Conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului României nr.
84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de
evidenţă a persoanelor controlul metodologic al activității serviciilor publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor și a structurilor de stare civilă din cadrul primăriilor din
judeţul Bihor s-a efectuat în baza Ordinului ministrului afacerilor interne nr.138 din 2016
privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne modificat cu
Ordinul 32 din 22.03.2017, structurile de profil organizate la nivelul U.A.T.-urilor fiind
asimilate din acest punct de vedere structurilor proprii ministerului. Procedura de control a
direcţiei PL-00-01-18 a fost revizuită în 15.01.2019 pe baza modelelor transmise de către
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu numărul 4400490
din 20.12.2018.
Personalul desemnat pentru activitatea de control a fost selecţionat şi instruit
întocmindu-se în acest sens procesele-verbale pe linie de evidenţă a persoanelor şi pe linie de
stare civilă.
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Graficul privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidență a
persoanelor pentru anul 2021 nr.3003 din 04.01.2021 şi Graficul de îndrumare şi control al
activităţii de stare civilă la nivelul judeţului Bihor în anul 2021 nr.64503 din 04.01.2021 au fost
aprobate/avizate de Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor respectiv Secretarul general al
judeţului Bihor şi au fost transmise la D.E.P.A.B.D.
Planurile tematice anuale cu obiective ale controlului nr. 3002 din 04.01.2021
respectiv 64503 din 04.01.2021 au acoperit întreaga paletă de activităţi de profil. Graficele şi
planurile tematice de control au fost comunicate tuturor S.P.C.L.E.P. şi primăriilor cu adresele
3003 din 06.01.2021 respectiv 64503 din 06.01.2021.
Prin Dispoziția numărul 6 din 05.01.2021, Președintele Consiliului Județean Bihor a
împuternicit personalul de specialitate din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Bihor
pentru efectuarea activității de îndrumare și control metodologic pe anul 2021 la structurile
de stare civilă din cadrul unităților administrativ-teritoriale ale județului.
Acolo unde situaţia a impus, comisiile de control au trasat sarcini de remediere a
deficienţelor constatate prin restudierea legislaţiei de profil şi aplicarea prevederilor legale.
Un element important al acestei analize îl reprezintă faptul că pe parcursul anului 2021
personalul de specialitate al Direcţiei a participat la activităţile de predare-primire a gestiunii
de stare civilă la şase unităţi administrativ-teritoriale asigurând şi instruirea noilor ofiţeri de
stare civilă delegaţi (Remetea, Șinteu, Boianu Mare, Cherechiu, Sălacea și Sânnicolau Român).
În cursul anului 2021 reprezentanţii Serviciului de Stare Civilă din cadrul D.E.P. Bihor
au făcut parte din comisiile de concurs pentru încadrarea personalului de specialitate în
domeniul stării civile la S.P.C.L.E.P. Oradea.
În perioada 28.09-07.10.2021 specialişti din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti au efectuat un control tematic pe linie
de evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe
raza judeţului Bihor, finalizat prin Raportul nr. 3365004 din data de 18.11.2021 cu principalele
concluzii rezultate în urma activităţii de verificare, sprijin şi îndrumare metodologică la
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Bihor.
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Activitatea s-a desfăşurat la nivelul structurii judeţene şi serviciilor publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor Aleşd, Beiuş, Ceica, Marghita, Salonta, Sânmartin şi Ştei.
După verificarea punctuală de către funcţionarii de specialitate ai direcţiei judeţene a modului
de remediere a fiecărui aspect consemnat, se va informa în scris în termen de 90 de zile de la
data aprobării raportului conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date. Prin adresa nr. 685 din 24.11.2021 a fost transmis Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor în vederea informării copia raportului de control.
În semestrul II 2021 comunele Tileagd şi Girişu de Criş au primit avizele de la
D.E.P.A.B.D. de înfiinţare a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor,
primul urmând să deservească la intrarea în funcţiune cetăţenii domiciliaţi pe raza comunelor
Tileagd şi Vârciorog iar al doilea cetăţenii domiciliaţi pe raza comunelor Girişu de Criş şi
Toboliu.
Au fost desfăşurate câte 12 şedinţe de pregătire şi prelucrare a legislaţiei şi
îndrumărilor cu personalul propriu pe linie de evidență a persoanelor și de stare civilă.
Au fost întocmite un număr de 4 note de fundamentare pentru emiterea a 4 hotărâri
de consiliu judeţean ce vizau activitatea instituţiei.
Proiectul de informatizare a activităţilor de stare civilă finanţat prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020 denumit Sistemul Informatic Integrat de Emitere a
Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), este un proiect derulat de Ministerul Afacerilor Interne în
parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. La
nivelul M.A.I. proiectul se derulează prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date şi Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei.
Obiectivele implementării proiectului sunt: crearea condiţiilor pentru o administraţie
modernă, eficace şi eficientă, creşterea calităţii serviciilor de stare civilă oferite cetăţenilor,
alinierea la contextul tehnologic actual, simplificarea şi securizarea prelucrării, stocării şi
procesării datelor de stare civilă. Startul proiectului s-a dat în 25.06.2018, perioada de

165

implementare este de 36 de luni, finalizarea acestuia fiind estimată în semestrul II 2022.
Costul proiectului este de aproximativ 185 milioane lei.
Activităţile din cadrul proiectului vizează dotarea structurilor de stare civilă cu
echipamentele electronice necesare respectiv 3.677 kit-uri, crearea circuitelor securizate prin
intermediul S.T.S. şi implementarea sistemului de comunicaţii, digitizarea actelor din
registrele de stare civilă emise în perioada 1921-2021, crearea unei aplicaţii electronice de tip
registru al actelor de stare civilă.
În semestrul I 2021, personalul Serviciului de Stare Civilă din cadrul D.E.P. Bihor au
predat în vederea digitizării registrele exemplar II cu actele de stare civilă prestatorului, astfel:
PERIOADA 19.04.2021-31.05.2021
9732 REGISTRE CU ACTE DE STARE CIVILĂ DIN PERIOADA 1921-2021
I – 1995 registre - predare: 19.04.2021
-

primire: 29.04.2021

II – 1573 registre - predare: 23.04.2021
-

primire: 18.05.2021

III – 1869 registre - predare: 29.04.2021
-

primire: 31.05.2021

III – 2062 registre - predare: 10.05.2021
-

primire: 07.06.2021

IV – 1819 registre - predare: 18.05.2021
-

primire: 14.06.2021

V – 414 registre - predare: 31.05.2021
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-

primire: 28.06.2021

Prin adresa nr. 3318753 din 10.11.2021, directorul Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a informat conducerea Consiliului Judeţean
Bihor cu privire la stadiul realizării activităţilor specifice şi a prezentat elementele cheie ale
acestui proiect de importanţă naţională, astfel:
-conform calendarului proiectului, se estimează ca sistemul informatic să fie preluat
în exploatare în semestrul II al anului 2022;
-impactul asupra activităţii direcţiei judeţene datorită activităţilor de verificare a
datelor de stare civilă digitizate şi de introducere a modificărilor intervenite în statutul civil al
persoanei;
-faza de testare a aplicaţiei informatice se va derula începând cu luna martie 2022;
-alocarea sau achiziţia de către autorităţile locale a staţiilor de lucru dedicate deoarece
prin proiect se va asigura numai dotarea cu un număr limitat de echipamente.
Prin adresa nr. 3318988 din 13.12.2021, directorul Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a transmis că prin proiect vor fi asigurate şi
furnizate 3.687 complete de lucru şi 7.144 de certificate digitale calificate, prezentând în
Anexa 1 şi modul lor de repartiţie. Datorită faptului că Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a
Judeţului Bihor va primi doar o staţie de lucru mobilă s-au luat măsuri pentru pregătirea în
prima fază a trei complete necesare lucrului pe noua aplicaţie informatică. Conform
specificaţiilor tehnice din Anexa 2, caracteristicile echipamentelor au fost luate în considerare
la proiecţia bugetară la nivelul instituţiei noastre.
Proiectul pilot de emitere a 5.000 de cărţi electronice de identitate s-a derulat la
nivelul Municipiului Cluj-Napoca în semestrul II 2021 urmând ca din iulie 2022 să se aplice la
nivelul serviciilor judeţene şi a municipiilor reşedinţă de judeţ, ulterior generalizându-se la
nivelul tuturor serviciilor locale de profil.
La finele anului 2021, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor dispune de un sistem
de control intern managerial care permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că
fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost
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utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate, astfel
încât din totalul de 16 de standarde 15 sunt implementate iar unul este inaplicabil. În acest
an s-au desfăşurat 4 şedinţe ale Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial.
Conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018 al Secretarului general al Guvernului
României pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice cu
modificările ulterioare a fost întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al direcţiei pentru anul 2021 numărul 5 din 04 ianuarie 2021. Sunt
codificate 10 proceduri de sistem şi 67 proceduri de lucru, asigurându-se astfel formalizarea
activităţilor instituţiei, fişele posturilor fiind actualizate la nivelul întregului personal prin
indicarea acestor proceduri în cuprinsul atribuţiilor.
Pe

fondul

reducerii

cheltuielilor

s-a

renunţat

la

auditarea

calităţii

produselor/serviciilor oferite conform standardului SR EN ISO 9001:2015.
În data de 26 noiembrie 2020 documentele constitutive ale direcţiei respectiv
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Statul de Funcţii şi Organigrama au fost aprobate
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor numărul 189 în baza avizului D.E.P.A.B.D. nr.
3324775/18.11.2020.
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 189 din
26.11.2020 de aprobare a Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare
şi funcţionare ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor, în data de 04.12.2020
s-au pus în aplicare prevederile Planului de reorganizare şi Calendarul de activităţi nr.
189/04.12.2020, desfăşurându-se următoarele activităţi:
Pe linie de resurse umane
Ø Emiterea dispoziţiei de punere în aplicare a măsurilor de reorganizare prevăzute în
H.C.J. nr. 189 din 26.11.2020 şi aducerea la cunoştinţa personalului direcţiei;
Ø Întocmirea, emiterea dispoziţiei de aplicare şi aducerea la cunoştinţa personalului
direcţiei a Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a
examenului prevăzut la art. 518 alin. (3) din O.U.G. 57/2019 pentru funcţionarii publici
din cadrul direcţiei;
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Ø Aplicarea prevederilor art. 518 şi 519 din O.U.G. nr. 57/2019 referitoare la numirea în
noile funcţii publice, înmânarea preavizelor sau notificarea personalului direcţiei,
după caz;
Ø Emiterea dispoziţiei de stabilire a datei examenului şi de constituire a comisiilor de
examen;
Ø Aplicarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a
examenului prevăzut la art. 518 alin. (3) din O.U.G. 57/2019 pentru funcţionarii publici
din cadrul direcţiei;
Ø Emiterea dispoziţiilor de numire/eliberare din funcţia publică sau de încetare a
raportului de muncă, după caz;
Ø Redistribuirea atribuţiilor, actualizarea fişelor de post conform documentelor
constitutive, aducerea la cunoştinţa angajaţilor.
Pe linie logistică
Ø Emiterea dispoziţiei de constituire a comisiei/comisiilor de predare-primire a
documentelor, materialelor şi tehnicii pentru persoanele care-şi încetează raportul de
serviciu sau contractual individual de muncă;
Ø Efectuarea predării-primirii documentelor, materialelor şi tehnicii, la angajaţii cu
atribuţii sau la magazii, după caz.
La finalul reorganizării din 2 servicii şi 12 compartimente au rămas 2 servicii şi 10
compartimente, din 41 de posturi au rămas 23 de posturi. Pe linie de personal, din 33 de
angajaţi ai direcţiei au rămas 23.
Cu adresa nr. 223 din 05.04.2021 a fost informată conducerea Consiliului Judeţean Bihor
că începând cu data de 01.04.2021 a fost finalizată reorganizarea instituţiei nefiind
înregistrate plângeri prealabile.
Bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor constituit şi aprobat
de Consiliul Judeţean Bihor a totalizat suma de 2.610.000 lei, din care 1.990.000 lei pentru
cheltuieli de personal prin subvenții de la C.J. Bihor şi 620.000 lei cheltuieli materiale din
venituri proprii. Veniturile proprii au fost planificate în valoare de 44.980 lei, veniturile din
anii precedenţi fiind de 575.020 lei.
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S-au efectuat plăţi în valoare de 1.973.897 lei din care 1.815.511 lei cheltuieli de
personal şi 158.386 lei cheltuielile materiale din venituri proprii. În anul 2021 s-au realizat
venituri proprii în valoare de 147.285 lei.
Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare, conducerea direcţiei
asigurând continuitatea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei fără a se depăşi bugetul
planificat.
A. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Planificarea activităţii şi modul de îndeplinire a obiectivelor
Activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor a fost planificată şi s-a desfăşurat în
baza planurilor de activitate trimestriale. Planurile de muncă au acoperit întreaga paletă de
activităţi aşa cum sunt ele prevăzute de legislaţia în vigoare. La sfârşitul fiecărui trimestru sau întocmit analizele referitoare la toate activităţile desfăşurate în materia evidenţei
persoanelor.
În Anexa nr. 1 la prezenta evaluare sunt reliefaţi principalii indicatori de evidenţă a
persoanelor îndepliniţi în anul 2021.
Îndrumare şi coordonare metodologică
În anul 2021, personalul Serviciului de evidenţă a persoanelor a asigurat telefonic 764
îndrumări metodologice de specialitate la solicitarea serviciilor publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor, cu privire la: documentele necesare pentru eliberarea actelor de
identitate, modul de completare a cărților de identitate, punere în legalitate persoane fără
adăpost, soluţionarea cererilor de înscriere a menţiunii de reşedinţă pentru situaţiile în care
în R.N.E.P. au fost identificate cel puţin 2 persoane cu reşedinţă valabilă la aceeaşi adresă,
raportarea indicatorilor statistici, reprezentarea legală a minorului, eliberarea actului de
identitate pe bază de procură specială, reşedinţă C.R.D.S., primă eliberare prin misiunile
diplomatice-oficiile consulare, restanţieri, dovada stării civile, dovada adresei de domiciliu sau
reședință, domiciliul minorului sau persoanei puse sub interdicţie, modul de actualizare în
R.N.E.P. a datelor preluate din documentele prezentate de către cetățeni cu ocazia depunerii
cererilor pentru eliberarea actelor de identitate sau a informaţiilor comunicate de către
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autorităţi. Îndrumările au fost efectuate de către specialiştii serviciului judeţean şi se regăsesc
în registrul anume constituit la nivelul serviciului. Au fost efectuate trei îndrumări în scris.
Controale efectuate la SPCLEP
În considerarea Metodologiei nr.26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe
linie de management, organizarea activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi
monitorizarea indicatorilor specifici care se transmit, periodic, la Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și a Ordinului ministrului afacerilor interne
nr.138 din data de 02.09.2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul
Afacerilor Interne modificat cu Ordinul 32 din 22.03.2017, în anul 2021 a fost elaborat Planul
tematic anual de control metodologic pe linie de evidenţă a persoanelor la S.P.C.L.E.P. și
Graficul privind planificarea controalelor metodologice pe linie de evidență a persoanelor
pentru anul 2021.
Procedura de control a direcţiei PL-00-01-18 a fost revizuită pe baza modelelor
transmise de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date cu
numărul 4400490 din 20.12.2018.
Cu ocazia desfăşurării controalelor, au fost puse la dispoziţia comisiilor de control
toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor specifice şi
au fost furnizate toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de
serviciu.
La încheierea fiecărui control, s-a întocmit un proces-verbal de predare-primire a
notelor de constatare, note întocmite de către fiecare membru din comisia de control şi care
au cuprins principalele rezultate în urma controlului tematic metodologic. Rapoartele de
control cu principalele concluzii rezultate în urma controlului tematic pe linie de evidenţă a
persoanelor au fost comunicate către S.P.C.L.E.P., în atenţia şefului serviciului local, spre luare
la cunoştinţă şi conformare, precum şi către conducerea autorităţilor publice locale în
subordinea cărora funcţionează S.P.C.L.E.P., în vederea coordonării îndeplinirii sarcinilor
trasate în Planul cu măsuri pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor
rezultate în urma activităţii de control, document anexat raportului de control.
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Graficul şi planul tematic de control au fost comunicate tuturor S.P.C.L.E.P. cu adresa
în vederea însuşirii şi asigurării atingerii scopurilor propuse. În baza Graficului privind
planificarea controalelor de sprijin şi îndrumare la serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor pentru anul 2021, grafic avizat de către Secretarul General al Judeţului Bihor şi
aprobat de Preşedintele C.J. Bihor, au fost efectuate controale metodologice după cum
urmează:

Nr.

Structura

Data

crt. locală

controlului

1.

S.P.C.L.E.P. al Orş. Aleşd

03.03.2021

15.09.2021

2.

S.P.C.L.E.P. al Mun. Beiuş

05.03.2021

17.09.2021

3.

S.P.C.L.E.P. al Com. Borş

10.03.2021

22.09.2021

4.

S.P.C.L.E.P. al Com. Ceica

12.03.2021

5.

S.P.C.L.E.P. al Com. Diosig

03.06.2021

6.

S.P.C.L.E.P. al Com. Holod

19.03.2021

7.

S.P.C.L.E.P. al Mun. Marghita

11.06.2021

8.

S.P.C.L.E.P. al Mun. Oradea

14.04.2021

9.

S.P.C.L.E.P. al Mun. Salonta

16.04.2021

10.

S.P.C.L.E.P. al Com. Săcădat

24.03.2021

11.

S.P.C.L.E.P. al Orş. Săcueni

12.05.2021

12.

S.P.C.L.E.P. al Com. Sălard

14.05.2021

13.

S.P.C.L.E.P. al Com. Sînmartin

19.05.2021

14.

S.P.C.L.E.P. al Com. Ştei

21.05.2021

15.

S.P.C.L.E.P. al Com. Şuncuiuş

26.05.2021

16.

S.P.C.L.E.P. al Com. Tinca

28.05.2021

17.

S.P.C.L.E.P. al Com. Vadu-Crişului 09.06.2021

18.

S.P.C.L.E.P. al Orş. Valea lui Mihai 04.06.2021
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Din motive obiective ce au impus respectarea măsurilor igienico-sanitare
recomandate de către specialiştii din domeniul epidemiologic pentru asigurarea condiţiilor de
securitate şi sănătate în muncă, respectiv cele de protecţie şi de prevenire a contaminării cu
noul coronavirus SARS-CoV-2, unele controale tematice pe linie de evidenţă a persoanelor,
aferente semestrului I al anului 2021, au fost amânate/replanificate să se desfăşoare după
cum urmează:
1. S.P.C.L.E.P. al Com. Săcădat din data de 21.04.2021 pentru data de 24.03.2021;
2. S.P.C.L.E.P. al Com. Diosig din data de 17.03.2021 pentru data de 03.06.2021;
3. S.P.C.L.E.P. al Mun. Marghita din data de 24.03.2021 pentru data de 11.06.2021;
4. S.P.C.L.E.P. al Com. Vadu Crişului din data de 02.06.2021 pentru data de 09.06.2021.
În contextul evoluției situaţiei pandemice create de infecția cu virusul SARS-Cov-2,
determinată de creşterea incidenţei ratei de infectare a populaţiei de pe raza judeţului Bihor,
în vederea adoptării unei conduite sociale responsabile în prevenirea răspândirii infecției, în
temeiul Dispoziţiei directorului executiv al D.E.P. Bihor nr. 129 din data de 12.10.2021,
începând cu data de 12.10.2021 s-a suspendat efectuarea controalelor metodologice pe linie
de evidenţă a persoanelor la 15 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor,
aferente semestrului II al anului 2021. Suspendarea desfășurării controalelor s-a dispus ca
urmare a recomandărilor de specialitate ale autorităţilor din domeniul sănătăţii precum şi în
considerarea aspectelor conţinute în adresele de recomandare transmise de D.E.P.A.B.D.
În temeiul prevederilor CAP. V. pct. D. lit. a) din Metodologia D.E.P.A.B.D. nr.
26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de management, organizarea
activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici ce
se transmit, periodic, la D.E.P.A.B.D., a fost transmise, la termen, către D.E.P.A.B.D. Sintezele
activităţilor de control şi îndrumare metodologică desfăşurate pe linie de evidenţă a
persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aflate în
coordonarea Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.
În conformitate cu prevederile CAP. V. lit. E pct. 1 din Metodologia D.E.P.A.B.D. nr.
26/13.12.2018 privind întocmirea documentelor pe linie de management, organizarea
activităţii de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă şi monitorizarea indicatorilor specifici ce
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se transmit, periodic, la D.E.P.A.B.D., a fost transmisă la termen şi Situaţia statistică a
activităţilor realizate ca urmare a controalelor efectuate în cursul anului 2021, potrivit
modelului prevăzut în Anexa 2 din metodologia mai sus menționată.
Număr

Număr

Număr

Număr

măsuri Număr

controale

controale

măsuri

cuprinse

planificate

executate

proactive

rapoartele

Număr

Număr

în măsuri

sancţiuni

acte

de disciplinare

aplicate

control
36

21

35

199

pe de

linie de stare sesizare
0

civilă

penală

0

0

Controale efectuate de către D.E.P.A.B.D.
În perioada 28.09-07.10.2021 specialişti din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti au efectuat un control tematic pe linie
de evidenţă a persoanelor la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe
raza judeţului Bihor, finalizat prin Raportul nr. 3365004 din data de 18.11.2021 cu principalele
concluzii rezultate în urma activităţii de verificare, sprijin şi îndrumare metodologică la
serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Bihor.
Activitatea s-a desfăşurat la nivelul structurii judeţene şi serviciilor publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor Aleşd, Beiuş, Ceica, Marghita, Salonta, Sânmartin şi Ştei.
După verificarea punctuală de către funcţionarii de specialitate ai direcţiei judeţene a modului
de remediere a fiecărui aspect consemnat, se va informa în scris în termen de 90 de zile de la
data aprobării raportului conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date.
Pregătire metodologică
Datorită restricţiilor impuse de pandemie nu au fost organizate şi nu s-au desfăşurat
convocările trimestriale de pregătire de specialitate cu lucrătorii de evidenţă a persoanelor
din cadrul serviciilor aflate în coordonare-îndrumare.
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S-au desfăşurat 13 şedinţe de pregătire cu personalul propriu şi nu s-au organizat
şedinţe cu şefii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.
Persoane cu actul de identitate expirat sau care nu au solicitat eliberarea
primului act de identitate
Începând cu data de 01.03.2020 a intrat în vigoare Planul de măsuri D.E.P.A.B.D.I.G.P.R. nr. 3213148/418183/14.02.2020 pentru eficientizarea activităţilor desfăşurate în
vederea punerii în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate
în termenele prevăzute de lege.
Evidenţa operativă informatizată
Pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate, verificate şi soluţionate, 294 adrese
privind un număr de 403 persoane, ce vizează menţiuni referitoare la controlul judiciar,
controlul judiciar pe cauţiune, arest preventiv, arest la domiciliu, ordine de protecţie,
interzicerea dreptului de a alege sau de a fi ales, menţiuni privind obligarea de a nu părăsi
ţara/localitatea, sau alte măsuri de siguranţă.
Începând cu data de 28.04.2021, data intrării în vigoare a H.G. 295, s-a realizat
actualizarea R.N.E.P. cu date ce fac obiectul evidenţei operative din categoria controlului
judiciar, controlului judiciar pe cauţiune şi arestului la domiciliu.
Substituiri de persoană
Pe parcursul anului 2021 nu s-au identificat situații de eliberare de act de identitate cu
substituire de persoană.
Punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a minorilor
instituţionalizaţi si a persoanelor majore asistate în unităţi medicale şi de protecţie
socială
Pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor a
minorilor instituţionalizaţi şi a persoanelor majore asistate în unităţile sanitare şi de protecţie
socială, în anul 2021 s-au desfăşurat 11 activităţi de îndrumare a asistenţilor sociali de la
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Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie Oradea şi de la D.G.A.S.P.C. Bihor, pentru asistarea
şi rezolvarea cazurilor sociale apărute.
Furnizări de date cu caracter personal
Pentru perioada la care se referă analiza, D.E.P. Bihor a furnizat date cu caracter
personal pentru 5.990 persoane în baza a 704 adrese. Au fost supuse taxei speciale de
furnizare un număr de 115 adrese în referire la 158 persoane, încasându-se 3.634 lei.
Alţi indicatori ai activităţii referitori la:
- desfăşurarea de către D.E.P. Bihor a activităţilor de preluare a actelor în regim de ghişeu,
pentru cazuri deosebite, fiind soluţionate 744 de cereri pentru eliberarea actelor de
identitate;
-întocmirea situaţiilor centralizatoare lunare – Anexa nr.1, privind activităţile serviciilor
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi transmiterea acestora către
D.E.P.A.B.D.;
-raportarea la D.E.P.A.B.D. a indicatorilor zilnici;
-comunicarea şi soluţionarea datelor privind dobândirea statutului C.R.D.S. la formaţiunea de
ultim domiciliu, în vederea înregistrării menţiunii în baza de date, în privinţa unui număr de
2.483 persoane cu statut C.R.D.S.;
-înregistrarea şi transmiterea către S.P.C.L.E.P. competent, pentru măsuri conform
competenţelor a 148 acte de identitate primite, cu adresă, de la D.E.P.A.B.D.;
-înregistrarea şi soluţionarea unui număr de 37 de solicitări de Certificat privind domiciliul
înregistrat în R.N.E.P.;
-s-au desfăşurat 8 deplasări în teren cu camera mobilă.

B. ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ
Modul de îndeplinire a atribuţiilor pe linie de stare civilă
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Planificarea activităţii şi modul de îndeplinire a obiectivelor
Activităţile curente de îndeplinire a obiectivelor pe linie de stare civilă desfăşurate pe
parcursul anului 2021 au fost efectuate conform planificărilor semestriale întocmite la nivelul
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor şi trimestriale întocmite la nivelul serviciului de stare
civilă.
În Anexa nr. 2 la prezenta analiză sunt reliefaţi principalii indicatori stare civilă
îndepliniţi în anul 2021.
Îndrumare şi coordonare metodologică
Pe parcursul anului 2021, lucrătorii structurii de stare civilă au îndrumat ofiţerii de
stare civilă ori de câte ori s-a solicitat de către aceştia în scris, telefonic sau prin e-mail
informaţii cu privire la diverse lucrări de specialitate. Activitatea de coordonare s-a desfăşurat
permanent şi unitar pe baza procedurii existente la nivelul structurii de stare civilă.
Au fost cuantificate un număr de 2.168 îndrumări telefonice către structurile de stare
civilă din judeţ și s-au transmis în teritoriu 133 de radiograme ale Direcției pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.
Pregătire metodologică
În conformitate cu prevederile Capitolului I, art.9 lit.(a) din Metodologia de aplicare
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011, privitor la
instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, precum şi a ofiţerilor de stare
civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţului Bihor unde nu sunt înfiinţate S.P.C.L.E.P. – uri
şi având în vedere Planul anual de pregătire profesională continuă al Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului Bihor pentru anul 2021, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului
Bihor a planificat activitatea de instruire a funcţionarilor de stare civilă din Judeţul Bihor dar
datorită restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus aceasta nu s-a mai desfăşurat.
Pentru aplicarea unitară a legislaţiei în materie de stare civilă, creșterea nivelului de
pregătire profesională a lucrătorilor de stare civilă din judeţul Bihor și aprofundarea
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dispoziţiilor legale în materie de stare civilă au fost întocmite și transmise în format electronic
următoarele materiale de instruire :
-Aspecte rezultate în urma controalelor desfăşurate de către DEP Bihor în anul 2021, la
structurile de stare civilă din cadrul unităţilor administrativ teritoriale;
-Instituția rectificării și studii de caz aplicate.
Controale metodologice
Activităţile de control metodologic pe linie de stare civilă la nivelul S.P.C.L.E.P.-urilor şi
primăriilor situate pe raza judeţului Bihor au fost desfăşurate în baza Planului anual de control
tematic şi metodologic pe linie de stare civilă şi a Graficului de îndrumare şi control al activităţii
de stare civilă la nivelul judeţului Bihor în anul 2021.
Planul anual de control a avut ca şi obiective principale ale activităţii, asigurarea
coordonării necesare în vederea aplicării, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare,
urmărirea modului în care sunt cunoscute, aplicate şi respectate prevederile Legii 119/1996
cu privire la actele de stare civilă, republicată, ale Metodologiei cu privire la aplicarea unitară
a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. 64/2011 şi ale celorlalte
reglementări în materie.
Prin intermediul Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, au fost
împuternicite persoanele din cadrul D.E.P. Bihor pentru efectuarea activităţilor de îndrumare
şi control metodologic pe linie de stare civilă, constatarea şi aplicarea sancţiunilor la regimul
actelor de stare civilă.
Anterior demarării activităţilor de îndrumare metodologică şi control pe linie de stare
civilă în anul 2021, personalul desemnat a fost instruit, încheindu-se în acest sens un procesverbal de instruire. Comisiile de control din cadrul D.E.P. Bihor au atenţionat ofiţerii de stare
civilă vizaţi asupra aspectelor constatate efectuând îndrumări punctuale conform
prevederilor legale şi au efectuat precizări în cuprinsul proceselor-verbale de control
întocmite. S-au desfăşurat numai 59 de controale din totalul de 101 planificate.
Principalele constatări au vizat:
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1. Încă sunt ofiţeri de stare civilă care nu aplică corect prevederile art. 24 lit. d) din H.G.
64/2011, în sensul, că din declaraţiile de naţionalitate nu reiese consimţământul expres al
declaranţilor cu privire completarea/necompletarea rubricii corespunzătoare din actul de
stare civilă.
2. Pe documentele primare care au stat la baza înregistrărilor de stare civilă nu se
înscrie textul prevăzut la art. 88 lit. b) din H.G. 64/2011: „Trimis comunicare de menţiune
la...................., cu nr........ din ...............”.
3. Nu s-au respectat întocmai avizele D.E.P. Bihor cu privire la tipul de document
transcris (certificat, extras, extras multilingv) înscris în menţiunile de transcriere pe marginea
actelor de stare civilă.
4. Au fost găsite la dosarele cu acte primare de naștere, certificate medicale
constatatoare a nașterii cu date înscrise greșit, impunându-se prezentarea acestora în
vederea corectării, datării, parafării şi semnării ca urmare a corectării unităţilor medicale
emitente.
5. Sunt şi în prezent ofiţeri de stare civilă care nu respectă prevederile art. 283 alin. (1)
din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, în ceea ce priveşte asigurarea publicităţii declaraţiei de
căsătorie pe pagina de internet a instituței.
6. Nu toţi ofițerii de stare civilă delegați păstrează la dosarele cu acte primare aferente
actelor de căsătorie, dovezi cu privire la asigurarea publicității declarației de căsătorie.
7. Au fost găsite la dosarele de deces, certificate medicale constatatoare a decesului cu
date înscrise eronat, fiind dispuse măsuri pentru corectarea acestora de către unităţile
medicale emitente.
8. În ceea ce privește îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, au fost
întâlnite în practică următoarele situații:
- nu s-a operat/ comunicat după caz divorțul pe actele de stare civilă ale foștilor soți;
- nu s-au transmis fotocopii ale certificatelor de divorț la Infonote și la S.P.C.L.E.P.-urile
competente;
- foștii soți nu au semnat de ridicare pe verso-ul cererii sau în registrul privind evidența
eliberării certificatelor de divorț;
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- nu au fost întocmite procese-verbale de deschidere şi de închidere anuală a registrelor
aferente înregistrării cererilor de divorț pe cale administrativă.
9. Registrul de intrare-ieşire a documentelor de stare civilă nu este completat de către
toţi ofiţerii de stare civilă la toate rubricile sau nu este completat conform activităților
desfășurate.
10. În ceea ce priveşte eliberarea certificatelor şi a extraselor multilingve, s-au întâlnit
următoarele situaţii:
- cererile de eliberare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve nu au fost
aprobate de către primarul u.a.t./şeful S.P.C.L.E.P.;
- cererile de eliberare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve nu au fost
completate corespunzător la toate rubricile;
- nu toţi ofiţerii de stare civilă ţin cont de prevederile art. 147 din H.G. 64/2011 cu privire
la legitimarea cetăţenilor la solicitarea certificatelor de stare civilă;
- nu s-a semnat de către solicitanţi în registrele privind evidenţa eliberării
certificatelor/extraselor multilingve.
11. Comunicările întocmite şi transmise Serviciilor Publice Comunitare Locale de
Evidenţă a Persoanelor competente nu se întocmesc în 2 exemplare de către toţi ofiţerii de
stare civilă delegaţi, neputând astfel face dovada transmiterii acestora la S.P.C.L.E.P. sau nu
sunt înregistrate.
12. Extrasele întocmite şi transmise la C.N.A.R.N.M. nu se întocmesc în 2 exemplare de
către toţi ofiţerii de stare civilă delegaţi, neputând astfel face dovada transmiterii acestora.
13. Nu s-a înţeles importanţa operării pe actele de stare civilă a menţiunilor şi
transmiterea acestora către cei îndreptăţiţi în termenele legale, astfel că, s-au evidenţiat
aceeaşi ofiţeri de stare civilă delegaţi, cu menţiuni restante.
14. Nu toți ofițerii de stare civilă cunosc obligațiile ce le revin conform prevederilor art.
181 alin. (3) şi ale art. 179 alin. (2) lit.b) din H.G. 64/2011 la primirea certificatelor de divorț
de la B.N.P.
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15. Eliberarea extraselor pentru uz oficial nu se face întotdeauna cu respectarea
prevederilor art. 69 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Principalele îmbunătăţiri constatate au vizat:
1. Înregistrarea actelor de stare civilă s-a făcut cu respectarea prevederilor legale, nu au
fost dispuse de către comisiile de control acțiuni de anulare, completare sau modificare în
instanţă a actelor de stare civilă.
2. S-au respectat prevederile art. 19 alin. (1) din H.G. 64/2011 cu privire la predarea către
Serviciului Judeţean de Stare Civilă în termenul legal a registrelor de stare civilă a căror file sau epuizat.
3. La întocmirea actelor de stare civilă se respectă prevederile art. 6 alin. (4) din Legea
nr. 119/1996, republicată, privind evitarea ștersăturilor, răzuirilor, prescurtărilor și adăugirilor
în cuprinsul actelor de stare civilă.
4. Numele de familie şi prenumele formate din mai multe cuvinte se scriu cu cratimă.
5. Ofiţerii de stare civilă au completat C.N.P.-urilor părinților în actele de naștere
întocmite, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1A din Legea nr. 119/1996 republicată.
6. S-au respectat prevederile legale cu privire la completarea actelor de stare civilă
speciale (transcrieri, înregistrări tardive, adopţii).
7. Ofiţerii de stare civilă au respectat îndrumarea D.E.P. din Bihor nr. 65.060 din
03.04.2017, cu privire la termenele de încheiere a căsătoriilor.
8. S-au întocmit nomenclatoare arhivistice pe linie de stare civilă conform modelului
transmis de D.E.P. Bihor, şi conform tuturor activităţilor desfăşurate.
9. Ofiţerii de stare civilă delegaţi au întocmit procese-verbale de deschidere şi de
închidere anuală a registrelor de stare civilă, conform modelului prezentat în anexa nr.14 din
H.G. 64/2011.
10.

Actele de stare civilă au fost completate la toate rubricile şi au fost semnate de

către declaranţi în cazul actelor de naştere şi deces sau de către soţi şi martori în cazul actelor
de căsătorie.
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11.

La dosarele cu acte primare aferente dosarelor de transcriere a certificatelor de

naștere/extraselor/extraselor multilingve procurate de către cetățenii români de la
autoritățile străine, s-au reținut fotocopii după aceste documente.
12.

Ofițerii de stare civilă au întocmit referatele de aprobare a primarului u.a.t.,

conform modelului prezentat în anexa nr. 37 din H.G. 64/2011 la transcrierea certificatelor de
stare civilă emise de autorităţile străine.
13.

Sentințele de divorț ale soților din dosarele de căsătorie au înscrisă menţiunea

„definitivă”, de către judecătoriile competente.
14.

S-au respectat prevederile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 119/1996, republicată,

privind transmiterea la D.E.P.A.B.D. a extraselor pentru uz oficial în termen de 5 zile de la
întocmirea actelor de căsătorie și deces a cetățenilor străini.
15.

Anularea filelor completate greşit în registrele de stare civilă se face cu respectarea

prevederilor art. 26 alin. (1) din H.G. 64/2011.
16.

Rubricile privind domiciliul din actele de stare civilă, sunt completate potrivit

actelor de identitate prezentate de către declaranții actelor și faptelor de stare civilă.
17.

La dosarele cu documente primare aferente actelor de naştere privind copii părăsiţi

de către mame în maternitate, se regăsesc procesele verbale de părăsire a copilului stipulate
la art. 35 lit. a ) din H.G. 64/2011.
18. La dosarele cu documente primare aferente actelor de căsătorie se regăsesc
aprobările primarilor în situaţiile în care căsătoria s-a încheiat înaintea împlinirii termenului
legal, în afara sediului S.P.C.L.E.P.ului/Primăriei sau la o altă primărie decât cea în a cărei rază
teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi.
19. Certificatele medicale prenupţiale existente la dosarele de căsătorie, au înscrisă
menţiunea prevăzută în cuprinsul art. 42 alin. (1) lit. c) din H.G. 64/2011.
20. La încheierea căsătoriilor cu cetățeni străini, s-au reţinut actele prevăzute la art. 44
din H.G. 64/2011.
21.

Ofiţerii de stare civilă delegaţi respectă prevederile legale în vigoare la încheierea

căsătoriei cu minori.
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22.

Se reţin fotocopii după documentele de identitate ale martorilor la încheierea

căsătoriilor.
23.

La dosarele cu documente primare aferente actelor de deces se regăsesc:

-

dovezi eliberate de poliţie conform anexei nr. 31 din H.G. 64/2011;

-

dovezi eliberate de parchet pentru înregistrarea deceselor cu termen depășit.

24.

S-au respectat de către toți ofițerii de stare civilă prevederile art. 55 (2) din H.G.

64/2011, pentru înregistrarea deceselor în cazurile în care declarantul nu poate prezenta
certificatele de stare civilă şi /sau actul de identitate al persoanei decedate.
25.

Ofiţerii de stare civilă delegaţi, respectă:

- prevederile art. 149 din H.G. 64/2011, cu privire la înscrierea seriei şi numărului
certificatului eliberat la rubrica „Certificate Eliberate” din actele de stare civilă ;
- prevederile art. 151 alin. (2) din H.G. 64/2011 cu privire la eliberarea certificatelor de
stare civilă cetăţenilor străini care şi-au schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate iar
această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului de stare civilă;
- certificatele/extrasele multilingve în alb sunt desfăşurate cronologic, de către toţi
ofiţerii de stare civilă, în registrele specifice.
26.

Ofiţerii de stare civilă delegaţi au transmis extrase pentru uz oficial la Centrul

Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (C.N.A.R.N.N.) pentru actualizarea
regimurilor matrimoniale şi înscrierea Certificatelor de divorţ, în Registrul Naţional al
Regimurilor Matrimoniale(R.N.R.M.).
27.

Ofiţerii de stare civilă delegaţi, respectă prevederile art. 10 alin. (2) din Hotărârea

727/2013, cu privire la înscrierea seriei şi numărului extrasului multilingv eliberat în actele de
stare civilă.
28. La cererile de eliberare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve se reţin
fotocopii după documentele de identitate ale solicitanţilor.
29. Ofiţerii de stare civilă certifică pentru conformitate cu originalul fotocopiile
documentelor reţinute cu ocazia întocmirii actelor de stare civilă sau a preluării cererilor de
eliberări certificate de stare civilă/extrase multilingve.
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30. S-au întocmit şi transmis la S.P.C.L.E.P comunicările de înregistrare a naşterii
întocmite conform modelului prezentat în anexa 77 din H.G. 64/2011, comunicările de deces
conform modelului prezentat în anexa 30 din H.G. 64/2011 și comunicările de modificări
intervenite în statutul civil al persoanelor întocmite conform modelului prezentat în anexa 55
din H.G. 64/2011.
31. După îndeplinirea procedurii de transcriere, se respectă prevederile art. 42 alin. (2)
din Legea nr. 119/1996 republicată.
32. Ofițerii de stare civilă cunosc obligațiile ce le revin cu privire la înaintarea spre
anulare la emitent a certificatelor de stare civilă retrase de la cetăţeni sau cu privire la
transmiterea lunară la D.E.P. Bihor, Serviciul de Stare Civilă cu borderou şi adresă de înaintare
a certificatelor de stare civilă anulate în timpul lucrului.
33. Se respectă procedura legală la prelucrarea dosarelor de înregistrare tardivă a
naşterii pe cale administrativă, de rectificare a actelor/menţiunilor, de schimbare a numelui
pe cale adminsitrativă.
34. S-au actualizat listele de inventar cu actele de stare civilă aflate în păstrare, pentru o
mai bună evidenţă și gestionare a acestora.
35. Listele cu coduri numerice personale sunt păstrate în arhiva curentă de stare civilă în
fişete metalice, de către toate structurile de stare civilă.
36. Arhivarea documentelor de stare civilă se efectuează la majoritatea primăriilor de
către firme specializate/persoane fizice autorizate, contractate de către conducerile u.a.t.
37. Majoritatea u.a.t.-urilor de la nivelul județului, au asigurat un spațiu destinat
desfășurării activității de stare civilă, care să asigure păstrarea în condiții optime și de
siguranță a documentelor de stare civilă.
Situația remedierii deficiențelor constatate în cursul anului 2021
Până la finele anului 2021 situaţia privind remedierea deficienţelor constatate şi
implementarea măsurilor dispuse în procesele-verbale de control se prezintă astfel :
- Ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul a 25 u.a.t.-uri nu au avut măsuri dispuse în
procesele-verbale de control
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- Ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul a 25 u.a.t.-uri au remediat şi au implementat
măsurile dispuse;
-

Ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul a 8 u.a.t.-uri nu au remediat încă deficienţele

constatate.
Înregistrarea actelor de naştere şi eliberarea certificatelor corespunzătoare
La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2021 au fost înregistrate de către oficiile de
stare civilă un număr de 7.258 acte de naştere şi s-au eliberat un număr de 14.162 certificate
de naştere.
Comisiile de control din cadrul D.E.P. Bihor au atenţionat ofiţerii de stare civilă vizaţi
asupra aspectelor constatate efectuând îndrumări punctuale conform prevederilor legale în
vigoare şi au stabilit sarcini concrete de remediere a deficienţelor, în cuprinsul proceselorverbale de control.
Modul de soluţionare a dosarelor având ca obiect înregistrarea tardivă a naşterii.
În cursul anului 2021 , la oficiile de stare civilă, au fost înregistrate tardiv 77 acte de
naștere cu avizul Direcţiei Judeţene de Evidență a Persoanelor Bihor. Nu au fost dosare
neavizate de către D.E.P. Bihor.
Înregistrarea actelor de căsătorie şi eliberarea certificatelor corespunzătoare
La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2021 au fost înregistrate de către oficiile de
stare civilă un număr de 3.511 acte de căsătorie şi s-au eliberat un număr de 5.204 certificate
de căsătorie.
Înregistrarea actelor de deces şi eliberarea certificatelor corespunzătoare
La nivelul judeţului, până la data de 31.12.2021 au fost înregistrate de către oficiile de
stare civilă un număr de 10.119 acte de deces şi s-au eliberat un număr de 12.896 certificate
de deces.
Verificarea modului de aplicare a prevederilor art. 61 din Legea nr. 119/1996 privind
rectificarea actelor de stare civilă
Având în vedere faptul că, toate dosarele de rectificare sunt înaintate Direcţiei
Judeţene pentru verificări şi obţinerea avizelor prealabile, în cazurile în care nu au fost toate
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documentele necesare s-a solicitat completarea dosarelor astfel încât, avizarea rectificărilor
şi ulterior, emiterea dispoziţiilor primarilor să se facă în baza unor date certe, din evidenţele
stării civile. În anul 2021 au fost procesate un număr de 249 dosare din care 6 din anul curent
şi 243 din anii anteriori.
Modul de soluţionare a cererilor de transcriere
Nu au fost cazuri de nerespectare a competenţei unităţilor administrativ-teritoriale la
transcrierea certificatelor de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile străine,
în registrele de stare civilă româneşti.
S-a observat o îmbunătățire continuă a procesării dosarelor de transcriere în sensul
reducerii numărului de avize nefavorabile din partea instituţiei nostre, în anul 2021 D.E.P.
Bihor emiţând un aviz nefavorabil la 2.269 solicitări de transcriere.
În cuprinsul avizelor prealabile se specifică de către instituţia noastră aspectele de care
ofiţerii de stare civilă delegaţi trebuie să ţină cont la întocmirea actelor de stare civilă
româneşti.
Modalitatea de gestionare a certificatelor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor
de stare civilă şi de asigurare a documentelor
La nivelul celor 101 structuri de stare civilă controlate în cursul anului 2021, nu au fost
constatate situaţii deosebite în ceea ce priveşte gestionarea certificatelor de stare
civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă/extrasele
multilingve ale actelor de stare civilă sunt defăşurate în registrele de evidenţă, după serie şi
număr.
Există însă unităţi administrativ-teritoriale unde ofiţerii de stare civilă îşi desfăşoară
activitatea împreună cu alţi funcţionari din cadrul instituţiilor, fapt ce implică neasigurarea
corespunzătoare a securităţii documentelor de stare civilă, aspect reliefat de către comisiile
D.E.P. Bihor în cuprinsul proceselor-verbale de control.
Constituirea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă
Având în vedere procedura de schimbare a numelui de familie pe cale administrativă,
dosarele de schimbare a numelui şi/sau prenumelui sunt întocmite în conformitate cu
prevederile O.G. 41/2003 precum şi Instrucţinile D.E.P.A.B.D. pe această linie. În anul 2021 au
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fost instrumentate un număr de 119 dosare de schimbare a numelui/prenumelui pe cale
administrativă.
Avizarea modificării Codurilor Numerice Personale
Activitate introdusă prin intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului României nr. 295
din 29.03.2021. În cursul anului 2021 structura judeţeană a analizat şi avizat un număr de 23
de solicitări de modificare a codurilor numerice personale.
C.

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE RESURSE UMANE-JURIDIC

Până la data de 04 decembrie 2020 Statul de Funcţii al direcţiei avea aprobate 41 de
posturi, Organigrama conţinea 2 servicii şi 12 compartimente fiind aprobată în baza avizului
D.E.P.A.B.D. nr. 39520856/05.12.2019 prin H.C.J. 207/17.12.2019 iar Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a fost aprobat în baza avizului D.E.P.A.B.D. nr. 3964305/18.04.2017
prin H.C.J. 104 din 23.05.2017. Totalul funcțiilor aprobate a fost de 41 din care 4 funcții publice
de conducere, 33 funcții publice de execuție și 4 funcții contractuale de execuție.
La 04 decembrie 2020 direcţia avea încadrate 31 de funcţii publice din care 4 funcţii
de conducere şi 27 de execuţie şi 2 funcţii contractuale. Funcţiile vacante erau 8 din care 6
funcții publice și două funcții contractuale. Din cele 31 de funcţii ocupate una era temporar
vacantă.
Emiterea Hotărârii Consiliului Judeţean Bihor nr. 189 din 26 noiembrie 2020 privind
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor în baza avizului D.E.P.A.B.D. nr. 3324775
din 18.11.2020, a dus la reducerea numărului de posturi la 23, din care 22 funcţii publice şi o
funcţie contractuală, din cele 22 de funcţii publice trei fiind de conducere, respectiv una de
director executiv şi două de şefi de serviciu. Organigrama cuprinde 2 servicii şi 10
compartimente.
Aplicarea prevederilor Codului Administrativ referitoare la reorganizarea direcţiei s-a
făcut începând cu data de 04 decembrie 2020, dată la H.C.J. 189/26.11.2020 a fost comunicată
instituţiei.
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Pentru asigurarea aplicării măsurilor de reorganizare, directorul executiv a pus în
aplicare Planul nr. 986 din 04.12.2020 privind planificarea principalelor activităţi ale D.E.P.
Bihor în vederea aplicării H.C.J. 189/2020 şi Calendarul activităţilor D.E.P. Bihor în vederea
aplicării H.C.J. 189/2020, documente întocmite în vederea asigurării îndeplinirii măsurilor de
ordin juridic, de resurse umane şi logistice aferente acestei activităţi, luându-se măsuri
deosebite pentru menţinerea integrităţii patrimoniului direcţiei, stabilirea sarcinilor şi
înscrierea acestora în fişele de post şi asigurarea continuităţii activităţii.
Până la data de 31 decembrie 2021 nu s-au înregistrat plângeri prealabile sau chemări
în judecată referitoare la măsurile de reorganizare ale activităţii.
Au fost desfăşurate 12 şedinţe de pregătire şi prelucrare a legislaţiei şi îndrumărilor cu
personalul propriu pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă,
concretizate prin prelucrări ale legislaţiei în vigoare, inclusiv instrucţiunile şi îndrumările
D.E.P.A.B.D., asigurându-se astfel stabilirea de sarcini concrete pentru fiecare lucrător şi
modul de soluţionare a lucrărilor repartizate (în acest sens, întocmindu-se procese verbale de
şedinţă).
În perioada de referință a fost întocmite 17 contracte, au fost întocmite un număr de
135 dispoziţii ale directorului executiv, au fost iniţiate 4 note de fundamentare pentru
adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Bihor şi s-au adoptat 7 hotărâri ale C.J. Bihor
cu efect asupra activităţii direcţiei și s-a asigurat actualizarea componenţei comisiilor
constituite la nivelul instituţiei.
D.

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE ACHIZIŢII PUBLICE

Achiziţiile publice s-au făcut conform legislaţiei în vigoare, în baza Programului anual
al achiziţiilor publice şi a bugetului aprobat, asigurându-se în principal funcţionalitatea
echipamentelor existente precum şi consumabilele necesare activităţii specifice.
E.

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE INFORMATICĂ

S-a asigurat în continuare sprijinul de specialitate pentru serviciile de evidenţă a
persoanelor şi de stare civilă.
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Mentenanţa echipamentelor electronice a fost asigurată la un nivel satisfăcător fiind
înlocuite unele componente pentru asigurarea creşterii performanţelor acestora, fiecare
echipament având o fişă cu istoricul întreţinerii.
S-au efectuat instructajele periodice pe linie de protecţie a muncii şi de prevenire şi
stingere a incendiilor cu tot personalul instituţiei. S-au achiziţionat şi se verifică permanent
extinctoarele necesare asigurării stingerii incendiilor.
F.

ACTIVITĂŢI PE LINIE ADMINISTRATIVĂ

Aprovizionarea cu cărţi de identitate provizorii, etichete autocolante pentru înscrierea
vizei de reşedinţă, registre şi certificate de stare civilă, imprimate tipizate şi alte tipărituri
înseriate s-a făcut conform necesarului înaintat Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date la sfârşitul anului 2020, făcându-se în acest sens patru
deplasări la Bucureşti.
Evidenţele operative ale materialelor şi imprimatelor tipizate au fost ţinute la zi şi
confruntate cu evidenţa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de
Date Bucureşti.
Combustibilul şi întreţinerea mijloacele auto, energia electrică, energia termică, şi apa
au fost consumate în mod judicios şi strict pentru buna desfăşurare a activităţii.
Arhiva direcţiei a fost gestionată conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor
Naţionale, în semestrul I al anului 2022 se va solicita aviz de la Serviciul Judeţean Bihor al
Arhivelor Naţionale pentru un nou nomenclator arhivistic al instituţiei.
G.

ACTIVITĂŢI PE LINIE FINANCIAR-CONTABILĂ

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor şi-a organizat şi condus evidenţa
contabilă conform Legii nr. 82/1991, Legea contabilitaţii, precum şi a planului de conturi
aprobat pentru instituţiile bugetare.
Elementul fundamental al activităţii pe această linie de muncă a fost de a asigura
încadrarea cheltuielilor direcţiei în limitele bugetare, diminuarea consumurilor şi optimizarea
folosirii resurselor alocate pentru îndeplinirea atribuţiilor legale.
Bugetul pe anul 2021 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Bihor constituit şi aprobat
de Consiliul Judeţean Bihor a totalizat suma de 2.610.000 lei, din care 1.990.000 lei pentru
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cheltuieli de personal prin subvenții de la C.J. Bihor şi 620.000 lei cheltuieli materiale din
venituri proprii. Veniturile proprii au fost planificate în valoare de 44.980 lei, veniturile din
anii precedenţi fiind de 575.020 lei.
S-au efectuat plăţi în valoare de 1.973.897 lei din care 1.815.511 lei cheltuieli de
personal şi 158.386 lei cheltuielile materiale din venituri proprii. În anul 2021 s-au realizat
venituri proprii în valoare de 147.285 lei.
Cheltuielile s-au efectuat cu respectarea legislaţiei în vigoare, conducerea direcţiei
asigurând continuitatea activităţii şi îndeplinirea atribuţiilor direcţiei fără a se depăşi bugetul
planificat.
În Anexa nr. 3 la prezenta analiză este prezentat Contul de Execuţie al Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor Bihor pentru anul 2021. Activitatea de profil s-a realizat sub
coordonarea directă a structurii specializate din cadrul Consiliului Judeţean Bihor.
H.

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE SECRETARIAT-RELAŢII PUBLICE

În perioada 01.01-31.12.2021 toată corespondenţa primită de instituţie a fost
soluţionată în termenul legal neexistând întârzieri sau inadvertenţe în rezolvare.
Documentele gestionate de instituţie sunt grupate conform nomenclatorului arhivistic, în
semestrul I 2022 se va solicita structurii judeţene a Direcţiei Arhivelor Naţionale aviz pentru
un nou nomenclator arhivistic. Toate radiogramele de îndrumare şi coordonare primite de la
D.E.P.A.B.D. au fost transmise structurilor teritoriale de evidenţă a persoanelor şi de stare
civilă.
S-au primit şi soluţionat 13 petiţii şi s-au cuantificat 6 activităţi de mediatizare a
actelor normative în vigoare pe linie de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă prin
comunicate de presă.
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2022
1. Asigurarea cadrului organizatoric pentru îndeplinirea prevederilor legale pe linie de
evidenţă a persoanelor şi de stare civilă de către Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor.
2. Îndeplinirea tuturor indicatorilor de timp şi calitate aferenţi activităţii de evidenţă a
persoanelor şi de stare civilă la nivelul direcţiei.
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3. Derularea Proiectului Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă
(SIIEASC) de informatizare a activităţilor de stare civilă finanţat prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020 ce va presupune faptul că aproximativ 25% din personalul
propriu va fi folosit pentru activităţile de implementare a digitizării actelor de stare civilă
din gestiunea proprie. Conform ultimei planificări, digitizarea propriu-zisă se va efectua în
semestrul II 2022, acest aspect determinând luarea unor măsuri pe linie de management
astfel încât activităţile curente prevăzute de legislaţia în vigoare să se desfăşoare la timp şi
în volum complet iar cele prevăzute pentru digitizare să fie îndeplinite în totalitate.
4. Pregătirea resurselor în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii 162/2020 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor şi actele de
identitate ale cetăţenilor români şi a Regulamentului (UE) 2019/1157 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 cu privire la îmbunătăţirea securităţii cărţilor
de identitate ale cetăţenilor Uniunii Europene şi a documentelor de şedere emise
cetăţenilor Uniunii Europene şi ale membrilor familiilor acestora care îşi exercită dreptul la
liberă circulaţie.
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Muzeul ,,Țării Crișurilor”
Obiectivele specifice ale Muzeului Ţării Crişurilor – Complex Muzeal, se înscriu în misiunea
permanentă pe care toate muzeele o au prin definiţia dată de ICOM şi de legislaţia în vigoare
(Legea muzeelor şi colecţiilor 311/20013), şi anume:
-

achiziţionarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului mobil, precum şi valorificarea
ştiinţifică şi culturală a acestuia prin programe expoziţionale, la sediul muzeului, cît şi
în ţară sau străinătate sau prin publicarea de cărţi de autor;

-

realizarea de programe cu caracter educativ şi ludic în scopul educării şi recreării
publicului.

1. Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora:
Nr.

Indicatori de performanţă

Estimat

Realizat

303,78

157,50

Numărul de activităţi educaţionale

10

17

Numărul de apariţii în presă

200

246

3.

Număr de beneficiari neplătitori

20000

23899

4.

Număr de beneficiari plătitori

40.000

64467

5.

Număr de expoziţii

15

26

6.

Număr de proiecte/ acţiuni culturale

10

14

7.

Venituri proprii din activitatea de bază

8.

Venituri proprii din alte activităţi (lei)

Crt.
1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri –
cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari

2.

400.000
25.000

870.947
91.831

2. Scurtă prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la
obiectivele autorităţii sau instituţiei publice:
I. Activitatea expoziţională
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1. Organizate de muzeu la sediul propriu (3)
Târgul Meșterilor Populari din România¸ Ediția a XXVIII-a, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Centrul Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu
Cultural Național Bihor, Asociația „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”, Murray Press Oradea,
Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” și Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”, 16-18 iulie 2017; cca
10.000 de vizitatori;
Expoziția Descoperiri arheologice recente din Țara Crișurilor, organizată de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la sediul Muzeului Țării Crișurilor, 17 septembrie – 17
octombrie 2021: 1170 de vizitatori;
Deschiderea Expoziției permanente a Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor, organizată
de Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal, la Muzeul Țării Crișurilor, coord. științific
Cornel Abrudan, șef Secție Artă; 15 decembrie 2021: 570 de vizitatori până la finalul lunii
decembrie 2021.
2. Găzduite la sediul instituției (21)
Expoziția de fotografie documentară Roșia Montană: Duhul Aurului, organizată de Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Muzeul
Boemiei de Nord din Liberec (Cehia) și mondorama.ro, la Muzeul Țării Crișurilor, 12 -30 iunie
2021:1200 de vizitatori;
Expoziția Imagini în dialog, a V-a ediție a expoziției profesorilor de Arte Vizuale de la
Facultatea de Arte și Liceul de Arte, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, în colaborare cu Universitatea Oradea, Facultatea Arte Vizuale și Liceul de Arte
Oradea, la Muzeul Orașului Oradea, 1 iulie – 1 august 2021: 9.484 de vizitatori ;
Expoziția de artă fotografică Momente surprinse, organizată de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, în colaborare cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art, la Muzeul
Orașului Oradea, 9 august – 8 septembrie 2021: 5.271 de vizitatori;
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Expoziția Cronica prevenirii incendiilor și a accidentelor de muncă, în imagini, organizată de
Inspectoratul pentru situații de urgență „Crișana” Bihor, în parteneriat cu Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 1 – 30 septembrie 2021;
2.767 de vizitatori;
Expoziția artistului fotograf Máthé András (Debrețin), organizată de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 9 septembrie – 9 octombrie 2021:
2.767 de vizitatori;
Expoziția de ceramică În atelierul lui Dumnezeu, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 11 septembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: 7.526
de vizitatori;
Expoziția Opriți timpul!, organizată de Uniunea Femeilor din Bihor, în parteneriat cu Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 28 septembrie – 31
octombrie 2021: 1.218 vizitatori;
Expoziția internațională Foto Art 600, organizată sub auspiciile FIAP și în parteneriat cu
Muzeul Țării Crișurilor - Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 7-29 octombrie
2021:1.218 vizitatori;
Expoziția de fotografie România și China pitorești, organizată în cadrul Festivalului Fotografiei
Chineze în România de Asociația Internațională „Euro Foto Art” și sub auspiciile Federației
Internaționale de Artă Fotografică, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 29 octombrie 2021 – 2 decembrie: 1.152 de vizitatori;
Festivalul Național de Artă Naivă, organizată de Asociația Artiștilor Naivi din România, în
parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Țării Crișurilor, 20
noiembrie 2021– 7 februarie 2022: 3.566 de vizitatori;
Expoziția de fotografie documentară a jurnalistei belaruse Nadia Bujan, Belarus - drumul spre
libertate, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Clubul Fotografic
Varadinum, la Muzeul Orașului Oradea, 2 noiembrie – 31 decembrie 2021: 2.538 de vizitatori;
Expoziția de pictură Dor a artistei Carmen Marin, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– Complex Muzeal, în parteneriat cu Partenerii acestui eveniment sunt Radio Zu și Melsam
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Construction S.R.L., la sediul Muzeului Țării Crișurilor, 5 noiembrie – 31 decembrie 20221:
1720 de vizitatori;
Salonul Internațional de Artă Naivă Oradea, ediția III-a, organizat de Centrul de Cultură al
Județului Bihor, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul
Orașului Oradea, 20 noiembrie – 7 februarie 2022: 3.566 de vizitatori;
Expoziție Leonardo da Vinci: De la masa de proiectare la realizare, organizată de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, în parteneriat cu Reneszánsz Panoptikum Szolgáltató és
Kereskedelmi KFT, la Muzeul Orașului Oradea, 1 decembrie –31 ianuarie 2022: 2.389 de
vizitatori;
Expoziția cu Joc interactiv Last Day on Tower, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 1 decembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: 2.389
vizitatori;
Expoziția Permanența Icoanei, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, la Muzeul Orașului Oradea, 3 decembrie 2021 – 31 ianuarie 2022: 2.369 de vizitatori;
Expoziția Oradea în machete, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea - Complex Muzeal,
în parteneriat cu echipa „Proterra – Modelism & Arhitectura”, la Muzeul Orașului Oradea, 24
decembrie 2021 - 31 ianuarie 2022: 2.300 de vizitatori;
Expoziția De la Neacșu la AR, organizată de UAPR, Filiala Oradea, în parteneriat cu Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal și Fundația Triade din Timișoara, la Muzeul Orașului
Oradea, 18 decembrie – 31 decembrie 2021: 2.333 de vizitatori;
Expoziția artistei fotograf Erdelyi Olivia (Voivodina), organizată de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, în colaborare cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art”, la
Muzeul Orașului Oradea, 1-31 decembrie 2021: 1.386 vizitatori;
Expoziția Cerul, omul și pământul, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, în colaborare cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art”, la Muzeul Orașului Oradea,
1-31 decembrie 2021: 1.386 vizitatori;
Expoziția internațională Oameni și peisaje din România și Japonia", organizată de Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, în colaborare cu Asociația Internațională ”Euro Foto
Art”, la Muzeul Orașului Oradea, 10 decembrie 2021 – 7 ianuarie 2022: 1.386 de vizitatori.
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3. organizate în colaborare cu alte muzee în țară (1)
Punctul muzeistic militar de la Vintere, realizat de Parohia Unită cu Roma, Greco-Catolică,
Vintere, Ministerul Apărării Naționale, Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal,
Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, Inspectoratul de Jandarmi al Județului Bihor,
Primăria Comunei Holod, Vintere, 15 august 2021. Nu cunoaștem numărul de vizitatori.
4. Organizate în colaborare cu alte muzee în străinătate (1)
Expoziția Tezaure arheologice din România. Rădăcini dacice și romane, organizată de
Ministerele Culturii din România și Spania, Ministerul Afacerilor Externe prin Ambasada
României în Regatul Spaniei și Ministerul Apărării Naționale al României, curatoriată de
Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național de Arheologie al Spaniei, în
parteneriat și cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, alături de alte 38 de muzee
din România, la Muzeul Național de Arheologie din Madrid; (Muzeul Țării Crișurilor a
contribuit cu piese din patrimoniul său); 30 septembrie 2021-27 februarie 2022; 16.111 (cifră
comunicată de Ministerul Culturii pe site-ul propriu, la 10 ianuarie 2022).
Ii. Manifestări cultural-ştiinţifice
Simpozionul Iosif Vulcan – 180, invitat istoricul literar Mircea Popa, organizat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, 15 ianuarie 2021;
Prezentarea de carte de poeme a poetei orădene Raluca Florina Cicortaș, Lucrând în albnegru, apărute la Biblioteca Revistei Familia. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, 11 martie 2021;
Spectacol muzical în aer liber Carnavalul animalelor de Camille Saint-Saens, organizat de
Departamentul de muzică al Facultății de Arte de la Universitatea din Oradea, în parteneriat
cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Țării Crișurilor.
Perioada de desfășurare: 1 iunie 2021;
Conferința intitulată Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások
(Intelectuali, povești de carieră și rețele grupuri de scriitori), organizată de Universitatea
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Creștină Partium, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la
Universitatea Creștină Partium, 16-18 iunie 2021;
Lansare de carte Panteon român, de Iosif Vulcan, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– Complex Muzeal, la Muzeul Țării Crișurilor, 10 iunie 2021;
Conferința intitulată Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások
(Intelectuali, povești de carieră și rețele grupuri de scriitori), organizată de Universitatea
Creștină Partium, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, la
Universitatea Creștină Partium, 16-18 iunie 2021;
Seri culturale: lansare carte Cristina Pușcaș, 101 chipuri ale suferinței în Bihorul carceral
comunist, organizate de Casa Memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin, în parteneriat cu Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul Orașului Oradea, 16 octombrie 2021;
Activitate desfășurată online, dedicată zilei de 9 octombrie, în cadrul proiectului The history
of the humanity at the crossroads, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, prin Muzeul Orașului Oradea, în colaborare cu Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, 9
octombrie 2021;
Conferința internațională Mass-media în postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe,
organizată de Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea
din Szeged (Ungaria), în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal,
ediția a VI-a, cu tema: Evoluția mass-media locală în postcomunism: proiecte, împliniri,
perspective, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, 15 octombrie 2021.
Număr de vizitatori pe anul 2021: 88.366
Această cifră include:
-

bilete de intrare la muzee: 64.467

-

gratuităţi obligatorii şi cu ocazia unor programe cu şcolile: 6.636

-

vernisaje, lansări de carte, Noaptea muzeelor, ediţia a XV-a: 17.263
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-

Tîrgul meşterilor populari, ediţia a XXVI-a: 10.000 (cifra avansată este rezultatul
evaluării făcute împreună cu meşterii populari, Jandarmeria Bihor şi partenerii de
organizare).

III. Activitate ştiinţifică
Activitatea ştiinţifică pe care specialiştii muzeului o desfăşoară este ilustrată prin apariţii
editoriale, ce le valorifică activitatea de cercetare, prin săpăturile arheologice efectuate,
precum şi prin participarea lor la sesiuni ştiinţifice, congrese şi simpozioane, naţionale şi
internaţionale, ocazie cu care îşi fac cunoscută munca de-a lungul anilor. De asemenea, una
dintre preocupările importante şi constante ale specialiştilor de la muzeu este de a mări
patrimoniul deţinut de instituţia muzeală orădeană.
1. Cărţi şi studii publicate de specialişti
A) anuare (3):
1. Nymphaea nr. XLVI-XLVII– culegere de studii de științele naturii (Secția de științele
naturii);
2. Crisia nr. LI – culegere de studii de arheologie și istorie (Secțiile de arheologie și istorie);
3. Biharea, nr. XLVIII – culegere de studii de artă și etnografie (Secțiile de artă și
etnografie).
Toate anuarele cuprind studii şi articole ale specialiştilor muzeului, dar şi ale unor colaboratori
din ţară sau străinătate.
b) Cataloage (3)
1. Catalogul expoziției Roșia Montană¸ Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021;
2. Catalogul expoziției Dor a artistei Carmen Marin, realizat de Secția Relații Publice și
Expoziții, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, noiembrie 2021; coord. Cornel
Abrudan;
3. Catalogul expoziției Lacrimile Cerului. Fecioarele înlăcrimate ale Transilvaniei, Editura
Muzeului Național Brukenthal, 2021
c) Volume cu caracter științific (12)
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1.

Gabriel Moisa, Ioan Goman (coord.), Sorin Șipoș, Vocație și devotament profesional Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, Supliment Crisia, L I, nr. 1, 2021, Editura
Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021;

2.

Gabriel Moisa, Un secol de politică. Incursiune în istoria Partidului Național Liberal din
Bihor între 1920-2020, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, 303 p.;

3.

Cristian Culiciu, Urbanismul în era „de stat”. Sistematizarea Oradiei în comunism,
Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2020, 319 p.;

4.

C. Toma, Fl. Mărginean, Tezaurul monetar de la Feniș (jud. Arad). Studiul ștanțelor
aplicat monedelor de tip Toc-Chereluș, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021;

5.

C. Toma, Un tezaurul monetar din prima jumătate a secolului al XVII-lea descoperit la
Groși (jud. Bihor), în Revista de cercetări arheologice și numismatice, 7, 2021 (predat
redacției);

6.

C. Toma, Cl. Munteanu, Fragmente de tezaure monetare din secolele XVI-XVII păstrate
în colecția Muzeului Brukenthal, în Oltenia. Studii și comunicări, 28, 2021 (predat
redacției);

7.

Katócz Zsoltan, Emödi Tamás, Lakatos Attila, Istoria închisă în piatră. Studii în onoarea
lui János Emődi, la 80 ani, Editura Collegium Varadinum , Oradea, 2021;

8.

Gabriel Moisa, Gheorghe Marian, Memorii din războiul 1941-1944, Ediție, studiu
introductiv și aparat critic de Gabriel Moisa, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 215 p.;

9.

Peceți identitare bihorene, Redactori responsabili: Prot. Cristian Octavian Rus,
consilier cultural, Andi Constantin Bacter, consilier comunicare, redactare texte: Pr.
Dr. Ioan Codorean, Pr. Dr. Ioan Mircea Ghitea, Pr. Petrică Rusu, Pr. Prof. Nicolae Duluș,
Pr. Adrian Groza, Pr. Prof. Traian Nojea, Pr. Ioan Morgovan, Pr. Călin Pădurean, Pr.
Ciprian Pordea, Pr. Nicolae Vesa, Pr. Constantin Petru Filip, Pr. Ioan Morar, Prot. Călin
Ovidiu Popa, Pr. Cătălin Ionuț Arvai, Diac. Dr. Petru Ardelean, Oradea, Editura Episcop
Nicolae Popovici, 2020, 461 p.;

10. Iosif Vulcan, Panteon român. Portretele și biografiile celebrităților române, Editura
Vremea, colecția Mica Romă XXI, București, 2021, 210 p. Ediție îngrijită, modernizată
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și adnotată de Cristian Bădiliță, Prefață de Episcop Virgil Bercea, Postfață și cronologie
de Ioan F. Pop;
11. I.F. Pop, Poemele umbrei, Editura Cartea Românească, București, 2021, 80 p;
12. Cristina Liana Pușcaș, 101 chipuri ale suferinței în Bihorul carceral comunist, Editura
Ratio et Revelatio, Oradea, 2021, 452 p.
d) Studii și articole (95)
1. Vasile, Ș., Venczel, M., Petculescu, A.: Early Pleistocene amphibians and squamates
from Copăceni (Dacian Basin, southern Romania) Palaeobiodiversity and
Palaeoenvironments 101(4) (2021): 967–983;
2. Gardner, J. D., Villa, A., Colombero, S., Venczel, M., Delfino, M.: A Messinian (Latest
miocene) occurrence for Albanerpeton Estes & Hoffstetter, 1976 (Lissamphibia:
Albanerpetontidae) at Moncucco Torinese, Piedmont basin, northwestern Italy, and a
review of the European cenozoic record for albanerpetontids. Geodiversitas 43(14)
(2021): 391–404;
3. Sabău, I., Venczel, M., Codrea, V.A., Bordeianu, M.: Diplocynodon: A salt water
eocene crocodile from Transylvania? North-Western Journal of Zoology 17(1) (2021):
117–121;
4. Venczel, M., Szentesi, Z., Gardner, J. D.: New material of the frog Hungarobatrachus
szukacsi Szentesi & Venczel, 2010, from the Santonian of Hungary, supports its
neobatrachian affinities and reveals a Gondwanan influence on the European Late
Cretaceous anuran fauna. Geodiversitas 43(7) (2021): 187–207;
5. Roček, Z., Rage J-C., Venczel, M.: Fossil frogs of the genus Palaeobatrachus (Amphibia:
Anura). Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 575 (2021),
pp. 1–151;
6. Codrea, V.A., Venczel, M., Solomon, A., Bordeianu, M.: New Latest Cretaceous
continental microvertebrate bearing-sediments from Oarda de Jos - preliminary data.
Sept. 2021, The Museum of Oltenia Craiova Natural Sciences Department The 28th
Edition Book of Abstracts III, (2021);
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7. Codrea, V.A., Venczel, M., Solomon, A., Trif, N: A new rich upper Cretaceous level with
terrestrial vertebrates at Oarda de Jos (Alba County, Romania). 18th Conference of the
European Association of Vertebrate Palaeontologists (EAVP), July 2021(Online);
8. Márton Venczel, Izabella Sabău & Vlad A. Codrea: Crocodylian remains from the late
Paleocene of Jibou, Romania. Nymphaea, Folia Naturae Bihariae, Editura Muzeului Țării
Crișurilor, Oradea vol. 48 (2021): 77-108. (in press);
9. Adrian Gagiu: Invasive insect species recently identified in Bihor County / Specii
invazive de insecte recent identificate in județul Bihor, volumul „Vocație și devotament
professional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani”, Crisia, vol. LI, Supliment
nr. 1, 2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea 495-590;
10. G. Fazecaș, Prehistoric metal discoveries from the karst of the Pădurea Craiului
mountains, Bihor County, în Crisia, 51, 2021, 77-89;
11. A. Găvan, T. Kienlin, A.Röpke, N. Nolde, T. Zerl, M. Zickel, M. A. Lie, G. Fazecaș, Fl.
Gogâltan, Living together or apart? Unravelling the development, internal organization
and social structure of a complex Bronze Age settlement at Toboliu, western Romania,
în Crisia, 51, 2021, 59-76. (G. Fazecaș în colaborare);
12. G. Fazecaș, Fl. Gogâltan, Așezarea din bronzul timpuriu de la Tarcea "Dealul Mare", în
Katócz et al. (eds.), Istoria închisă în piatră. Studii în onoarea lui János Emődi, la 80 ani,
Oradea: Collegium Varadinum, 2021, 114-137;
13. C. Toma, Studiul ștanțelor sau analiza stilistică? Studiu de caz: Baterea monedele
dacice Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș, în Cercetări numismatice, 27, 2021, 15-33;
14. C. Toma, Tezaurul de monede de la Sânnicolau Român (jud. Bihor). Asocierea dintre
monedele de tip Medieșu Aurit și cele de tip Toc-Chereluș, în Crisia, 50, 2020, 89-103.
sau The coin hoard found at Sânnicolau Român (Bihor County). The relationship
between Medieșu Aurit and Toc-Chereluș coin-types. Caietele ARA. Arhitectură.
Restaurare. Arheologie, 12, 2021, 91-106 (varianta în engleză);
15. C. Toma, The hoard of dacian jewellery found at Uileacu de Criș (Bihor County), în Acta
Musei Napocensis, 58/1, 2021;
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16. C. Toma, Notă asupra fibulei dacice descoperită în zona orașului Aleșd (jud. Bihor), în
Crisia, 51, 2021, 91-96;
17. C. Toma, Un tezaurul monetar din prima jumătate a secolului al XVII-lea descoperit la
Groși (jud. Bihor), în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice 7, 2021;
18. C. Toma, Fragmente de tezaure monetare din secolele XVI-XVII păstrate în colecția
Muzeului Brukenthal, în Oltenia. Studii și comunicări, 28, 2021;
19. C. Ghemiș, Istoricul și stadiul actual al cercetãrilor arheologice din endocarstul
Munților Pãdurea Craiului în Katócz Zs., Emődi A., Lakatos A. (coord.), Istoria închisă
în piatră. Studii în onoarea lui János Emődi, la 80 ani, Oradea: Collegium Varadinum,
2021, 283-312;
20. C. Ghemiș, Din istoria cercetărilor arheologice în nord-vestul Transilvaniei: dr. Andrassy
Ernest, în Crisia 51, 2021, 387-410;
21. D. Marta, L. Ardelean, Váradi Péter – un umanist uitat (I. Origini și educație), în Crisia,
51, 2021, 111-116;
22. C. Ghemiș, I. Stanciu, Situl arheologic de la Săcueni–„Ferma Horó” (jud. Bihor, nordvestul României) –rezultatele sondajului din anul 1996, în volumul omagial Sorin Cocis;
23. C. Ghemiș, ”Apostolul Drumeției” Czaran Gyula și Peștera Meziad, în Crisia Supliment
LI/1, 2021, G. Moisa, I. Goman, S. Șipoș (coord.), Vocație și devotament profesional.
Studii în onoarea lui A. Chiriac la 70 ani, 481-495;
24. Fechete-Porsztner K., Mihálka N., D. Marta, Újabb adatok a nagyváradi vár koyépkoti
és renesyánsz kori topográfiájáhaz. A nagyváradi vár régészeti ásatásai a 2010 – 2015
kózótti helyreállitások során, în Katócz Zs., Emődi A., Lakatos A. (coord.), Köbezárt
tőrtenelem. Tanulmányok Emödi Janos 80. születésnapjara, Oradea, 2021, 504-527;
25. Katocz Z., Noi materiale arheologice aparținând culturii Baden descoperite în câmpia
Nirului, în: Crisia LI, 2021;
26. Katocz Z., Gondolatok az Érszalacs – vida-hegyi település késő rézkori leleteiről, în:
Katócz Zs., Emődi A., Lakatos A. (coord.), Kőbe zárt történelem. Tanulmányok Emődi
János 80. születésnapjára. Studia Historica Transylvaniensia 3. Oradea, 2021, 69-113;
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27. C. Culiciu, Sistematizarea Oradiei: discuții și dezbateri, planuri și realizări (1972-1989),
în vol. Istorii ale regimului comunist din România, coord. Cristina Preutu, Ionuț Nistor,
Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, p. 53-68;
28. C. Culiciu, Between profession and politics. Oradea press in the attention of the Bihor
County committee of the Romanian Worker Party (1970-1989), în Crisia, XLI, 2021, p.
315-334;
29. C. Culiciu, Activitatea Muzeului Țării Crișurilor reflectată în ziarul Crișana și în revista
Familia (1971-1989), în vol. Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui
Aurel Chiriac la 70 de ani, supliment nr. 1 al Crisia XLI, 2021, p. 554-580;
30. C. Culiciu, Lucian Ropa, Organizarea administrativ-teritorială a României în perioada
regimului comunist, Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane,
2020, 666 p. (recenzie), în Crisia, LI, 2021, p. 419-422;
31. G. Ananie, Pictori – fotografi în colecția de fotografii a Secției de Istorie a Muzeului Țării
Crișurilor, în Crisia LI, 2021, p. 351-359;
32. G. Ananie, Colecția de fotografii a Secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor, în vol.
Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani,
supliment nr. 1 al Crisia XLI, 2021, p. 540-553;
33. T. Ciorba, Contribuții la istoria Muzeului „Țării Crișurilor” sec. XIX-XX, în Crisia, LI, 2021,
p. 343-350;
34. T. Ciorba, The Beginnings of the Greek-Catholic Diocese of Oradea in the Eighteenth
Century. The Beiuș Estate Conscription of 1778, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai
Historia, Volume 66, Special Issue, November 2021, pp. 89-99;
35. T. Ciorba, Statistici și date privind colecția Istoricul Instituției a Muzeului „Țării
Crișurilor, în Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70
de ani, supliment nr. 1 al Crisia, LI, 2021, p. 522-531;
36. T. Ciorba, Georges Minois, Istoria Evului Mediu. O mie de ani de splendoare și ticăloșie,
traducere din limba franceză și note de Doru Mareș, Editura Nemira, Editura Orion,
București, 2021, 533 p. (recenzie), în Crisia, 2021, p. 413-416;
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37. F. Ciure, Cucerirea Oradiei de către habsburgi în izvoare italiene. Operațiunile militare
din anul 1692, în Crisia, 2021, p. 127-159;
38. F. Ciure, Carte italiană (sec. XVIII) la Muzeul „Țării Crișurilor” din Oradea, în vol. Vocație
și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, supliment
nr. 1 al Crisia, XLI, 2021, p. 75-82;
39. F. Ciure, Oradea în epoca „luminilor”, în Orașul, Revista clujeană de cultură urbană, nr.
53-54, 2021, p. 140-142;
40. F. Ciure, Presentazione, în Gizella Nemeth Papo, Adriano Papo, Ludovico Gritti. Il figlio
del principe di Venezia, Edizioni Dell'orso, 2021, p. 7-11;
41. F. Ciure, Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, Italia-România. O bibliografie cât o istorie,
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, 823 p (recenzie), în Crisia, 2021, p. 417418;
42. R. Hochhauser, Povestea câtorva prăvălii de ceasornice din Oradea de altădată, privite
sub aspectul reclamelor difuzate în presa locală din epocă, în vol. Vocație și
devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, supliment nr.
1 al Crisia, XLI, 2021, p. 135-142;
43. R. Hochhauser, Emődi András, Régi templomi toronyórák Biharban és környékén (Vechi
orologii în bisericile din Bihor și împrejurimile sale), Cluj Napoca-Oradea, Erdélyi
Múzeum Egyesület (Asociația Muzeului Ardelean) – Királyhágómelléki Református
Egyházkerület (Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului) 2018, 123 p. (recenzie),
în Crisia, 2021, p. 423-424;
44. C. Romînașu, Radu Romînașu, Aspecte din activitatea poliției bihorene în perioada
interbelică, în Crisia, LI, 2021, p. 221-230;
45. C. Romînașu, Radu Romînașu, Biserica ortodoxă rusă între anii 1800-1900. Contribuții
la viața și activitatea episcopului Teofan de Tambov și de Vladimir (1815-1895), în
Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani,
supliment nr. 1 al Crisia, XLI, 2021, p. 112-134;
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46. I.F. Pop, Iosif Vulcan - omul deplin al generozității literare și revista Familia, postfață în
cartea Iosif Vulcan, Panteon român. Portretele și biografiile celebrităților române,
Editura Vremea, colecția Mica Romă XXI, București, 2021;
47. I.F. Pop, Iosif Vulcan, omul generozității literare, în România literară, nr. 12, 2021;
48. I.F. Pop, Recluziune și anamneză, în revista Orașul, nr. 53/54, din Cluj-Napoca;
49. I.F. Pop, Între absurd și revoltă, pe Contributors.ro, 24 ianuarie 2021;
50. I.F. Pop, Odă pentru revistele literare, pe Contributors.ro,13 februarie 2021;
51. I.F. Pop, Citește și fă ce vrei, pe Contributors.ro, 6 martie 2021;
52. I.F. Pop, Solilocvii inutile (eseu), în Caiete silvane, nr. 202, noiembrie 2021;
53. Tőtős

Á.,

Gyermeket

tartunk

örökbe

birang.

Árvasorsok

a

19.

századi

Marosvásárhelyen, în Erdélyi Gabriella ed. Szülői szerepek, gondoskodás és tekintély a
patriarchális családban (1500-1918), Institutum Historicum Sedis Centralis Studiorum
Philosophicorum Budapestini, Budapesta, 2021, p. 257-284;
54. Tőtős Á., Colecția de presă și periodice maghiară a Muzeului Țării Crișurilor Oradea, în
Crisia, LI, 2021, p. 361-386;
55. Tőtős Á., Stratificarea ocupațională a societății orădene în prima jumătate a secolului
XX., în vol. Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70
de ani, supliment nr. 1 al Crisia, XLI, 2021, p. 188-219;
56. Tőtős Á., Ajánló, în Segyevy Dániel, Térképművek Trianon árnyékában. Magyarország
néprajzi térképe (1918), Editura Iskola Alapítvány, Cluj-Napoca, 2021, p. 7;
57. Tőtős Á., „Senkinek gyanúsága se lehessen hibás életükről” – Házassági krízisek a 1819.

századi

Szilágyságban

(https://mindennapoktortenete.hvgblog.hu/2021/10/19/hazassagi-krizisek-a-18-19szazadi-szilagysagban/?fbclid=IwAR2A3rki0IufvYDi6V7TE5XHjpfaQ3Da8j8oBmVfjTTlqnNASmXpBHieeg);
58. Tőtős Á., Antikommunista ellenállás Nagyváradon, în Erdely Kronika, 24 aprilie
59. Tőtős Á., Az ideológia éberségéről – cenzúra a váradi színházban, în Erdely Kronica, 15
septembrie;
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60. Sabina Horvath, Modalități de realizare a schimburilor de produse în prima jumătate a
secolului al XX-lea, în Vocație și devotament profesional. Studiu în onoarea lui Aurel
Chiriac la 70 de ani în Supliment Crisia, vol LI, nr. 1/ 2021; p. 408 – 416
61. Sabina Horvath, Târgul comunal Borod (jud. Bihor) între 1923 -1925– studiu de caz, în
Biharea XLVIII/2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, Oradea, p. 9-18;
62. Vasile Todinca, Maria Flavia Pop, Maria Andreea Pop, Aspecte ale culturii materiale
din satul Fughiu, județul Bihor în Biharea XLVIII,2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
Oradea, p. 19-38;
63. Simona Bala, Portul popular românesc vechi de pe Valea Crișului Negru reflectat în
fotografii de la sfârșitul secolului XIX și în colecția secției de Etnografie a Muzeului Țării
Crișurilor” în Vocație și devotament profesional Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70
de ani (coord. Gabriel Moisa • Ioan Goman • Sorin Șipoș), Supliment Crisia, vol. LI, nr.
1, 2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, ISSN: 1016 – 2798, p. 343356;
64. Adriana Ruge, Ioana Gherghel, Aurel Chiriac-Repere bio-bibliografice, în Vocație și
devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani (coord. Gabriel
Moisa, Ioan Goman, Sorin Șipoș) în Supliment Crisia, LI, nr.1, 2021, p.21-54;
65. Ioan Goman, Activități meșteșugărești practicate în Beiuș la începutul anului 1921, în
Vocație și devotament profesional – Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani,
Supliment Crisia, LI, nr. 1, 2021 (coord. cu G. Moisa, I. Goman, S. Șipoș), Editura
Muzeului Țării Crișurilor, p. 396-407;
66. Ioan Goman, Aspecte privind practicarea meșteșugurilor în sate de pe cursul mijlociu
al Crișului Repede (zona Tileagd) la mijlocul secolului al XX-lea, în Biharea, XLVIII, 2021,
Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, p. 39-76;
67. Vasile Todinca, Familia primul educator, prefață la cartea: Florica Teodora Hus, Rolul și
locul familiei în dezvoltarea preșcolarului, Editura Primus, Oradea, 2021.pp. 9 – 11;
68. Vasile Todinca, Ia românească - poveste și magie, prefață la cartea: Vasile Avădănei,
Lidia Avădănei, Ia – ADN-ul civilizației montane românești, Piatra Neamț, 2019. pp. 14
– 16;
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69. Vasile Todinca, Prefață la cartea: Liliana Roibu, La fântânița cu dor, Editura Liric Graph,
Piatra Neamț, 2021, pp. 13-15;
70. Vasile Todinca, Râvnita oază întru ființă, prefață la cartea: Liliana Roibu, Inelul cu
diamante, Editura Liric Graph, Piatra Neamț, 2021, pp. 7-9;
71. Posmoșanu, Erika, Prepararea și restaurarea specimenelor de vertebrate fosile din colecția
Muzeului Țării Crișurilor, în volumul „Vocație și devotament professional. Studii în onoarea
lui Aurel Chiriac la 70 de ani, Crisia, vol. LI, Supliment nr. 1, 2021, Editura Muzeului Țării
Crișurilor, Oradea 581-592.
72. Florian Heredea, Szilágyi Mária-Ildikó, Acreditarea laboratoarelor de restaurare ale
Muzeului

Țării

Crișurilor

Oradea:

pictură,

ceramică,

metal,

piele

și

paleontologie, în Biharea, XLVIII, 2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, p.
203-246;
73. Agata Chifor, Repere ale imaginarului artistic creștin: “Rebeca la fântână”, tablou din
colecția de pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor Oradea-Complex Muzeal, în
“Biharea”, XLVII, 2020, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, p. 139-179
74. Agata Chifor, Cercetări cu privire la creația picturală a lui Mezey Lajos în Oradea, în
“Biharea”, număr aflat sub tipar;
75. Agata Chifor, Ritualuri devoționale și semnificații simbolice în reprezentarea lui Iisuscopil în lucrări din Colecția de Pictură universală a Muzeului Țării Crișurilor OradeaComplex Muzeal, “Drobeta”, număr aflat sub tipar;
76. Milena Augusta Pop, Libertate Totală, în 4 Foi de Artă, 2021;
77. Milena Augusta Pop, Amalgam vizual, expoziția persoanală a artistului Dan Hora, în 4
Foi de Artă, septembrie 2021;
78. Milena Augusta Pop, Tom-Be-Ron, în 4 Foi de Artă, iulie 2021;
79. Milena Augusta Pop, Chomage, Omage a l Act du creation, în 4 Foi de Artă, iulie 2021;
80. Milena Augusta Pop, Caligrafic, Semn și Semnificație pentru Artă, în 4 Foi de Artă, iunie
2021;
81. Milena Augusta Pop, In Virtu – În Virtutea virtualității digitale, în 4 Foi de Artă,
decembrie 2021;
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82. Milena Augusta Pop, Liana Corb-Momente, în 4 Foi de Artă, iunie 2021;
83. Milena Augusta Pop, Despre Paradis, în 4 Foi de Artă, martie 2021;
84. Ioan Ciorba, Un Raport privind evoluția Protopopiatului Ortodox Ceica în intervalul
1918-1942, în Crisia, LI, 2021, p. 321-328;
85. Ioan Ciorba, Implicațiile Revoluției Franceze și ale războaielor napoleoniene asupra
Bihorului, în Crisia, LI, Supliment nr. 1, 2021. Vocație și devotament profesional. Studii
în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, p 100-111;
86. Ioan Ciorba, 780 de ani de la marea invazie mongolă. Implicațiile asupra Oradiei și a
lumii bihorene, în Familia, nr. 7-8, 2021, p. 69-74;
87. Ioan Ciorba, Impactul epidemiologic asupra învățământului confesional (ortodox) din
Crișana în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în curs de aparitie;
88. Fechete-Porsztner Kitti, Mihálka Nándor, Marta, Doru Újabb adatok a nagyváradi vár
középkori és reneszánsz kori topográfiájához. A nagyváradi vár régészeti ásatásai a
2010-2015 közötti helyreállítások során” (Date noi cu privire la topografia cetății
Oradea din evul mediu. Săpături arheologice în Cetatea Oradea pe parcursul procesului
de reabilitare din perioada 2010-2015), în Istoria închisă în piatră. Studii în onoarea lui
János Emődi, la 80 de ani, Oradea, 2021, p. 504-527;
89. Fechete-Porsztner Kitti, Oradea în Evul Mediul timpuriu prin prisma materialelor
arheologice descoperite, în Crisia vol. LI, Supliment nr. 1, 2021, Vocație și devotament
profesional Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, Gabriel Moisa; Ioan Goman,
Sorin Șipoș (coordonatori), Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, p. 62-67;
90. Diana Iancu, Evreii în tabăra de muncă de la Vârciorog. (documente), în vol. Omagiu
profesorului și istoricului Viorel Faur la împlinirea vârstei de 80 de ani, coord. Cristian
Balaj, Antonio Faur, Constantin Moșincat, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, p. 273-286
91. Diana Iancu, Gheorghe Miculaș – fiu al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, în volumul
Vocație și devotament profesional. Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani,
coordonatori: Gabriel Moisa, Ioan Goman, Sorin Șipoș, Editura Muzeului Țării Crișurilor,
Oradea, 2021, p. 262-275;
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92. Diana Iancu, Few Testimonies of Females from Bihor. Witness to the Shoah, în curs de
apariție;
93. Cristina Liana Pușcaș, Portretele la tinerețe ale „bandiților” din organizația „G 4”, în
Crisia, nr. LI, (Oradea), Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021, p. 297-313;
94. Cristina Liana Pușcaș, Portrete ale suferinței în temnițele comuniste. Martirii Bihorului
pentru credință, în Crisia, nr. LI, Supliment nr. 1, 2021, Vocație și devotament
profesional, Studii în onoarea lui Aurel Chiriac la 70 de ani, Gabriel Moisa; Ioan Goman,
Sorin Șipoș (coordonatori), Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021; p. 310-323;
95. Marian Trandafir, Un topor de piatră din neolitic descoperit la Calea Mare, jud. Bihor,
în Crisia (Oradea), LI, supliment nr. 1, 2021, p.55-61, Studii în onoarea lui Aurel Chiriac
la 70 ani, coord: Gabriel Moisa, Ioan Goman, Sorin Șipoș
e) Capitole în volume (4)
1. Cristina Liana Pușcaș, Migranți la porțile Europei. Modul în care mass-media din Bihor
reflectă „capturile” de migranți, în Strategia Securității Uniunii Europene în contextul
Metamorfozelor Relațiilor Internaționale, - culegere de articole științifice, vol I,
Chișinău, 2021, p. 188-198;
2. Cristina Liana Pușcaș, German people in prison in Concentration Camp in Oradea
Fortress. The end of the Second World War and the beginning of a new era of
xenophobia, în Fighting Xenophobia in the EU, Editura Publishing House of the
University of Debrecen, 2021, p. 181-191;
3. Cristina Liana Pușcaș, Medalioane biografice ale martirilor bihoreni din închisorile
comuniste, în Caietele Memorialului Aiud: referatele Simpozioanelor Naţionale de
Martirologie, desfăşurate la Alba Iulia şi la Aiud (2020-2021), Oliviu Botoi, Dragoş Ursu
(editori), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2021, p. 71-84
4. Cristina Liana Pușcaș, Cuvânt înainte la Ion Alexandru Mizgan, Vampirii din Carpați:
exerciții de jurnalism, Editura Theosis, Oradea, 2021, ISBN: 978-606-94344-9-9, p. 34
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f)

Recenzii (4)
1. Ioan Ciorba - Cristian Apati, Românii bihoreni în primul Război Mondial (Documente),
3 vol., Editura Primus, Oradea, 2019, 1504 p. în Crisia, LI, Editura Muzeului Țării
Crișurilor, Oradea, 2021, p. 411-413;
2. Ioan Ciorba - Istoria Bihorului. Civilizație, Societate, Economie, Mentalități.
Coordonatori: Gabriel Moisa, Sorin Șipoș, Aurel Chiriac, Radu Romînașu, Editura
Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2018 (în curs de apariție) în Satu Mare. Studii și
Comunicări. Seria istorie-etnografie-artă, XXXVII/II, Satu Mare, 2021, p. 359-401;
3. Cristina Pușcaș - Mihai Georgiță, Cristian Apati, Radu Milian, Bihorul în drumul spre
Unire, mărturii documentare inedite (octombrie 1918 – mai 1919), Editura Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2019, 604 p, în Crisia, nr. LI, (Oradea), Editura Muzeului Țării
Crișurilor, 2021, p. 431-433;
4. Cristina Pușcaș Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea. Studii (I), Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2019, 328 p., în Crisia, nr. LI, (Oradea), Editura Muzeului Țării
Crișurilor, 2021, p. 433-435;

2. Săpături arheologice
Sistematice
Cercetări arheologice în Peștera Izbucu Toplitei și Peștera Uscată din valea Videi în
colaborare cu Institututul de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca, Institutul de Speologie
Emil Racoviță Bucuresti, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca (iulie și
decembrie) (C. Ghemiș)
Preventive:
1.

Oradea Park and Ride – Piața Emanuil Gojdu, (D. Marta, K. Fechete-Porsztner, , Z.
Katócz, C. Ghemiș, G. Fazecaș, M. Trandafir)

2.

Cercetare preventiva str. Camil Petrescu, martie 2021 (C. Ghemiș)

3.

Cercetare preventiva str. Coriolan Pop, septembrie 2021 (C. Ghemiș)

Evaluare de teren şi diagnostic intruziv:
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1.

Evaluare de teren prin diagnostic intruziv, martie 2021 Marghita Curia Csaky/ actuala
primarie (C. Ghemiș)

2.

Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Varianta ocolitoare a Orasului Beiuș,
septembrie 2021 (C. Ghemiș)

3.

Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Drum de legatura Giratia Santandrei –
Autostrada A3 noiembrie decembrie 2021. (C. Ghemiș, G. Fazecaș, Z. Katócz).

4.

Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Biharea – strada Cetăţii, nr. 60 (D. Marta).

5.

Diagnostic intruziv la Uileacu de Criș (jud. Bihor) – verificarea locului de descoperire
a tezaurului de podoabe dacice, iunie 2021. (C. Toma).

6.

Cercetări de suprafață Șilindru, Voivozi, Șimian, Valea lui Mihai (G. Fazecaș, Z. Katócz)

7.

Oradea – Lidl, str. Ceirat (G. Fazecaș, Z. Katócz).

8.

Toboliu – Dâmbul Zănăcanului (G. Fazecaș, Z. Katócz).

9.

Evaluare de teren pentru Planul Urbanistic General în comuna Ciumeghiu (G. Fazecaș,
Z. Katócz).

10. Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Oșorhei – Drum Ocolitor I (G. Fazecaș, Z.
Katócz).
11. Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Nojorid – Drum Ocolitor II (D. Marta, Z.
Katócz).
12. Evaluare de teren prin diagnostic intruziv Sântandrei – Drum Ocolitor III (G. Fazecaș,
Z. Katócz).
Supraveghere arheologică:
1.

Supraveghere arheologică str. Camil Petrescu, iunie 2021 (C. Ghemiș)

2.

Supraveghere arheologică. Decolmatare tranșee, loc. Vintere, Bihor, iulie 2021 (C.
Toma)

Cercetări de suprafață (periegheze)
1.

Cercetări de suprafață Șilindru, Voivozi, Șimian, Valea lui Mihai (G. Fazecaș, Z. Katócz)

3. Sesiuni ştiinţifice şi simpozioane
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Secția de Științele Naturii
Internaționale
Codrea, Vlad Aurel, Venczel, Marton, Solomon, Alexandru, Bordeianu, Marian. 2021,
New Latest Cretaceous continental microvertebrate bearing-sediments from Oarda de Jos preliminary data. The 28th Edition Book of Abstracts III, Muzeul Olteniei, Craiova, septembrie
2021
Codrea, Vlad Aurel, Venczel, Marton, Solomon, Alexandru, Trif, Nicolae. 2021, A new rich
upper Cretaceous level with terrestrial vertebrates at Oarda de Jos (Alba County,
Romania). 18th Conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists
(EAVP), iulie 2021
Erika Posmoșanu, Dorina Golban, Restaurarea și conservarea scheletului de
Mammuthus primigenius pentru noua expoziție permanentă a Muzeului Crișurilor
Museum Oradea / Restoration and conservation of a Mammuthus primigenius skeleton
for the new permanent exhibition of Țării Crișurilor Museum Oradea, la Simpozionul
Internațional DROBETA – ediție on-line, Secțiunea Științele Naturii: Mediul – cercetare,
conservare, valorificare, Muzeul Regiunii Porților de Fier, 16 septembrie 2021
Secția de Arheologie
Internaționale
Corina Toma, Caracteristicile tehnice ale monedelor dacice Mit Bartkranzavers / TocChereluș la Conferința internațională a Muzeului Olteniei, Craiova 10-12 octombrie 2021
Naționale
C. Toma, Studiul ștanțelor și analiza stilistică în cercetarea tipurilor de scyphatee
dacice la Ședința Societății Numismatice Române - București, 22 aprilie 2021 (on-line)
Katócz Z., Gondolatok a Piskolt – Homokos domb, késő rézkori település régészeti
leleteiről [Considerații asupra descoperirilor arheologice ale așezării de epoca cuprului târziu
de la Pișcolt – Nisipărie / Considerations on the archeological discoveries of the late copper
age settlement from Pișcolt - Nisipărie]. A VII. Magyar doktorandusz konferencia. [A VII-a
ediție a conferinței doctoranzilor maghiari], Cluj-Napoca, 06 martie. 2021
Secția de Istorie
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Internaționale:
Cristian Culiciu, Between professional and political. The Oradea press in the attention of
the Bihor County Committee of the Romanian Communist Party (1970-1989), la conferința
internațională „Borders and communities in Central and South-Eastern Europe”, Timișoara,
16-17 martie 2021 (online)
Florina Ciure, La conquista asburgica di Oradea in alcuni fonti italiane coeve (1691-1692),
la Conferința internatională Borders and communities in Central and South-Eastern Europe,
Timișoara, 16-17 martie 2021 (online)
Gabriel Moisa, Cristian Culiciu, Consequences of the Peace Conference: The First Four Years
of Romanian Administration in Oradea (1919-1922), la conferința internațională „Treaties of
the Paris Peace Conference (1919-1920)”, ediția a II-a, Alba Iulia, 4-5 iunie 2021
Gabriel Moisa, Cristian Culiciu, Considerații asupra istoriografiei românești referitoare la
frontul de Est în al Doilea Război Mondial (împreună cu Gabriel Moisa), la Sesiunea științifică
a Departamentului Istoria Românilor, Universală și Arheologie, Universitatea de Stat din
Moldova, Facultate de Istorie și Filosofie, ediția a VII-a, Chișinău, 4 iunie 2021
Florina Ciure, La conquista asburgica di Timișoara in alcune fonti italiane (1716), la
Colocviul Internațional Comunicare și cultură în Romània europeană (CICCRE), ediția a IX-a,
Timișoara, 11 iunie 2021
Cristian Culiciu, Aspecte privind activitatea Comitetului municipal Oradea al Uniunii
Tineretului Comunist (1968-1972), la Conferința Internațională de Istorie Acta Historica
Civitatis Lugosiensis, ediția I, Lugoj, 17-19 septembrie 2021
Naționale
Gabriela Ananie, Colecția de fotografii a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. Înființare,
evoluție și perspective, la Sesiunea anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie, ediția a
XXX-a, Oradea, 4 iunie 2021 (online)
Cristian Culiciu, Sănătatea în Bihor. Colecția de Istoria Farmaciei a Muzeului Țării Crișurilor,
la Sesiunea anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie, ediția a XXX-a, Oradea, 4
iunie 2021 (online)
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Tiberiu Ciorba, Aspecte din activitatea Societății de Arheologie și Istorie sec. XIX-XX , la
Sesiunea anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie a Universității din Oradea,
ediția a XXX-a, 4 iunie 2021 (online)
Petru Ardelean, Colecția de corespondență a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. Istoric,
proveniență, dezvoltare, la Sesiunea anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie a
Universității din Oradea, ediția a XXX-a, 4 iunie 2021 (online)
Florina Ciure, Colecția de carte veche a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, la Sesiunea
anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie a Universității din Oradea, ediția a XXXa, 4 iunie 2021 (online)
Ronald Hochhauser, Orologiile unice ale Bisericii reformate „Orașul Nou” din Oradea –
scurt istoric, prezervare pentru posteritate, valorificare expozițională, la Simpozionului
Național „Timpul și Omul”, Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, ediția XXI, Ploiești, 4
noiembrie 2021 (online)
Secția de Etnografie
Naționale
Vasile Todinca, Sate din zona montană care mor!, la simpozionul: Moții și aurul lor,
Abrud, octombrie, 2021
Vasile Todinca, Instituții ale satului tradițional lăsate zălog uitării, Sesiunea :Satul
românesc - tradiție, evoluție, provocări actuale, Muzeul Maramureșan Sighetu Marmației, 28
decembrie 2021
Ioan Goman, Meșteșuguri practicate în Beiuș la începutul secolului XX, Sesiunea
Universității din Oradea – istorie-arheologie, ediția a XXX-a, dedicată împlinirii a „55 de ani de
Învățământ Superior la Oradea” și a „20 de ani de Studii Doctorale în Istorie la Universitatea
din Oradea”, Oradea, 4 iunie 2021
Sabina Horvath, Schimburi alimentare în Bihor în prima jumătate a secolului al XXlea. Relația dintre sat și oraș, Sesiunea Universității din Oradea – istorie-arheologie, ediția a
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XXX-a, dedicată împlinirii a „55 de ani de Învățământ Superior la Oradea” și a „20 de ani de
Studii Doctorale în Istorie la Universitatea din Oradea”, Oradea, 4 iunie 2021
Sabina Horvath, Crucile de eroi de la bisericile de lemn din Depresiunea Beiuș, La
conferința Războiul în memoria culturală, Muzeul Județean Mureș, Târgu Mureș, 12 – 13
noiembrie, 2021
Sabina Horvath, Sate din Bihor în anul 1941 – recuperare documentară, Sesiunea
Satul românesc -

tradiție, evoluție, provocări actuale, Muzeul Maramureșan Sighetu

Marmației, 28 decembrie 2021
Simona Bala, Particularități ale costumului popular din zona Beiușului, Workshop la
Muzeul Municipal Beiuș, în cadrul proiectului „Giving (Back) the Credit to the Heritage
Communities” (#GiveBackCredit), 25 august 2021
Secția de Artă
Internaționale
Agata Chifor, Agata Chifor, Ritualuri devoționale și semnificații simbolice în
reprezentarea lui Iisus-copil în lucrări din Colecția de Pictură universală a Muzeului Țării
Crișurilor Oradea-Complex Muzeal, la Simpozionul Internațional Drobeta – ediție online, 1617 septembrie 2021
Secția Muzee Memoriale, grupuri sociale, istorie a minorităților
Internaționale
Áron Tőtős, Embernek maradni embertelen időben, la Conferința organizată de
Episcopia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, 25 februarie 2021
Áron Tőtős, «Ím, megtaláltam magamat!»Az Ady Endre Emlékmúzeum megújult
állandó tárlatáról („Iată, pe mine însumi m-am găsit!” Despre expoziția nouă și permanentă a
muzeului memorial Ady Endre”), la Conferința Megújult állandó kiállítások a Hajdúságban és
Biharban (Expoziții permanente reînnoite în Hajdúság și Bihar), 20 septembrie 2021
Ioan F. Pop, Tăcerea ca lumină a limbajului, la Simpozionul internațional Școala
Ardeleană, cu tema Luminile românești toleranță și afirmare identitară în Transilvania sec.
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XVIII-XIX și în Europa de astăzi, organizat de Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de
Teologie Greco-Catolică, Departamentul Oradea, 10-13 octombrie 2021
Naționale
Cornelia Romînașu, Analiza și dezvoltarea colecției Muzeului Memorial „Aurel Lazăr” din
Oradea, la Sesiunea anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie, Ediția a XXX-a, Oradea,
4 iunie 2021
Secția de Restaurare
Internaționale
E. Posmoșanu, D. Golban, Restaurarea și conservarea scheletului de Mammuthus
primigenius pentru noua expoziție permanentă a Muzeului Crișurilor Museum Oradea /
Restoration and conservation of a Mammuthus primigenius skeleton for the new permanent
exhibition of Țării Crișurilor Museum Oradea, Simpozionul Internațional DROBETA – ediție online, Secțiunea Științele Naturii: Mediul – cercetare, conservare, valorificare, organizat de
Muzeul Regiunii Porților de Fier, 16 septembrie 2021
Secția Muzeul Orașului Oradea – secție a Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal
Internaționale
Cristina Liana Pușcaș, Canalele social media în slujba educației muzeale pe perioada
pandemiei, în cadrul Simpozionului Internațional Drobeta, ediția 2021, Muzeul Regiunii
Porților de Fier, Drobeta Turnu Severin, 16 septembrie 2021
Cristina Liana Pușcaș, Presa scrisă în depozitele legale ale bibliotecilor județene, în cadrul
Conferinței Internaționale Mass-media în postcomunism (VI), Oradea, 15 octombrie 2021
Cristina Liana Pușcaș, Medalioane biografice ale martirilor bihoreni din închisorile
comuniste, în cadrul Simpozionului Internațional de Martirologie, ediția a VII-a, Aiud, 3-4
aprilie 2021
Cristina Liana Pușcaș, Imigranți la porțile Europei. Modul în care mass-media din Bihor
reflectă „capturile” de migranți, în cadrul Conferințe internațională Strategia Securității
Uniunii Europene în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale, Chișinău, 23 aprilie
2021
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Ioan Ciorba, Un document în limba română din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
privind combaterea emigrației din Transilvania, în cadrul Sesiunii anuale (ediția a VII-a) de
comunicări științifico-didactice organizată de către Departamentul Istoria Românilor,
Universală și Arheologie, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din
Moldova

(eveniment dedicat aniversării 10 ani de la fondarea Centrului Studii

interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Chișinău-Oradea), Chișinău, 4 iunie 2021
Naționale
Cristina Liana Pușcaș, Preoți greco-catolici orădeni și suferințele lor carcerale, în cadrul
Conferinței Diversitate multiculturală, minorități naționale și transformarea regimului politic
în România modernă, Oradea-Bădăcin, 29 – 31 iulie 2021
Cristina Liana Pușcaș, Muzeificarea patrimoniului cultural imaterial. Memorialul
Rezistență și represiune în Bihor, în cadrul Conferinței Naționale Totalitarismul și memoria lui
istorică, București, 11 noiembrie 2021
Cristina Liana Pușcaș, Apărătorii dreptății, victime sigure ale regimului comunist. Avocați
bihoreni în temnițele comuniste: Gheorghe Popescu Ceica (23.04.1895-19.09.1952), în cadrul
Conferinței Naționale Comunismul Românesc, Ediția a X-a, București, 25-26 noiembrie 2021
Diana Iancu, Gheorghe Miculaș – Fiu al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, Sesiunea
științifică Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român. 103 ani de la
Marea Unire (1918 – 2021), Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 26 noiembrie 2021
Ștefan Lipot, Aspecte cu privire la prelucrarea și restaurarea materialului ceramic din
secolul al XIII-lea provenit din Bastionul Ciunt-Cetatea Oradea, Universitatea Oradea, Sesiunea
anuală de comunicări științifice Istorie-Arheologie, ediția a XXX-a, Oradea, 4 iunie 2021
Fekete-Porsztner Kitti, Specificul formelor inelelor de bucla cu capăt îndoit în forma de S
descoperite pe teritoriul orașului Oradea în Sesiunea anuală de comunicări științifice istorie –
arheologie, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie Relații Internaționale, Științe
Politice și Științele Comunicării Departamentul de Istorie, ediția a XXX-a, Oradea, 4 iunie 2021
Ioan Ciorba, Despre timpul „bun” în lumea transilvăneană a secolelor XVIII-XIX, în cadrul
Sesiunii anuale de comunicări științifice Istorie – Arheologie a Universității din Oradea, ediția
a XXX-a, Oradea, 4 iunie 2021
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Ioan Ciorba, Augustin Bunea, un istoric pe urmele lui Ioan Inocentiu Klein, în cadrul
Simpozionului Vlădica Inochentie, luptător pentru emanciparea întregului neam românesc,
organizat de către Fundația Culturală Munții Apuseni, Universitatea din Oradea, Muzeul Țării
Crișurilor și Institutul Privat de Cercetări Istorice „Regele Ferdinand I al României” Oradea,
Oradea, 19 iunie 2021
Ioan Ciorba, Ultimii ani ai războaielor napoleoniene și implicațiile lor demografice și
economice în lumea transilvăneană, în cadrul Sesiunii științifice Cultură și civilizație – secolele
XVIII-XX, organizat de către Muzeul Casa Mureșenilor, Brașov, 23-24 iunie 2021
IV. Evoluţia colecţiilor
La finalul anului 2021, instituţia noastră muzeală înregistra 509.438 de obiecte
muzeale şi un fond de carte de 48.246 buc.
I.Obiecte muzeale:
1.Secţia Artă
12.930 buc şi o valoare de 2.474.789,61 lei
2.Secţia Ştiinţele Naturii
158.676 buc şi o valoare de 56.583,00 lei
3.Secţia Istorie și Arheologie
311.880 buc şi o valoare de 646.676,72 lei
4.Secţia Etnografie
21.327 buc şi o valoare de 374.483,55 lei
5. Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”
982 buc. şi o valoare de 46.548,00 lei
6. Muzeul Memorial „Aurel Lazăr”
57 buc şi o valoare de 22.939,50 lei
7. Muzeul Memorial “Ady Endre”
3.586 buc. şi o valoare de 112.015,70
II.Fond carte :
4. Bibliotecă muzeu : 32.181 buc. şi o val. de 158.038,13 lei
5. Registru videotecă 47 CD-uri şi o val. de 109 lei
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6. Bibliotecă Ştiinţele Naturii: 16.018 buc. şi o val. de 17.897,00 lei.
V. Proiecte cultural-ştiinţifice
Proiectul Experimentează-l! Descoperă-l! Pe urmele patrimoniului cultural din județul Bihor
și Oradea, ce a presupus prezentarea moștenirii culturale a Oradiei și a orașului Salonta prin
poeții Endre Ady și János Arany, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, la Muzeul Memorial „Ady Endre”, cu participarea a 450 de elevi de la Liceul Teoretic
„Petőfi Sándor” din Săcuieni, Liceul Teoretic „Horváth János” din Marghita, Colegiul Național
„Mihai Eminescu” din Oradea, Liceul de Arte din Oradea și Liceul Teologic Romano-Catolic
„Szent Laszlo” din Oradea.
Perioada de desfășurare: mai-iulie 2021
Noaptea Muzeelor, ediția a XVII-a, organizată de Muzeul Țării Crișurilor, sub patronajul
UNESCO și al Consiliului Internațional al Muzeelor, 3 iulie 2021;
Târgul meșterilor populari, ediția a XXVIII-a, organizată de Muzeul Țării Crișurilor organizează
în colaborare cu Consiliul Județean Bihor și Centrul de Cultură al Județului Bihor, în parteneriat
cu Asociația „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor” și Teatrul “Regina Maria” - Ansamblul
Folcloric „Crișana”, în Parcul Nicolae Bălcescu, 16-18 iulie 2021;
Evenimentul cultural care face parte din seria intitulată Pași spre măiestrie, inițiată și
organizată de Asociația culturală Aesthete în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor și cu
Universitatea din Oradea și care a avut ca scop susținerea de Masterclass-uri în domeniul
muzică, pe teritoriul orașului Oradea. Masterclassul acestei ediții a fost destinat pianului, fiind
susținut de către Arcadie Triboi – pianist concertist și profesor la Hochschule für Musik und
Tanz Köln, Germania și care a avut un Concert de deschidere, interpretat de pianistul Arcadie
Triboi și violonista Andrada Ciupeiu – asistent universitar dr. la Facultatea de ArteDepartamentul de muzică - Universitatea din Oradea; 29 iulie-3 august 2021, la sediul
Muzeului Țării Crișurilor;
Recapture the Fortress Cities – tur virtual al Cetății Oradea, care este rezultatul colaborării
dintre Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Muzeul Orașului Oradea și parteneri din
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Belgia, Germania, Cehia, Slovacia, Grecia și Spania, din campania de promovare a
monumentelor istorice derulată în cadrul proiectului „Revitalizarea Orașelor Fortărețe”. Turul
include și Muzeul Orașului Oradea; 2019-2023.
VI. Proiecte de educație muzeală
Proiectul educativ Adoptă o vietate de la Muzeul Țării Crișurilor, organizat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții și Secția de Științele
Naturii.
Perioada de desfășurare: ianuarie-decembrie 2021
Concurs online de eseuri 24 ianuarie din perspectiva mea istorică, organizat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții și Secția de Istorie.
Perioada de desfășurare: 15-25 ianuarie 2021;
Proiectul educativ Blending Arts: Reading an Artefact, organizat de Universitatea Oradea,
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, licee din Oradea (Liceul Teoretic „Ady
Endre”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Iosif Vulcan”, Colegiul
Național „E. Gojdu”, Colegiul Economic „Partenie Cosma”, Liceul Teologic Baptist „Emanuel”,
Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Liceul Greco-Catolic “Iuliu Maniu, ”Colegiul Tehnic „Mihai
Viteazul”) și Asociația „Prietenii Muzeului Țării Crișurilor”.
Perioada de desfășurare: ianuarie-decembrie 2021
Atelier de 8 martie organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Secția de
Relații Publice și Expoziții, în colaborare cu studente de la Facultatea de Arte Vizuale, la
Muzeul Țării Crișurilor.
Perioada de desfășurare: 2 martie și 5 martie 2021
Concursul online Ziua eliberării orașului Oradea, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– Complex Muzeal, Secția de Relații Publice și Expoziții și Secția de Istorie.
Perioada de desfășurare: 12-20 aprilie 2021
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Concurs online de Ziua Internațională a educației, având ca temă Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal,
Secția Relații Publice și Expoziții și Secția de Istorie.
Perioada de desfășurare: 5-13 octombrie 2021;
Activitate desfășurată online, dedicată zilei de 9 octombrie, în cadrul proiectului The history
of the humanity at the crossroads, organizată de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, prin Muzeul Orașului Oradea, în colaborare cu Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, 9
octombrie 2021;
Concurs de recitat poezii „Zic în locul lui Ady Endre”/„Ady Endre helyett mondom versmondó vetélkedő”, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin
Muzeul Memorial „Ady Endre”.
Perioada de desfășurare: 1 noiembrie - 20 decembrie 2021;
Atelier de creație Să redescoperim Crăciunul de altădată, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții și Secția de Etnografie.
Perioada de desfășurare: 20-21 decembrie 2021;
Seri de Crăciun la Muzeul Orașului Oradea, organizate de Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții în colaborare cu Secția Muzeul Orașului
Oradea.
Perioada de desfășurare: 14-16; 21-23 decembrie 2021.
Să ne descoperim trecutul deschizând porțile muzeului – proiect educativ derulat de Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul Memorial ”Aurel Lazăr”, împreună cu
Liceul Tehnologic „Vasile Voiculescu” și Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Oradea, la
Muzeele Memoriale „Aurel Lazăr” și „Iosif Vulcan”,
Perioada de desfășurare: octombrie-decembrie 2021;
Personalități bihorene: Aurel Lazăr și Iosif Vulcan – proiect educativ derulat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul Memorial ”Aurel Lazăr”, împreună cu Liceul
Tehnologic „Vasile Voiculescu” și Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, la Muzeele
Memoriale ”Aurel Lazăr”, „Iosif Vulcan” și „Ady Endre”.
Perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie 2021;
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Alte activități educative derulate cu Liceul de Arte, în cadrul proiectului educativ Personalități
bihorene: Aurel Lazăr și Iosif Vulcan; Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Oradea, în
cadrul proiectului educațional județean Întâlnirea cu trecutul; Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”, în
cadrul proiectului educativ The History of the Humanity at the Crossroads 2021.
Aceste activități s-au derulat conform acordurilor de parteneriat încheiate cu aceste unități
de învățământ.
Responsabili: specialiști de la Muzeul Țării Crișurilor, de la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”,
de la Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” și de la Muzeul Memorial „Ady Endre” .
Perioada de desfășurare: ianuarie-decembrie 2021
Activități educative organizate de Muzeul Orașului Oradea, în parteneriat Centrul de Tinerețe
„The Spot”, la Casa Darvas – La Roche – Muzeul Art Nouveau.
Perioada de desfășurare: septembrie 2020-aprilie 2021.
VII. Proiecte cu finanțare europeană
Proiect: Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str.
Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – lucrări de construcții+instalații,
utilaje și echipamente tehnologice; Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou
Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa II – dotări
de bază, cod SMIS 12044
Programul de finanţare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 –
Îmbunătățirea Mediului Urban și Conservarea, Protecția și Valorificarea Durabilă a
Patrimoniului Cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, Protejarea, Promovarea și
Dezvoltarea Patrimoniului Natural și Cultural pentru proiecte nefinalizate;
Autoritate de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
Organism intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea nerambursabilă:
Valoare investiție: 14.590.506,91 lei (inclusiv T.V.A.)
din care:
Valoare totală neeligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 3.537.267,90 lei;
Valoare totală eligibilă, inclusiv T.V.A. aferent: 11.053.239,01 lei;
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Contribuția proprie a beneficiarului (2% din cheltuielile eligibile+cheltuielile neeligibile),
inclusiv T.V.A. aferent: 3.758.332,67 lei;
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 10.832.174,24 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale și valorificarea
patrimoniului cultural local prin restaurarea și punerea în valoare a Muzeului Țării Crișurilor
ca obiectiv de patrimoniu cultural al municipiului Oradea.
Perioada de implementare a proiectului: 26.03.2014 – 30.11.2022
Proiect ROHU-344: Romanian-Hungarian Cross-Border Education Center of Cultural and
Historical Heritage
Lider de proiect: Teatrul Csonkonai Színház din Debrecen, respectiv Revista Culturală Varad
din Oradea
Partener: Muzeul Ţării Crişurilor
Program de finanţare: Interreg România-Ungaria, Apelul 3 – Restrîns pentru proiecte
strategice, Linia de finanţare 6 C pentru Conservarea, Protejarea, Promovarea şi Dezvoltarea
Patrimoniului Naţional şi Cultural
Valoare proiect: 2.900.000 euro
Contribuţia muzeului: 55.349,54 euro.
Obiectivul proiectului este sa ofere vizitatorilor muzeului o experienţă interactivă şi modernă
pentru Secţiile de Artă si Etnografie, situate la etajul 2 respectiv 3 al noii clădiri a muzeului.
Scopul principal al proiectului este să creeze o ofertă culturală variată adresată turiştilor care
vizitează judeţul Bihor şi municipiul Oradea.
Durata proiectului: 36 luni, din iunie 2019
Proiect: Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou – Muzeul Țării Crișurilor Oradea
– lucrări de amenajare incintă și amenajări speciale de muzeu” - COD SMIS 116702Finalizare: 31 decembrie 2022.
VIII. Colaborarea cu mass-media, acţiuni de publicitate proprii
1. Colaborare cu mass media
Muzeul a avut apariții în presa scrisă locală: Jurnal bihorean, Crișana, Bihari Naplo, Reggeli
Ujsag, Bihoreanul, dar activitățile au fost mediatizate și de posturi de televiziune și radio
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locale și naționale: ProTV, Antena 1, TVR Știri, Digi 24 Oradea, Transilvania Tv, Radio România
Actualități, Radio România Cultural, Radio Transilvania, Radio Național etc. De asemenea, a
beneficiat de apariții în următoarele site-uri de presă:
www.crisana.ro,

www.bihorstiri.ro,

www.ovidan.ro,

www.centruldepresa.ro,

www.radiocluj.ro,

www.ziare.com,

www.stiripentrucopii.com,

www.oradeaindirect.ro,

www.agerpres.ro,

www.uzpbihor.ro,

www.asociatiaromanadeistoriapresei.ro,

www.bihon.ro,

www.eurofotoart.com,

www.ebihoreanul.ro,

www.ebihoreanul.ro,

www.transilvaniabusiness.ro,

www.ziare.com,
www.ziarullumina.ro,

www.transilvaniabusiness.ro,

www.ziarullumina.ro,

www.everydaynews.ro,

www.evenimentemuzeale.ro,

www.presshub.ro,

www.alesdonline.ro,

www.oradeaindirect.ro,
www.dan-marius.ro,

www.biharinaplo.ro,
www.etleboro.org

www.stayhappening.com,
www.portal-ro.com,

www.culturabihor.ro,

www.modernism.ro,

www.infooradea.ro,

www.ziarelive.ro,

www.allevents.in,

www.ordineazilei.ro,

www.oradeaculturala.wordpress.com,

www.newsmag.ro,

www.stiriletransilvaniei.ro,

www.theworldnews.net, www.mediamon.ro, www.centruldepresa.ro, www.portal-ro.com,
www.www.ziarelive.ro, www.liceuliuliumaniu.ro, www.www.infoest.ro, www.leviathan.ro,
www.probr.ro,

www.stiribrailene.net,

www.twnews.co.uk,

www.vadu-crisului.ro,

www.localinfo.ro, www.www.arte.uoradea.ro.
Pe anul 2021 s-au înregistrat cca. 246 apariții în mass media.
Pe lângă articolele apărute cu ocazia evenimentelor, muzeul a mai avut apariții în
presă în urma interviurilor pentru care au fost specialiștii noștri:
Declarație pentru cotidianul ”Jurnal bihorean” (Camelia Bușu) despre intrarea prin donație
din partea colecționarului Bogdan Biriș a 6 ex. juvenile de axolotl (Ambystoma mexicanum) în
expoziția și colecția Vivariului (Secția de Științele Naturii);
Declarație pentru Antena 1 și Antena 3 (Georgiana Botez), tot despre intrarea prin donație
din partea colecționarului Bogdan Biriș a 6 ex. juvenile de axolotl (Ambystoma mexicanum) în
expoziția și colecția Vivariului (Secția de Științele Naturii);
Filmare în Vivariu de către ProTV pentru emisiunea ”Imperiul leilor” (Secția de Științele
Naturii);
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Prezentarea Vivariului pentru Prima TV, Emisiunea „Focus”, Claudiu Mihuț (Secția de Științele
Naturii);
Consultant științific film TVR, UNESCO 65 – Coliboaia, difuzat pe postul național TVR în
01.11.2021, realizator Cristina Rădulescu (Secția de Arheologie);
Interviu pentru Jurnal Bihorean cu privire la atelierul de Crăciun: Ateliere de Crăciun la muzeu
(Secția de Relații Publice și Expoziții);
Interviuri la Radio Cluj și Radio România cultural cu ocazia sărbătorilor pascale: Obiceiuri din
Joia mare în Bihor (Secția de Etnografie);
Interviu pentru Jurnal Bihorean în 29 aprilie 2021 (Secția de Etnografie);
Interviu despre Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” acordat televiziunii Trinitas TV, pentru
emisiunea Talent și Efort (Muzeul Memorial „Aurel Lazăr și Secția de Istorie)”;
Elaborarea unor articole de presă și acordarea unor interviuri pe tema popularizării valorilor
patrimoniale și a istoriei culturale a orașului Oradea (Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”).
2. Site-ul și pagina de facebook
În 2021 site-ul muzeului a înregistrat un număr de 30.879 de vizitatori unici. La aceștia se
adaugă cei pentru site-ul anuarului Crisia: 3.251 de vizitatori unici și cei pentru site-ul Editurii
Muzeului Țării Crișurilor: 1544.
Prezentarea săptămânală pe pagina de Facebook a muzeului a unor obiecte din patrimoniul
muzeului, precum și a evenimentelor care se desfășoară la Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal. Până la finalul anului 2021 s-au totalizat 7.499 de persoane care au dat like
paginii noastre de Facebook; 7674 erau abonați la informațiile care postate (followers).

3. Materiale informaționale tipărite și filme pentru promovare:
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Materialele informaționale pentru expoziția permanentă a Secției de Istorie - concepție
grafică, tehnoredactare – Secția de Relații Publice și Expoziții; consultanți științifici: echipa de
specialiști a Secției de Istorie;
Materialele informaționale pentru expoziția permanentă a Secției de Artă - concepție grafică,
tehnoredactare – Secția de Relații Publice și Expoziții; consultanți științifici: echipa de
specialiști a Secției de Artă;
Pliant pentru Târgul meșterilor populari, ediția a XXVIII-a, imagini, montaj și regie realizate
de Secția de Relații Publice și Expoziții;
Film promo pentru expoziția Roșia Montană: Duhul Aurului; imagini și montaj realizate de
Secția de Relații Publice și Expoziții;
Film prezentare Expoziția Descoperiri arheologice recente din Țara Crișurilor: imagini și
montaj realizate de Secția de Relații Publice și Expoziții;
Film promo pentru Noaptea muzeelor, ediția a XVI-a: imagini, montaj și regie realizate de
Secția de Relații Publice și Expoziții;
Filme promo și de prezentare pentru expoziția Dor: montaj și regie realizate de Secția de
Relații Publice și Expoziții;
Film de prezentare Peștera Vadu Crișurilor; imagini, montaj și regie realizate de Secția de
Relații Publice și Expoziții;
Film reconstituire ritual templu din Expoziția permanentă a Secției de Istorie; imagini 3D și
montaj: Universitatea Partium; consultant științific: Secția de Arheologie;
Film promo Târgul meșterilor populari, ediția a XXVIII-a; montaj, imagine și regie realizate de
Secția de Relații Publice și Expoziții;
Film promo Noaptea Muzeelor, ediția a VI-a: montaj, imagine și regie realizate de Secția de
Relații Publice și Expoziții;
Film promo Peștera Vadu Crișului; imagini și montaj realizate de Secția de Relații Publice și
Expoziții;
Film prezentare a expozițiilor Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal; imagini și
montaj realizate de Secția de Relații Publice și Expoziții;
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Colaborare la realizarea Turului virtual al Cetății Oradea în cadrul proiectului Revitalizarea
Orașelor Fortărețe, Acesta este rezultatul colaborării dintre ADR Nord-Vest (finanțator) și
Muzeul Orașului Oradea (în prezent secție a Muzeului Țării Crișurilor Oradea - Complex
Muzeal) din campania de promovare a monumentelor istorice derulată în cadrul proiectului
„Revitalizarea Orașelor Fortărețe” (RFC - Recapture the Fortress Cities); echipa de specialiști
de la Muzeul Orașului Oradea.
4. Apariții pe alte site-uri
Colaborare cu ziarul Ordinea zilei pentru apariția unui text de prezentare a Muzeului Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, însoțit de fotografii, pe site-ul www.ordineazilei.ro
(Secția de Relații Publice și Expoziții);
Colaborare cu site-ul Twinkle pentru apariția unui articol despre Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal pe https://www.twinkl.ro/blog/muzee-din-romania (Secția de
Relații Publice și Expoziții);
5. Parteneriate încheiate în vederea promovării instituției
Protocol de colaborare și cooperare nr.1839/02.07.2021, între Institutul Național al
Patrimoniului și Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, în cadrul proiectului în
cadrul proiectului „Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities” (#GiveBackCredit),
prin care au fost și selectate 141 de piese vestimentare din colecția Secției de Etnografie care
au reprezentat costumul tradițional din Beiuș. Acesta a fost cercetat și promovat printr-o
expoziție și o conferință internațional, publicare unui album foto cu ilustrarea procesului de
creație și a pieselor rezultate; specialiștii care au fost implicați: de la Secția de Etnografie și de
la Secția de Restaurare.
Acord de parteneriat nr. 3853/7.12.2021, încheiat între Institutul Național al Patrimoniului și
Muzeul Țării Crișurilor în vederea facsimilării digitale și expunerii online a altor publicații ale
Muzeului Țării Crișurilor pe site-urile web: www.patrimoniu.ro, www.bibliotecadigitala.ro,
www.culturalia.ro, administrate de Secția Biblioteci Digitale a INP și în Biblioteca Digitală
Europeană: www.europeana.eu;
Acord de parteneriat cu platforma Booktes pentru achiziționarea online a biletelor de la
Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal. Astfel, toate obiectivele noastre culturale
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și turistice apar prezentate pe site-ul https://booktes.com/evenimente/complexul-muzealmuzeul-tarii-crisurilor-oradea, precum și în menționările de pe pagina de Facebook a acesteia.
4. Raportarea cheltuielilor dedicate pe programe (proiecte):

Nr.

Programul

Denumirea proiectului16

Cheltuieli

Crt.
(1)

realizate
(2)

(3)

(4)

Program cultural- Tîrgul meşterilor populari, ediţia a XXVIII-a

40.361 lei

ştiinţific
Program cultural- Conferința
ştiinţific

internațională

Mass-media

în

postcomunism: moștenire, evoluție, tendințe

Total
Program

40.361 lei
Expoziţia Roșia Montană

14.356 lei

expoziţional
Program

Expoziția Imagini în dialog

lei

expoziţional
Program

lei

Expoziția de artă fotografică Momente surprinse

lei

Punct muzeistic militar de la Vintere

2.400 lei

expoziţional
Program
expoziţional
Program

Expoziția

Cronica

prevenirii

incendiilor

și

a

lei

expoziţional

accidentelor de muncă, în imagini

Program

Expoziția artistului fotograf Máthé András (Debrețin)

lei

Expoziția de ceramică În atelierul lui Dumnezeu

lei

expoziţional
Program
expoziţional
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Program

Expoziția Opriți timpul!

lei

Expoziția internațională Foto Art 600

lei

Program

Expoziția Descoperiri arheologice recente din Țara

lei

expoziţional

Crișurilor

Program

Expoziția de fotografie România și China pitorești

lei

Festivalul Național de Artă Naivă

lei

Program

Expoziția de fotografie documentară a jurnalistei

lei

expoziţional

belaruse Nadia Bujan, Belarus - drumul spre libertate

Program

Expoziția de pictură Dor a artistei Carmen Marin

4.952 lei

Salonul Internațional de Artă Naivă Oradea

lei

expoziţional
Program
expoziţional

expoziţional
Program
expoziţional

expoziţional
Program
expoziţional
Program

Expoziție Leonardo da Vinci: De la masa de proiectare 2.380 lei

expoziţional

la realizare
Expoziția cu Joc interactiv Last Day on Tower
Expoziția Permanența Icoanei
Expoziția De la Neacșu la AR
Expoziția artistei fotograf Erdelyi Olivia (Voivodina)
Expoziția Cerul, omul și pământul
Expoziția internațională Oameni și peisaje din
România și Japonia"

Total

24.088 lei
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Afişe, bannere şi pliante pentru Tîrgul meşterilor Sumele
populari, ediţia a XXVIII-a, realizate de Muzeul Ţării cuprinse

la

Crişurilor, Secţia de Relaţii Publice şi Expoziţii;

cu

cheltuielile
expozițiile

Afişe şi invitații pentru expoziţia Roșia Montană;
Afişe pentru expoziţia Expoziția Cronica prevenirii
incendiilor și a accidentelor de muncă, în imagini;
Afişe pentru Expoziția artistului fotograf Máthé
András (Debrețin);
Afișe, etichete pentru Expoziția de ceramică În
atelierul lui Dumnezeu
Program editorial

sînt

Afişe pentru Expoziția Opriți timpul!;
Afişe, etichete, invitații şi texte de sală pentru
Expoziția Descoperiri arheologice recente din Țara
Crișurilor;
Afişe, etichete pentru Festivalul Național de Artă
Naivă;
Afişe și etichete pentru Salonul Internațional de Artă
Naivă Oradea;
Afişe pentru expoziţia Expoziția Permanența Icoanei
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aferente

Tipărire carte:

Catalogul expoziției Roșia Montană¸ Editura Muzeului
Țării Crișurilor, Oradea, 2021;
Catalogul expoziției Dor a artistei Carmen Marin,
realizat de Secția Relații Publice și Expoziții, Editura
Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, noiembrie 2021;
coord. Cornel Abrudan;
Gabriel Moisa, Ioan Goman (coord.), Sorin Șipoș,
Vocație și devotament profesional - Studii în onoarea
lui Aurel Chiriac la 70 de ani, Supliment Crisia, L I, nr.
1, 2021, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea,
2021;
Gabriel Moisa, Un secol de politică. Incursiune în
istoria Partidului Național Liberal din Bihor între 19202020, Editura Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, 2021,
303 p.;
Cristian Culiciu, Urbanismul în era „de stat”.
Sistematizarea Oradiei în comunism, Oradea, Editura
Muzeului Țării Crișurilor, 2020, 319 p.;
Cristian Culiciu, Urbanismul în era „de stat”.
Sistematizarea Oradiei în comunism, Oradea, Editura
Muzeului Țării Crișurilor, 2020, 319 p.;
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3896 lei

C. Toma, Fl. Mărginean, Tezaurul monetar de la Feniș
(jud. Arad). Studiul ștanțelor aplicat monedelor de tip
Toc-Chereluș, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2021;
C. Toma, Un tezaurul monetar din prima jumătate a
secolului al XVII-lea descoperit la Groși (jud. Bihor), în
Revista de cercetări arheologice și numismatice, 7,
2021 (predat redacției);
Katócz Zsoltan, Emödi Tamás, Lakatos Attila, Istoria
închisă în piatră. Studii în onoarea lui János Emődi, la
80 ani, Editura Collegium Varadinum , Oradea, 2021;
Gabriel Moisa, Gheorghe Marian, Memorii din
războiul 1941-1944, Ediție, studiu introductiv și
aparat critic de Gabriel Moisa, Editura Mega, ClujNapoca, 2021, 215 p.;
Peceți identitare bihorene, Redactori responsabili:
Prot. Cristian Octavian Rus, consilier cultural, Andi
Constantin Bacter, consilier comunicare, redactare
texte: Pr. Dr. Ioan Codorean, Pr. Dr. Ioan Mircea
Ghitea, Pr. Petrică Rusu, Pr. Prof. Nicolae Duluș, Pr.
Adrian Groza, Pr. Prof. Traian Nojea, Pr. Ioan
Morgovan, Pr. Călin Pădurean, Pr. Ciprian Pordea, Pr.
Nicolae Vesa, Pr. Constantin Petru Filip, Pr. Ioan
Morar, Prot. Călin Ovidiu Popa, Pr. Cătălin Ionuț Arvai,
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Diac. Dr. Petru Ardelean, Oradea, Editura Episcop
Nicolae Popovici, 2020, 461 p.;
Iosif Vulcan, Panteon român. Portretele și biografiile
celebrităților române, Editura Vremea, colecția Mica
Romă XXI, București, 2021, 210 p. Ediție îngrijită,
modernizată și adnotată de Cristian Bădiliță, Prefață
de Episcop Virgil Bercea, Postfață și cronologie de
Ioan F. Pop;
I.F.

Pop,

Poemele

umbrei,

Editura

Cartea

Românească, București, 2021, 80 p;
Cristina Liana Pușcaș, 101 chipuri ale suferinței în
Bihorul carceral comunist, Editura Ratio et Revelatio,
Oradea, 2021, 452 p.

Anuarul Nymphaea nr. XLVI-XLVII– culegere de studii
de științele naturii (Secția de științele naturii);
Crisia nr. LI – culegere de studii de arheologie și istorie
(Secțiile de arheologie și istorie);
Biharea, nr. XLVIII – culegere de studii de artă și
etnografie (Secțiile de artă și etnografie);
Total

12.318,60

8.918,70

6.266,40

31.399,70 lei
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Proiectul educativ Adoptă o vietate de la Muzeul
Țării Crișurilor, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și
Expoziții și Secția de Științele Naturii.
Perioada de desfășurare: ianuarie-decembrie 2021
Concurs online de eseuri 24 ianuarie din perspectiva
mea istorică, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și
Expoziții și Secția de Istorie.
Perioada de desfășurare: 15-25 ianuarie 2021;

Programe

de

educaţie muzeală

Proiectul educativ Blending Arts: Reading an
Artefact, organizat de Universitatea Oradea, Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, licee din
Oradea (Liceul Teoretic „Ady Endre”, Colegiul
Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Iosif
Vulcan”, Colegiul Național „E. Gojdu”, Colegiul
Economic „Partenie Cosma”, Liceul Teologic Baptist
„Emanuel”, Liceul Teologic Penticostal „Betel”, Liceul
Greco-Catolic “Iuliu Maniu, ”Colegiul Tehnic „Mihai
Viteazul”) și Asociația „Prietenii Muzeului Țării
Crișurilor”.
Perioada de desfășurare: ianuarie-decembrie 2021
Atelier de 8 martie organizat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Secția de Relații
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Publice și Expoziții, în colaborare cu studente de la
Facultatea de Arte Vizuale, la Muzeul Țării Crișurilor.
Perioada de desfășurare: 2 martie și 5 martie 2021
Concursul online Ziua eliberării orașului Oradea,
organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex
Muzeal, Secția de Relații Publice și Expoziții și Secția 0 lei
de Istorie.
Perioada de desfășurare: 12-20 aprilie 2021
Proiectul Experimentează-l! Descoperă-l! Pe urmele
patrimoniului cultural din județul Bihor și Oradea, ce
a presupus prezentarea moștenirii culturale a Oradiei
și a orașului Salonta prin poeții Endre Ady și János
Arany, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal, la Muzeul Memorial „Ady Endre”,
cu participarea a 450 de elevi de la Liceul Teoretic
„Petőfi Sándor” din Săcuieni, Liceul Teoretic „Horváth
János” din Marghita, Colegiul Național „Mihai
Eminescu” din Oradea, Liceul de Arte din Oradea și
Liceul Teologic Romano-Catolic „Szent Laszlo” din
Oradea.
Perioada de desfășurare: mai-iulie 2021
Spectacol muzical în aer liber Carnavalul animalelor
de Camille Saint-Saens, organizat de Departamentul
de muzică al Facultății de Arte de la Universitatea din
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Oradea, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, la Muzeul Țării Crișurilor.
Perioada de desfășurare: 1 iunie 2021;
Concurs online de Ziua Internațională a educației,
având ca temă Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, Secția Relații Publice și
Expoziții și Secția de Istorie.
Perioada de desfășurare: 5-13 octombrie 2021;
Activitate desfășurată online, dedicată zilei de 9
octombrie, în cadrul proiectului The history of the
humanity at the crossroads, organizată de Muzeul
Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin
Muzeul Orașului Oradea, în colaborare cu Liceul
Teoretic „Aurel Lazăr”, 9 octombrie 2021;
Concurs de recitat poezii „Zic în locul lui Ady
Endre”/„Ady Endre helyett mondom - versmondó
vetélkedő”, organizat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul Memorial
„Ady Endre”.
Perioada de desfășurare: 1 noiembrie - 20 decembrie
2021;
Atelier de creație Să redescoperim Crăciunul de
altădată, organizat de Muzeul Țării Crișurilor Oradea
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– Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții și
Secția de Etnografie.
Perioada de desfășurare: 20-21 decembrie 2021;
Seri de Crăciun la Muzeul Orașului Oradea,
organizate de Muzeul Țării Crișurilor Oradea –
Complex Muzeal, Secția Relații Publice și Expoziții în
colaborare cu Secția Muzeul Orașului Oradea.
Perioada de desfășurare: 14-16; 21-23 decembrie
2021.
Să ne descoperim trecutul deschizând porțile
muzeului – proiect educativ derulat de Muzeul Țării
Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul
Memorial ”Aurel Lazăr”,

împreună cu Liceul

Tehnologic „Vasile Voiculescu” și Școala Gimnazială
„Nicolae Bălcescu”, Oradea, la Muzeele Memoriale
„Aurel Lazăr” și „Iosif Vulcan”,
Perioada de desfășurare: octombrie-decembrie
2021;
Personalități bihorene: Aurel Lazăr și Iosif Vulcan –
proiect educativ derulat de Muzeul Țării Crișurilor
Oradea – Complex Muzeal, prin Muzeul Memorial
”Aurel Lazăr”, împreună cu Liceul Tehnologic „Vasile
Voiculescu” și Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”,
la Muzeele Memoriale ”Aurel Lazăr”, „Iosif Vulcan” și
„Ady Endre”.
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Perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie
2021;
Proiect ROHU-446 “Romanian-Hungarian CrossBorder Education Centre of Cultural and Historical
Program

de Heritage“

3.666.203 lei

finanţare
Amenajări la noul sediu al Muzeului Țării Crișurilor,
inclusiv amenajări expoziționale (etaj II, etaj III)
Proiectare și execuție lucrări în cadrul obiectivului de
Program

de

finanţare

investiții: “Instalații electrice de iluminat special și
compatibilizare cu instalațiile de joasă tensiune la 1.998.397 lei
Muzeul Țării Crișurilor Oradea, str. Armatei Române
nr. 1/A“

Program

de Finalizarea proiectului investițional Secțiile Științele

finanţare

Naturii, Arheologie și Istorie Medievală, Lapidariu

Total

172.417 lei
5.837.017 lei

TOTAL GENERAL

5.932.865,70 lei

CHELTUIELI
Venituri contracte săpături arheologice
Program

de Sc Gavela Com Srl – Reabilitare , modernizare si

cercetare

refacere scuaruri in Piata Ferdinand – Municipiul 4.815 lei

ştiinţifică

Oradea,

(descărcare

de - valoare contract 4.815,00 lei

sarcină
arheologică)
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Program

de Cuc Danut Gheorghe – diagnostic arheologic de teren 839.29 lei

cercetare

– lucrările de construire casa unifamiliara , loc Oradea

ştiinţifică

– valoare contract 839,29 lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
Program

de Supraveghere arheologica privind extinderea retea 2.124 lei

cercetare

de transport la ansamblul rezidential din zona Parcul

ştiinţifică

Seleus

(descărcare

de - valoare contract 2.124 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Andor Cristian Adrian diagnostic arheologic de teren 4.896 lei

cercetare

– lucrările de construire casa unifamiliara , loc Oradea

ştiinţifică

– valoare contract 16.320 lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Aria Urbana

Srl – Supraveghere arheologică 5.685,75 lei

cercetare

privind elaborare studiu de fundamentare PUG al

ştiinţifică

comunei Ciumeghiu, jud. Bihor,

(descărcare

de -valoare contract 11.370,75 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Primaria comunei Osorhe, iSc Alinbogdan

cercetare

studiu arheologic

ştiinţifică

arheologice din raza comuneiOsorhei

(descărcare

de

privind repertoriul siturilor

- Valoare contract 6.545,70 lei
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Srl – 3.332,10 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Aduro Impex Srl – studiu arheologic pentru 0. lei

cercetare

cresterea accesabilitatii in Zona Metropolitana

ştiinţifică

Oradea – sector III – DJ767C

(descărcare

de

– valoare contract 6.484,87 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Parohia Romana Unita cu Roma Greco Catolica 525,00 lei

cercetare

Vintere - – studiu arheologic privind decolmatarea

ştiinţifică

de transee, loc Vintere, județul Bihor

(descărcare

de – valoare contract 1.750 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Municipiul Oradea

– studiu arheologic

pentru 0 lei

cercetare

proiectul

ştiinţifică

durabila in Piata Emanuil Gojdu din Oradea etapa I

(descărcare

de

„’Coridor de mobilitate urbana

– valoare contract 24.289lei

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Strabag Srl – studiu arheologic privind Proiectul 20.105,25 lei

cercetare

Drum ‚legatura Centura Oradea giratie calea

ştiinţifică

Santandrei

(descărcare

de

– valoare contract 80.421 lei

sarcină
arheologică)
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Program

de Sc Aduro Impex Srl – studiu arheologic pentru 0 lei

cercetare

cresterea accesabilitatii in Zona Metropolitana

ştiinţifică

Oradea – sector III – DJ767D

(descărcare

de

– valoare contract 8.407,50 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Primaria Comunei Batar - diagnostic arheologic 17.235 lei

cercetare

pentru lucrarea „Infiintate sistem retea canalizare

ştiinţifică

menajera in com Batar,

(descărcare

de - valoare contract 43.087,50 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Artplan Consulting Srl – Lucrări de realizare studiu 2.500 lei

cercetare

arheologic privind repertoriul siturilor arheologice din

ştiinţifică

raza comunei Vadu Crisului, jud Bihor,

(descărcare

de - valoare contract 9.748 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Boros Hasnalka – Servicii de diagnostic arheologic – 2.131 lei

cercetare

construire locuinta prin demolare casa existenta

ştiinţifică

- valoare contract 2.131 lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Aduro Impex Srl – studiu arheologic pentru 6.350,40 lei

cercetare

cresterea accesabilitatii in Zona Metropolitana

ştiinţifică

Oradea – sector III – DJ767E

(descărcare

de

– valoare contract 15.876 lei
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sarcină
arheologică)
Program

de Bimbo Istvan

- diagnostic arheologic de teren – 1.120,50 lei

cercetare

lucrările de construire casa unifamiliara , loc Oradea

ştiinţifică

județul Bihor – valoare contract 1120.50lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
Program

de Forest Residence Srl – Diagnostic arheologic pentru 3.857 lei

cercetare

Plan Urbanistic Zonal – parcelare terenuri pentru

ştiinţifică

locuinte in loc Osorhei , jud Bihor

(descărcare

de

- valoare contract 3.857 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Glory Residence Srl – Realizarea studiului 4.553 lei

cercetare

arheologic PUZ, parcelare teren in vederea construirii

ştiinţifică

de locuinte, municipiul Oradea , str Bihorului nr 73A

(descărcare

de

– valoare contract 4.553 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Sc Lidl Romania Scs – Realizarea studiului arheologic

cercetare

privind construirea supermarket Lidl, Oradea, județul 8.294 lei

ştiinţifică

Bihor – valoare contract 8.294 lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
Program
cercetare

de Municipiul

Marghita

arheologica,pentru
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–

cercetare

stabilirea

istorico

limitelor

– 4.936 lei

sitului

ştiinţifică
(descărcare

arheologic, Curia Csaky, in vederea completarii
de documentatiei PUG, Marghita, str Calea Republicii nr

sarcină

1

arheologică)
Program

– valoare contract 4.936 lei.
de Sc Grand Hill Residence Srl - Cercetare arheologică

cercetare

– preventiva pe situl Oradea – Salca, in vederea 3.492 lei

ştiinţifică

obtinerii avizului de eliberare a terenului de sarcina

(descărcare

de arheologica

sarcină

– valoare contract 3.492 lei

arheologică)
Program

de Sc Proiect Construct Regiunea Transilvania Srl – 0 lei

cercetare

diagnostic arheologic pentru construire Varianta

ştiinţifică

ocolitoare Beius, jud Bihor

(descărcare

de – valoare contract 11.878 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Municipiul Oradea – servicii cercetare arheologica 134.600 lei

cercetare

preventiva la amplasamentul :Construire parcare tip

ştiinţifică

Park and Ride – Piata Emanuil Gojdu.

(descărcare

de

- valoare contract 134.600 lei

sarcină
arheologică)
Program

de Cs Anderten – Construire baza sportiva de agrement 1.125,50 lei

cercetare

Biharea

ştiinţifică

- valoare contract 1.125.50 lei

(descărcare

de

sarcină
arheologică)
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232.516.79 lei

5. Nerealizări, cu menţiunea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
Dintre activităţile prevăzute pe anul 2021 care nu au putut fi realizate menţionăm:
parte din expozițiile de bază (istorie modernă și contemporană, artă universal, artă
românească, etnografie). Cauzele au fost mai multe și țin de finalizarea tîrzie a unora dintre
licitațiilor din motive de procedură legislativă și birocratice greu de gestionat ca timp de
desfășurare. De asemenea, pandemia de COVID 19 a grevat puternic asupra ritmurilor
lucrărilor, luni de zile acestea fiind blocate din această cauză.
6. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea activităţii instituției, urmează să de depună la
Consiliul Judeţean Bihor noua Organigramă, Statul de Funcţii şi Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare pe anul 2021, care prevăd măsuri organizatorice în vederea îmbunătăţirii
modului de funcţionarea instituţiei (ştiinţific şi administrativ) în noul sediu (şi în respectul
cerinţelor impuse de legile specifice în vigoare).
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Biblioteca județeană ,,Gheorghe Șincai” Oradea
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu
sistemul instituţional existent.
A.1. Prezentarea succintă a colaborării cu instituţii şi cu organizaţii neguvernamentale
culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi:
Asemeni anilor anteriori, Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai” a fost preocupată şi a
realizat și continuat colaborări variate şi eficiente cu numeroase instituţii, ONG-uri, asociaţii,
din ţară şi din străinătate, răspunzând, în acest fel, nevoii de informare şi de cunoaştere a
comunităţii pe care o deserveşte. Aceasta dovedeşte, plurivalenţele instituţiei, capacitatea
acesteia de a se plia pe nevoile societăţii, de a fi flexibilă în raport cu beneficiarii actului de
cultură. Anul 2021 a fost unul marcat, de pandemia COVID-19, ceea ce a determinat,
inevitabil, modificări serioase și consistente în activitatea instituției.
Prin urmare, deși rezultatele activității noastre au fost afectate de pandemia de
COVID-19, totuși mobilizarea personalului a determinat ca efectele să nu fie atât de grele.
Partenerii tradiţionali ai Bibliotecii, ne-au fost alături şi în această perioadă,
continuând mai vechile parteneriate sau dezvoltând altele noi. Astfel, dintre instituțiile cu
care biblioteca se află în colaborare amintim:
-autorităţi publice și alte instituţii: Consiliul Judetean Bihor, Instituţia Prefectului Bihor,
Primăria Municipiului Oradea, primăriile din judet, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Casa
Corpului Didactic; Inspectoratul Județean al Poliției Bihor
-instituţii de cultură: Direcţia pentru Cultură Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea - Complex
Muzeal, Centrul de cultură al județului Bihor, Arhivele Statului Filiala Bihor, Teatrul Regina
Maria, Teatrul Szigligeti, Filarmonica de Stat Oradea, Episcopia Greco-Catolică
Oradea,Episcopia Ortodoxă a Oradiei și Episcopia Romano-Catolică de Oradea.
-organizații neguvernamentale: Fundația pentru Protejarea Monumentelor, Asociaţia Down,
Fundaţia Ruhama, Asociația Frends Oradea, Asociația ,,Forumul Bihorean,, Asociaţia „Kids
Heaven” Iaşi, Asociaţia Zibo Help, Administraţia Naţională „Apele Române”, Fundaţia Pro
Universitate „Partium”, Asociaţia Waldorf Oradea, Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi
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Bibliotecarilor Publici din România, Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Artiştilor
Fotografi din România, ADLO.
-universităţi, licee, colegii din municipiul Oradea: Universitatea Oradea, Colegiul Naţional
„Iosif Vulcan”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Liceul Teologic Greco Catolic, Liceul Episcop
„Roman Ciorogariu”, Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 27,
Colegiul Tehnic „Transilvania”, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 23, Liceul cu program
Sportiv „Bihorul”, Şcoala Generală Lucreţia Suciu, Școala Gimnazială Nojorid, Colegiul Tehnic
Vadul Crișului, International School of Oradea.
-edituri: 68 de edituri şi redacţii de reviste din judeţul Bihor și din ţară
-colaboratori la nivel național și internațional: Asociaţia Naţională a Bibliotecilor şi
Bibliotecarilor Publici din România, Centrul Cultural şi Biblioteca „Meliusz Juhasz Peter”
Debrecen, Centrul de Pregătire Profesională în Cultură Bucureşti, Biblioteca Naţională a
României, Muzeul Literaturii Române.
A.2. Participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene /internaționale și naționale:
- Derularea în continuare a proiectului „RECONSTRUIRE PARȚIALĂ ȘI MANSARDARE
CASA DE CULTURĂ, MUNICIPIUL ORADEA, STRADA CLUJULUI NR. 85, COD Ems ROHU 446
ACRONIM EduCultCenter, realizat în cadrul programului Interreg V-A RO-HU 2014-2022,
contract de finanțare nr. 92591 din 08.07.2019
- Încheierea unor parteneriate și derularea în baza acestora a unor activități culturale
și educative cu Teatrul Regina Maria, Muzeul Țării Crișurilor, Inspectoratul Școlar Județean,
Casa Corpului Didactic Bihor, Școala Internațională Oradea, colegii naționale, licee și școli,
precum și organizații non-guvernamentale de profil, din Oradea și județul Bihor;
- Participarea la toate activitățile asociațiilor profesionale cum ar fi: Asociația
Națională a Bibliotecarilor din România, Asociația Biblitotecilor Publice din România,
Biblioteca Națională a României, Ministerul Culturii și Cultelor;
- Participarea la toate activitățile bibliotecilor din zonele limitrofe ale județului Bihor:
Zalău, Cluj, Satu Mare, Arad, Bistrița - Năsăud, Maramureș etc.;
- Participarea la întrunirile transfrontaliere cu instituții de cultură din Ungaria în
vederea susținerii, promovării și valorificării culturii scrise.
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A. 3. Acțiuni de promovare a proiectelor institutiei:
Promovarea activităţilor Bibliotecii Judeţene reprezintă un obiectiv de maximă
importanţă, și doar în acest fel ne dovedim eficienţa şi impactul în societate, devenind mai
vizibili şi mai competitivi. Astfel, am reușit să promovăm proiectele instituţiei, și în pandemie,
recurgând la diverse mijloace:
- redactarea articolelor de promovare, inclusiv prin afişe şi fotografii, a informaţiilor şi
activităţilor desfăşurate în bibliotecă, transmise către mass-media şi publicate pe site-ul
propriu, şi pe pagina de Facebook a instituţiei;
- transmiterea agendei culturale, în format electronic și tradițional, către colaboratori;
- continuarea on-line a parteneriatelor cu instituțiile de învațământ din Oradea și din județul
Bihor,
- deplasări în teritoriu și acțiuni virtuale organizate în comun cu bibliotecile din județ și din
țară, - contactul telefonic cu numeroși colaboratori (personalul din diversele sectoare ale
bibliotecii);
A. 4. Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării imaginii instituției, activități de
Relații Publice, strategii media:
Biblioteca Județeană „Gh. Șincai” se bucură de un mare prestigiu în rândul instituțiilor
de cultură la nivel județean, dar anumiți indicatori de performanță indică faptul că la capitolul
imagine este întotdeauna loc de mai bine, și îmbunătățirea acesteia a fost prioritară în
preocupările conducerii pentru perioada raportată.
În perioada septembrie - decembrie 2021, s-a reușit creșterea vizibilității on-line a
instituției, lucru îmbucurător. În acest sens, am încercat să diversificăm activitățile propuse
publicului nostru. Am implementat, în mod special, proiecte noi, astfel încât imaginea
bibliotecii să fie îmbunătăţită şi promovată. Am pus accent pe activitățile cu copiii, pe
lansările de carte, pe lansările lunare a numerelor celor 2 reviste de cultură „Familia” și
„Varad”, invitând personalități marcante ale culturii naționale.
Aparițiile, cu regularitate, în rubricile culturale ale mediei electronice s-au dovedit a fi
eficiente și cu mare vizibilitate în mediul on-line. Tipărirea materialelor promoționale a ajutat
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la campania de publicitate a bibliotecii prin distribuirea lor în toate mediile culturale.
Elementele de identitate vizuală distribuite local au constituit un vector important de
răspândire a imaginii instituției noastre.
Biblioteca Județeană „Gh. Șincai” a fost prezentată și în mass media locală, astfel încât
biblioteca a reușit să aibă o mare vizibilitate și în presa scrisă nu doar on-line.
Pe viitor ne propunem o creștere a vizibilității și în mediile speciale ca de exemplu
spitalele, penitenciarele, centrele de bătrâni, unde cărțile să poată fi livrate prin intermediul
bibliotecarilor sau a voluntarilor.
Vom avea ca prioritate o promovare de nivel maxim a bibliotecii printr-o comunicare
profesionistă și cât mai eficientă.
A. 5. Reflectarea activitatii institutiei în presă:
• 104 articole: ziarul Crişana şi Jurnal Bihorean. Amintim aici postările și live-urile celor mai
importante conferințe care se pot vizualiza pe pagina oficială de Facebook a instituției.
A. 6. Profilul beneficiarului actual:
Activitatea Bibliotecii Județene privind serviciile pentru utilizatori şi atragerea spre
informații, studiu şi lectură se concretizează prin adresabilitatea bibliotecii tuturor
categoriilor de beneficiari.
Ne-am dorit ca cititorii noștri de vârstă preșcolară și școlară să fie și mai mult atrași
spre lectură alături de părinții lor, astfel încât interesul nostru în acest sens s-a materializat
prin postările, prin intermediul rețelei de socializare Facebook a Secției Copii-Tineret, unde
se regăsesc activitățile și titlurile cărților destinate acestor categorii de vârstă.
Astfel grupa 0-14 ani a reprezentat în această perioadă, grupul țintă al activității
bibliotecii pe termen scurt și mediu, deoarece în acest segment de vârstă există o nevoie
majoră de asistare a procesului de formare și modelare a personalității.
Acțiunile pretabile în acest plan pot fi în viitor generatoare de profit, ceea ce ne și
dorim pe parcursul întregii perioade de management.
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Utilizatorii activi ai bibliotecii pe categorii de vârstă, statut ocupațional, naționalitate
și sex, sunt cei din Raportul statistic de utilizare al bibliotecii, generat de programul TINREAD.
Chiar dacă anul 2021 a fost un an cu restricții, analizând cifrele statistice din ultimele
4 luni ale anului, raportat la evenimentele culturale și participanții acestora, se remarcă o
certă îmbunătăţire în ceea ce privește participarea cititorilor noștri la aceste evenimente,
precum și în utilizarea bibliotecii.
Utilizarea bibliotecii

Total

Total vizite

95770

Nr. vizite directe la bibliotecă

19046

Număr solicitări telefonice, fax, poștă

10963

Număr vizite virtuale via internet

64253

Utilizarea

Număr vizite la serviciu organizate în 5
exterior
Număr

participanți

la

programe

și 1233

evenimente culturale
Se remarcă numărul crescut al vizitelor virtuale, astfel că, pe viitor politicile de

bibliotecă văr avea în vedere eficientizarea produselor și serviciilor care trebuie avute în
vedere, pentru menținerea utilizatorilor de bază, precum și pentru atragerea acestora către
activitățile bibliotecii. Beneficiarul actual este definit de elev și de student, care caută
informații necesare studiilor pe care le urmează.
Un deziderat major îl va reprezenta și atragerea persoanelor cu handicap prin
identificarea de soluții în vederea satisfacerii nevoilor speciale ale acestora, a seniorilor și a
tinerilor de 15-18 ani.
A. 7. Îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată:
În această perioadă s-a continuat politica de utilizare cât mai eficientă și rațională a
spaţiilor bibliotecii, pentru obţinerea de venituri suplimentare, precum şi pentru atragerea
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publicului spre lectură, prin parteneriatele şi programele culturale oferite de serviciile şi
compartimentele bibliotecii. Indicele de ocupare a sălilor de lectură, a amfiteatrului și a sălii
de consiliu a fost unul foarte bun, ținând cont de restricțiile impuse de pandemia de
coronavirus. Pe tot parcursul acestei perioade, sediul central si cele 2 filiale au beneficiat de
lucrări de îmbunătățire a conexiunii wireless.
Totodată, ținând seama de politicile culturale la nivel naţional şi internaţional precum
şi de strategia culturală a autorităţii, am reuşit, cu resurse financiare minime, să introducem
plata cu cardul prin intermediul terminalelor de plată electronică - POS-uri.
B. Activitatea instituției.
B . 1. Misiune:
Misiunea bibliotecii este aceea de a dezvolta, organiza, conserva, cerceta, accesibiliza
și de a pune în valoare, sub multiple forme, patrimoniul documentar județean în scopul
susținerii informării, studiului, cercetării și educației. Prin Depozitul Legal biblioteca are ca
obiectiv tezaurizarea producției editoriale locale.
În completarea misiunii sale principale, biblioteca va deveni:
- un mediu excepțional de cercetare, documentare, inspirație, învățare, descoperire și
petrecere a timpului liber, în acord cu noile tendințe în domeniu;
- un promotor al culturii, oferind un loc de întâlnire și o arenă pentru discursul public,
prin organizarea unor evenimente de anvergură, menite să diversifice oferta culturalartistică, educațională, științifică și profesională locală și națională;
- o punte între societatea românească și cultura scrisă, contribuind creativ la
îmbogățirea sa spirituală.
În acest scop, biblioteca, în fapt, continuă dezvoltarea colecțiilor sale de documente,
istoricește, începând din anul 1912, dar formează și dezvoltă colecții noi, din toate categoriile
de documente primare și secundare, sprijină efortul de informare al utilizatorilor, pentru a-i
ajuta, astfel, să se realizeze profesional, să se integreze în comunitate. Astfel, biblioteca
continuă să rămână un centru cultural și de informare comunitară locală, asigurând condițiile
și suportul necesar tuturor categoriilor de utilizatori, în vederea valorificării continue a

250

resurselor cunoașterii. Va oferi în continuare, instrumentele necesare învățării și accesării
informației și va sprijini educația formală și non-formală a grupurilor țintă.
Reprezentând o parte integrantă a sistemului național informațional și fiind o instituție
de importanță strategică, datorită accesului la informații de orice tip, biblioteca își va elabora
strategia cu direcții prioritare de acțiunea pe termen scurt și mediu, strategie determinată de
cerințele comunității și de direcțiile de dezvoltare națională și europeană.
B. 2. Obiective (generale şi specifice):
Atât în perioada raportată, cât și pentru întreaga perioadă de management (durata
proiectului de management), Managementul a avut în vedere următoarele obiective
generale:
1. Completarea, dezvoltarea, conservarea și valorificarea colecțiilor bibliotecii în
format tradițional și digital.
2. Dezvoltarea de noi produse, servicii și programe, diversificarea și adaptarea
continuă a ofertei educativ-culturale, artistice, științifice sau profesionale, conform funcțiilor
și obiectivelor bibliotecii, pe categorii de beneficiari.
3. Promovarea imaginii bibliotecii, a programelor și proiectelor acesteia și totodată a
județului Bihor în vederea atragerii unor noi categorii de utilizatori și fidelizarea celor
existenți, precum și crearea unei imagini indentitare, ușor recognoscibile și reprezentative
pentru bibliotecă și pentru județul Bihor.
4. Utilizarea adecvată, în sistem integrat, a tehnologiei IT&C pentru optimizarea
proceselor interne și pentru facilitarea accesului utilizatorilor la informație.
5. Întărirea capacității administrative și manageriale a bibliotecii Județene „Gh. Șincai”
prin reorganizarea și adaptarea fluxului de lucru.
6. Stabilirea de colaborări cu instituții culturale naționale și internaționale în scopul
derulării unor proiecte culturale-artistice, educative, științifice sau profesionale cu impact la
nivel național și internațional.
Pentru perioada de referință 2021, în realizarea obiectivelor generale menite să
asigure implementarea viziunii și a misiunii bibliotecii, s-a urmărit atingerea obiectivelor
specifice, prin programe și proiecte:
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1. Transformarea bibliotecii într-o instituție digitală, în acord cu strategiile naționale și
europene.
2. Identificarea și clasificarea nevoilor utilizatorilor bibliotecii, inclusiv a utilizatorilor
virtuali (e-user-ilor).
3. Dezvoltarea infrastructurii tehnice prin dotarea Bibliotecii cu echipamente digitale
performante în scopul accesibilizării colecțiilor și al atragerii unor categorii cât mai diferite de
utilizatori.
4. Creșterea gradului de acces la colecțiile bibliotecii.
5. Dezvoltarea și implementarea unei oferte de servicii și produse, adaptate cerințelor
din ce în ce mai diferite ale utilizatorilor.
6. Implementarea de programe/proiecte care să răspundă unei agende culturale
complexe și care să fie în conformitate cu standardele în domeniu.
7. Implementarea unei politici de resurse umane în măsură să asigure perfecționarea,
motivarea și fidelizarea angajaților, pe de o parte, iar pe de altă parte, să asigure creșterea
numărului de specialiști în domeniul de activitate al bibliotecii Județene „Gh. Șincai”.
8. Reprezentarea instituției în raporturile cu terții.
9. Creșterea prestigiului instituției și acțiune în sensul diversificării activităților
specifice întreprinse.
10. Asigurarea respectării prevederilor normelor și normativelor în vigoare care
reglementează activitatea fiscală și asigurările sociale.
11. Încurajarea prin parteneriate cu instituții de profil, cercetarea și valorificarea
colecțiilor și a fondurilor vechi din biblioteca, tipărirea rezultatelor cercetărilor, publicarea și
lansarea unor apeluri de publicare în vederea promovării fondurilor de carte.
12. Stimularea creșterii numărului de cititori prin activități în școli, organizarea în școli
a activităților tematice ca de exemplu Ziua cărții, Ceaiul de la ora 5 etc. în care la un ceai se
prezintă o carte, întâlniri cu scriitorii tineri agreați de grupul de vârstă 14-25 ani și prin
premierea celui mai fidel cititor etc.
13. Dezvoltarea unor facilități speciale pentru persoanele cu deficiențe de auz/văz.
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14. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilități prin organizarea unor activități specifice
copiilor și a unor seminarii destinate părinților acestora.
15. Atragerea de parteneri noi prin înscrierea bibliotecii în rețeaua Library 2.0 la nivel
internațional, pe platforma Otlas de găsire de parteneri pe domenii de activitate, scrierea de
proiecte Erasmus.
16. Sprijinirea accesului liber al cetățenilor la informație, accesul liber prin digitalizare,
chiar dacă o parte a articolului este liber și restul plătit, sprijin prin programe pentru publicul
cu deficiențe.
17. Constituirea unei rețele de biblioteci din alte județe prin care bibliotecile să se
sprijine reciproc cu cărțile cerute/căutate posibil mai ales în contextul digitalizării cărților.
Biblioteca Judeţeană „Gh. Şincai”, a reuşit, în 2021, să ofere servicii de calitate, într-o
gamă diversificată, fiind apreciată de toate categoriile de public ca fiind o instituţie activă şi
utilă tuturor categoriilor de utilizatori şi beneficiari.
Programul de activităţi a fost alcătuit în raport cu situația generată de pandemie și în
raport cu nevoile de informare, formare personală sau profesională, educaţie, relaxare a
tuturor grupelor de vârstă, interese şi pregătire.
Activitatea Bibliotecii Județene, privind serviciile pentru utilizatori şi atragerea spre
informații, studiu și lectură se concretizează prin următorii indicatori.
Indicatori

Anul 2021

Utilizatori activi

3479

Utilizatori înscrişi

1911

Utilizatori reînscriși

1568

Documente difuzate

223719

Documente achiziționate

9824

Documente existente în colecţiile instituţiei

418934

Apariţii în presă

68
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Activităţi culturale organizate

203

Participanţi

2327

Nr. vizite directe la bibliotecă

53527

Nr. vizite virtuale

170997

Chiar dacă a fost un an dificil, biblioteca a reușit să deservească comunitatea,
împrumutul la raft s-a realizat respectând toate normele sanitare impuse de pandemie
(dezinfectanți, mască, depozitarea cărților etc,), iar activitățile culturale s-au desfășurat cu
precădere în mediul online.
Activitățile specifice instituției au fost expozițiile, comemorările, lansările de carte,
lansările lunare ale revistelor de cultură „Familia” și „Varad” cluburile de lectură, conferințele,
concursurile etc. Majoritatea dintre aceste activități au continuitate de-a lungul anilor, astfel
încât le vom aminti ca și punct de reper, pe cele mai importante care s-au desfășurat în
perioada 01.09.2021 – 31.12.2022:
- „Fii profesor de nota 10”
- Kinderprogramm - primul pilon
- Lansare carte Raluca Cicortaș
- Venisaj expoziție pictură și atelier pictură - Florina Iepure
- Coasem „IE”
- Comemorare Holocaust
- Activitate anti violență Poliție
- Lansare carte Armand Goșu
- Cluburi lectură
- Lansări numere lunare revista „Familia”
- Activități online specifice secțiilor bibliotecii pentru toate categoriile de vârstă
Toate aceste activități se regăsesc postate pe pagina oficială de Facebook a bibliotecii
noastre.
B. 3. Programe desfășurate, propuse pentru întreaga perioadă de management:
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Programele, proiectele din cadrul programelor și celelalte evenimente, precum și
activitățile specifice instituției propuse și planificate pentru întreaga perioadă de
management vor avea în vedere îndeplinirea obiectivelor principale ale instituției. Astfel, vom
avea în vedere derularea următoarelor programe:
1. Dezvoltarea colecțiilor bibliotecii.
2. Creșterea accesului publicului la colecții prin diversificarea spațiilor destinate lecturii
publice.
3. Dezvoltarea infrastructurii IT.
4. Marketing de bibliotecă.
5. Participarea la parteneriate cu instituții similare din țară și din străinătate.
6. Acțiuni culturale și de formare profesională.
B. 4. Proiecte din cadrul programelor:
1. Dezvoltarea colecțiilor va fi un program care se va derula pe întreaga perioadă de
management și se va realiza prin următoarele proiecte:
- achiziția de carte;
- donația și atragerea donațiilor de carte;
- înființarea unor fonduri de referință prin donații a unor personalități locale;
- stabilirea relațiilor cu Institutul Cultural Român ținând cont de prevederile Legii nr.
186/200 a protejării culturii scrise;
2. Creșterea accesului publicului la colecții prin diversificarea spațiilor destinate
lecturii publice. Acest program se va derula pe întreaga perioadă de management și se va
realiza prin următoarele proiecte:
- Creșterea gradului de accesibilitate al instituției pentru public prin menținerea
programului de lucru în două schimburi și deschiderea bibliotecii și în zilele de sâmbătă, fără
afectarea numărului de personal aprobat în structura organizatorică existentă la preluarea
mandatului;
- Trecerea în format digital prin scanare a fondului de carte și ale ziarelor bibliotecii
- actualizarea web-site-ului instituției și a conținutului informațiilor pentru public
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- inițierea demersurilor necesare pentru extinderea și diversificarea serviciilor
bibliotecii, prin crearea unei cafenele care să devină cadru pentru interacțiunea socială și cu
posibilitatea accesării presei curente în această locație
- Biblioteca pentru toți - o serie de acțiuni prin care biblioteca merge spre cititori în
vederea diversificării ofertei instituționale și asigurării accesului la carte și informație de
calitate în rândul populației din zone greu accesibile
3. Dezvoltarea infrastructurii IT pentru atingerea obiectivelor enunțate, program care
se va desfășura pe întreaga perioadă de management. Presiunea solicitărilor informaţionale,
dezvoltarea într-un ritm extraordinar a colecţiilor de bibliotecă, numărul mare de activităţi
repetitive şi, nu în ultimul rând, contextul biblioteconomic contemporan, obligă bibliotecile
să se informatizeze. Informatizarea contribuie la reducerea timpului consumat cu unele
servicii, la diminuarea costurilor. Permite în acelaşi timp să se evite repetarea unor sarcini
identice în multe biblioteci; permite accesul rapid şi precis la informaţii sau ajută chiar la buna
gestionare şi administrare a bibliotecilor. De asemenea, prin informatizare se realizează unele
activităţi care dacă s-ar realiza manual ar fi, dacă nu imposibile, atunci de lungă durată, ca de
exemplu: statisticile sau bibliografice complexe. Acest program se va derula prin următoarele
proiecte:
- menținerea terminalelor de plată electronică (POS), atât la sediul central al bibliotecii
cât și la cele 2 filiale ale acesteia;
- identificarea unor proiecte din fonduri guvernamentale și din fonduri externe
nerambursabile, pentru achiziționarea de echipamente de înaltă performanță, esențiale în
procesul de digitizare
-achiziția de calculatoare;
-achiziția de licențe pentru sisteme de operare (PC, server);
-subscripția (licența anuală) Firewall Fortinet pentru protecția rețelei de calculatoare
împotriva atacurilor malițioase;
-achiziția de switch gigabit TP-LINK de 5 și de 8 porturi;
-achiziția de programe antivirus pentru protecția calculatoarelor și alte licențe
necesare desfășurării activităților în condiții normale;
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-achiziția de imprimante A4 pentru tipărire;
- sursă UPS pentru servere
- memorii servere
-externalizarea serviciilor online ale bibliotecii în spitale, penitenciare, cămine pentru
copii care necesită achiziționarea de monitoare și tastaturi, mouse-uri speciale atât pentru
persoanele cu dizabilități vizuale, cât și pentru cele cu dizabilități neuromotorii;
- Biblioteca digitală - digitalizarea a cât mai multe documente aflate în colecțiile
bibliotecii și punerea acestora la dispoziția cititorilor în format digital.
4. Marketing de bibliotecă pentru realizarea de produse și servicii cu valoare adăugată:
proiecte, lucrări tematice, produse informatice, editarea și tipărirea de cărți, lucrări și
materiale de specialitate etc., în colaborare cu unul sau mai mulți parteneri din țară și
străinătate. Acest program se va derula pe întreaga perioadă de management și se va realiza
prin următoarele proiecte:
- realizarea unor prezentări de carte, dezbateri și analize on-line pe teme de
actualitate;
-realizarea de expoziții tematice de documente vechi, manuscrise, volume cu prilejul marcării
unor date de referință specifice personalităților culturale.
-realizarea de pliante promoționale informaționale și multimedia;
-utilizarea materialelor on-line pentru creșterea vizibilității acțiunilor desfășurate în
bibliotecă;
-valorificarea aparițiilor în presă pentru promovarea programelor și proiectelor
bibliotecii.
- Caravana Bibliotecii județene, cu menirea de a asigura accesul la carte în cadrul
evenimentelor culturale din județ și după un program prestabilit, în cadrul comunităților
rurale.
5. Participarea la parteneriate cu instituții similare din țară și străinătate, program care
se va desfășura pe întreaga perioadă de management prin următoarele proiecte:
- derularea în continuare a proiectului „RECONSTRUIRE PARȚIALĂ ȘI MANSARDARE
CASA DE CULTURĂ, MUNICIPIUL ORADEA, STRADA CLUJULUI NR. 85, COD Ems ROHU 446
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ACRONIM EduCultCenter, realizat în cadrul programului Interreg V-A RO-HU 2014-2022,
contract de finanțare nr. 92591 din 08.07.2019
- încheierea unor parteneriate și derularea în baza acestora a unor activități culturale
și educative cu Teatrul Regina Maria, Muzeul Țării Crișurilor, Inspectoratul Școlar Județean,
Casa Corpului Didactic Bihor, Școala Internațională Oradea, colegii naționale, licee și școli,
precum și organizații non-guvernamentale de profil, din Oradea și județul Bihor;
-participarea la toate activitățile asociațiilor profesionale cum ar fi: Asociația Națională
a Bibliotecarilor din România, Asociația Biblitotecilor Publice din România, Biblioteca
Națională a României, Ministerul Culturii și Cultelor;
-participarea la toate activitățile bibliotecilor din zonele limitrofe ale județului Bihor:
Zalău, Cluj, Satu Mare, Arad, Bistrița - Năsăud, Maramureș etc.;
-participarea la întrunirile transfrontaliere cu instituții de cultură din Ungaria în
vederea susținerii, promovării și valorificării culturii scrise.
6. Acțiuni culturale și de formare profesională, educație permanentă, promovarea
culturii și a identității românești, program care se va derula pe întreaga perioadă de
management și vizează următoarele proiecte:
- lansarea lunară a numărului curent al revistei Familia și al revistei Varad
- organizarea și desfășurarea unor evenimente culturale sub egida bibliotecii și a
revistelor culturale Familia și Varad, în funcție de restricțiile de organizare impuse de
pandemia de coronavirus;
- conferințe cu invitați de renume din cultura naționala și internațională
-pentru a respecta prevederile legale referitoare la perfecționarea profesională a
salariaților din instituțiile publice, se va participa la cursuri organizate de Centrul de
Perfecționare al Ministerului Culturii și Cultelor precum și la diferite cursuri în vederea
accesarii de fonduri europene
-Calendarul cultural anual care va urmări cronologic evenimentele culturale
importante: aniversări, comemorări etc.
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-Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie - precum și Ziua patronului spiritual al Bibliotecii
Județene „Gh. Șincai”;
De asemenea, atât în 2021 precum și pe tot parcursul contractului managerial se va
ține cont de activitățile culturale zilnice care se desfășoară la bibliotecă cum ar fi: cluburi de
lectură, cinecluburi, expoziții, maratoane de lectură, vizionări de filme, cursuri de limbi străine
etc.
C. Dezvoltarea, Evidența și Prelucrarea colecțiilor.
Dezvoltarea colecţiilor bibliotecii s-a realizat în anul 2021 prin: achiziţionarea curentă
de documente, abonamentele pentru ziare, reviste şi alte publicaţii periodice, donaţii către
Depozitul legal, donaţii la schimb interbibliotecar.
Planul anual de achiziţie a documentelor de bibliotecă a fost conceput urmărindu-se
în permanență structura colecţiilor deja constituite, relaţia directa dintre cerințele publicului
şi resursele financiare alocate.
Din punct de vedere financiar, în anul 2021 s-au cheltuit 236941,04 lei pentru achiziția
a 6791 ub (trim. I : 10 ub., trim.II : 424 ub; trim.III : 1338 ub; trim.IV : 5019 ub); iar prin donaţii
am achiziționat publicaţii în valoare de 56606,95 lei, un număr de 3032 u.b (trim I - 1316 ub,
trim.II - 752 ub, trim III - 769 ub, trim IV- 195 ub ); documentele primite pentru DLJ sunt în
număr de 697 ub, cu o valoare de 15443,60 lei.
În colecţiile bibliotecii au fost luate în evidenţă, în anul 2021, un număr de 9823 ub,
în valoare de 293547,99 lei - situaţie care după tipuri de documente şi modalităţi de achiziţii
se prezintă astfel:
TIP DOCUMENT

CANTITATE

VALOARE

CARTI

8617

248261,64

CARTI DEPOZIT LEGAL

368

22403,75

PERIODICE

485

16566,78

PERIODICE DEPOZIT LEGAL

162

2254,04

MATERIALE AUDIO-VIZUALE

148

3430,78
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MATERIALE AUDIO-VIZUALE D.L

43

631

TOTAL

9823

293547,99

Documentele care au făcut obiectul completării colecţiilor, indiferent de sursă, au fost
luate în evidenţa primară (clasic: ieșirile și recapitularea, și automatizat: intrările) și
individuală (automatizat din modulul de evidentă şi Tinread).
Totalul de intrări înregistrate ca și donații în cele 2 registre de recepție (Depozitul Legal
Județean și Depozitul General), au fost 339 pentru documentele intrate în bibliotecă fără acte
însoțitoare au fost întocmite Acte de donație.
În anul 2021 au fost scoase din evidențe 49241 u.b. în valoare totală de 511598,74
lei, în urma finalizarii transferului fondului de publicații de la filialele desființate (Filiala Dacia
și Filiala Băile Felix), transferul de publicații către filiala din Episcopia (din gestiunea Secției
pentru copii și Secției de împrumut adulți), respectiv casarea publicațiilor uzate din gestiunea
Secției împrumut adulți.
Numărul total al documentelor existente în colecţiile Bibliotecii Judeţene, la sfârşitul
anului 2021 este de 539592 u.b. u.b. în valoare de 5887701,72 lei.
TIP PRELUCRARE

NR.

ÎNREGISTRARI NR. TITLURI

(inventare)
PRELUCRARE CURENTA

9823

5807

PRELUCRARE RETROSPECTIVA

29283

18777

TOTAL prelucrate

39106

24584

D. Personalul
D. 1. Perfecționarea continuă:
Din fondurile alocate pentru perfecționare, o parte dintre colegii de la Serviciul
Resurse Umane - Contabilitate, Evidență au participat la cursuri de perfecționare pentru a fi,
astfel, mult mai bine informați și specializați în tehnici noi de contabilitate.
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Pe viitor ne dorim și perfecționarea bibliotecarilor și a tuturor angajaților pentru a
putea participa și accesa mult mai ușor sponsorizări și fonduri europene.
D.2. Cursuri finanțate integral de către organizatori, obținute în urma aplicațiilor făcute de
bibliotecari:
Formatorii bibliotecii județene au organizat întâlniri online pentru bibliotecarii din
judeţ, ceea ce a permis o mai bună cunoaştere a activităţilor de bibliotecă şi o mai eficientă
implementare a lor în comunităţi, deci și acestă latură a activităților noastre a cunoscut
manifestări specifice în pandemie.
D. 3. Asistența metodologică:
Serviciul Comunicarea Colecțiilor, din cadrul instituției noastre, este cel căruia îi revine
sarcina de a oferi asistență metodologică tuturor bibliotecilor din județ și din țară, și
bineînțeles se ocupă și de filialele bibliotecii noastre, conform Legii bibliotecilor.
Asistența metodologică are în vedere oferirea consultanței profesionale în teritoriu,
derularea diferitelor proiecte, donația de carte etc.
Consultanța profesională în teritoriu se realizează prin consilierea de specialitate
(răspunsuri la solicitări metodice atât prin e-mail cât și telefonic), întâlniri cu bibliotecarii din
județ, participarea la evenimentele organizate de către bibliotecile din județ și din țară, vizite
periodice pe teren și schimburi profesionale regionale. Pe parcursul anului 2021 s-a colaborat
foarte bine online cu bibliotecile din județ. Vizitele în teritoriu nu au fost foarte multe, dar
amintim aici donațiile de carte oferite acestora.
Cu alte cuvinte, și în anul 2021, biblioteca a răspuns cu promptitudine tuturor
solicitărilor metodologice, chiar dacă a fost un an de pandemie.
E. Compartimentul financiar contabil.
E. 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al
perioadei raportate:
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La sfârșitul anului 2020, în urma Hotărârilor de Consiliu Județean Bihor, biblioteca a
trecut printr-o reorganizare după cum urmează: Hotărârea nr. 215/2020 actualizată cu
Hotărârea 53/2021 și 216/2020, în urma cărora cele două reviste de cultură „Familia” și
„Varad” au fost reorganizate și au fuzionat prin absorbție cu Biblioteca Județeană „Gheorghe
Șincai” Bihor, și Hotărârea nr. 217 din 15 decembrie 2020, în urma căreia biblioteca s-a
reorganizat astfel:
S-au desființat două filiale - Dacia și Felix, iar a treia filială - Medicina, care funcționa
în clădirea din vecinătatea Facultății de Medicină și Farmacie Oradea, a fost mutată la sediul
central al bibliotecii.
Personalul instituției a fost redus cu 29 de posturi, de la 81 de posturi (12 posturi
vacante și 17 posturi ocupate) în final ramânând 52 de posturi.
Biblioteca a fuzionat prin absorbție cu cele două reviste de cultură „Familia” și
„Varad”, reorganizate în prealabil, preluând astfel și cele 8 posturi ale revistelor de cultura, 5
posturi de la „Familia” (4 posturi ocupate și 1 post vacant) și 3 posturi de la „Varad”.
Menționăm că în vara anului 2021, a expirat mandatul managerului instituției, motiv
pentru care Consiliul Județean Bihor a organizat Concurs de proiecte manageriale, care s-a
soldat cu încheierea unui nou Contract de management (nr. 199 din 31.08.2022), și numirea
unui nou manager la bibliotecă, începând cu data de 01 septembrie 2022.
Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei se compune din finanțare de la Consiliul
Județean Bihor și într-o mică parte din venituri proprii, fiind aprobat prin Hotărâre de Consiliu
Județean.
Bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pe anul 2021, aprobat de Consiliul
Județean Bihor se prezintă astfel:
La începutul anului 6.283.500 lei, în urma rectificării pe parcursul anului bugetul de
venituri și cheltuieli va fi,
La finele anului 5.613.500 lei după cum urmează:
5.262.000 lei din subvenții (finanțare) CJBH, din care: 3.939.000 lei
cheltuieli de personal, 896.000 lei cheltuieli cu bunuri și servicii, 67.000 lei alte cheltuieli,
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300.000 lei cofinanțare proiect european al revistei “Varad” și 60.000 lei cheltuieli de
dezvoltare IT
351.500 lei din venituri proprii din care : 231.500 lei excedent din
anii precedenți obtinuți în urma fuziunii cu cele două reviste de cultură și 120.000 lei venituri
în cursul anului 2021. Veniturile proprii au fost prevăzute la cheltuielile cu bunuri și servicii pe
parcursul anului 2021.
Anul 2021 fiind unul dificil din cauza pandemiei, și cu restricții pe parcursul anului, au
afectat în mod direct atât activitățile instituției cât și accesul în bibliotecă, precum și încasările
de venituri proprii, care au fost doar parțial realizate: 86.423 lei in loc de 120.000 lei propus.
I. Bugetul de venituri si cheltuieli din subvenţii :
1. Salarii:
- bugetul alocat la începutul anului 2021 era de....................... 3.909.000 lei
- bugetul alocat la sfârşitul anului 2021 a fost de..................... 3.939.000 lei
- plăți efectuate în perioada 01.09-31.12.2021.........................1.135.985 lei
- plăți efectuate până la sfârșitul anului 2021a fost de.............. 3.879.718 lei
Diferenţa

neutilizată

și

încasările

de

la

CASS

de

pe

parcursul

...................................................................................................................59.282 lei
2. Bunuri şi servicii:
- bugetul alocat la începutul anului 2021 era de ..........................873.000 lei
- bugetul alocat la sfârşitul anului 2021 a fost de ........................896.000 lei
- plăți efectuate în perioada 01.09 – 31.12.2021...........................501.586 lei
- plăți efectuate până la sfârșitul anului 2021 a fost de.................689.618 lei
Diferența neutilizată pe parcursul anului ......................................206.382 lei
3. Proiecte finanțate din fonduri externe:
- bugetul alocat proiectul Varad la începutul anului 2021. ......1.000.000 lei
- bugetul alocat proiectul Varad la sfârșitul anului 2021.............300.000 lei
- NU s-au efectuat plăți din motive independente de instituție.........................
Diferența de 700.000 lei a fost retrasă prin rectificare bugetară.
4. Alte cheltuieli-sume aferente personalului cu handicap neîncadrat
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anului

- bugetul alocat la începutul anului 2021.....................................90.000 lei
- bugetul alocat la sfârșitul anului 2021.......................................67.000 lei
- plăți efectuate în perioada 01.09. – 31.12.2021...........................9.200 lei
- plăți efectuate până la sfârșitul anului 2021..............................52.690 lei
Diferența neutilizată pe parcursul anului.....................................14.310 lei
5. Bugetul alocat pentru cheltuielile de capital:
- bugetul alocat la începutul anului 2021....................................60.000 lei
- bugetul alocat la sfârșitul anului 2021.................................... ..60.000 lei
- plăți efectuate în perioada 01.09. – 31.12.2021..................................0 lei
- plăți efectuate până la sfârșitul anului 2021........................... ..59.084 lei
Diferența neutilizată pe parcursul anului........................................916 lei
Total Buget de venituri/cheltuieli și plăți din subvenţii la sfârșitul anul 2021 a fost
de................................................................................. 5.262.000 lei
în perioada 01.09.- 31.12.2021 venituri din subvenții.................... 1.323.500 lei
din care s-au cheltuit........................................................................4.681.110 lei
din care s-au cheltuit în perioada 01.09. – 31.12.2021.....................1.646.771 lei
Menționăm că diferența între venituri și cheltuieli în perioada 01.09 – 31.12.2021
se datorează economiilor din lunile precedente.
suma neutilizată..................................................................................580.890 lei
II. Bugetul de venituri și cheltuieli din venituri proprii:
În bugetul de venituri și cheltuieli din venituri proprii s-au alocat sume numai la titlul
de bunuri și servicii, la începutul anului 2021................351.500 lei
- bugetul alocat/prevăzut spre realizare la începutul anului 2021 cuprindea excedentul
anilor precedenți de la revistele de cultură în valoare de 231.500 lei și suma prevăzută de
realizat în anul curent în valoare de...................... 120.000 lei.
Menționăm că excedentul din anii precedenți au fost cheltuiți în totalitate.
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Veniturile propuse spre realizare din anul curent nu au fost îndeplinite în totalitate,
cauza principală fiind situația și îngrădirile legate de pandemie, suma realizată până la finele
anului fiind de....................................................86.413 lei, sumă care a fost cheltuită în
totalitate.
Total Buget de venituri/cheltuieli și plăți din venituri proprii la sfârșitul anul 2021 a fost
de (excedent ani precedenți).....................................231.500 lei
din venituri curente 2021......................................................................86.413 lei
din venituri curente în perioada 01.09 – 31.12.2021............................28.131 lei
suma utilizata în perioada 01.09.- 31.12.2021....................................192.000 lei
Menționăm că sumele erau prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu preponderență în
a doua jumătate a anului bugetar.
suma utilizată la 31.12.2021...............................................................317.913 lei
Total Buget de venituri/cheltuieli și plăți din subvenţii și venituri proprii(realizate) la
sfârșitul anului 2021.................................. 5.262.000 lei
din perioada 01.09.-31.12.2021.......................................................1.323.500 lei
.............................................................................................................317.913 lei
din perioada 01.09.- 31.12.2021............................................................28.131 lei
Plăți efectuate la 31.12.2021.............................................................4.999.023 lei
Plăți efectuate 01.09- 31.12.2021......................................................1.838.771 lei
Mentionăm că diferența între venituri și cheltuieli se datorează economiilor din lunile
precedente.
Suma neutilizată la 31.12.2021............................................................580.890 lei
Cheltuielile cu bunuri şi servicii în anul 2021 cumulate atât din subvenţii cât şi din venituri
proprii reprezintă:
-

cheltuieli cu achiziţia de carte, publicaţii şi alte materiale documentare în
valoare de................................................. 236.741 lei (7031 unități de
bibliotecă)

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021..........................................203.789 lei

-

cheltuieli cu energia termincă și electrică.......................... 222.839 lei
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-

în perioada 01.09 – 31.12.2021............................................45.277 lei

-

cheltuieli cu obiecte de inventar.......................................... 23.264 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021............................................18.665 lei

-

cheltuieli cu contractele de prestări servicii

încheiate pentru buna-

funcţionare a instituției, mentenanță clădire, tiparituri, etc. in valoare
de...................................................................................... 276.164 lei
-

în perioada 01.09 – 31.12.2021.........................................130.011 lei

-

cheltuieli cu colaboratorii celor doua reviste culturale, tiparirea revistelor și
alte cheltuieli................................................ 150.499 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021...........................................52.564 lei

-

materiale necesare pentru activitatea zilnică(materiale PSI - pandemie,
materiale

de

curăţenie,

rechizite,

hârtie

xerox,

tonere,

etc.

............................................................................................38.170 lei
-

în perioada 01.09 – 31.12.2021..........................................26.857 lei

-

alte cheltuieli - apa/canal, transport gunoi, cheltuieli poştale, convorbiri
telefonice, internet pentru public, întreţinerea autoturismelor din dotare,
cheltuieli piese de schimb, etc. 34.854 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021..........................................12.896 lei

-

cheltuieli cu chiria filiale................................................... 23.356 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021............................................9.883 lei

-

cheltuieli cu deplasari interne si cursuri de perfectionare... 1.644 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021........................................ 1.644 lei

-

cheltuielile aferente persoanelor cu handicap neincadrate 52.690 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021............................................9.200 lei

-

cheltuieli de dezvoltare (ROUTER Fortigate 101F + licenta pe 5
ani).....................................................................................59.084 lei

-

în perioada 01.09 – 31.12.2021...................................................0 lei

În toate aceste cheltuieli sunt cuprinse atât sediul central cât şi filiale instituţiei Felix,
Medicină, Dacia, Decebal şi Ioşia, pentru primul trimestru, urmând ca din trimestrul doi
266

cheltuielile să cuprindă pe langă sediul central doar cele două filiale rămase, Decebal și Ioșia.
Menționăm că instituţia plăteşte chirie pentru cele două filiale – Ioșia (4.500 lei/trimestru
pentru 72,50 mp) și Decebal (884 lei/trimestru pentru 70.04 mp)
Având în vedere că spaţiile instituţiei sunt permanent utilizate de către public suprafaţa
de 4500 m² al sediului, la care se adaugă şi filialele (142,54 mp), este necesară o atenţie
deosebită pentru igienă, în situația dată de pandemie igienizarea când este cazul, curăţenie,
precum și pentru un ambient plăcut și confortabil prin utilizarea aerului condiționat pe timp
de vara ceea ce justifică cheltuielile în acest sens.
Veniturile proprii ale instituției pe anul 2021 a fost realizat în valoare de
..................................................................................................86.423 lei
din care: venituri Revista ”Familia”………………........…………………8.376 lei
venituri Revista “Varad”………………………………………………….6.330 lei
venituri din abonamente............................................................................66.672 lei
venituri din xerox........................................................................................2.096 lei
venituri din închirieri...................................................................................1.331 lei
venituri din internet........................................................................................850 lei
cotă parte venituri transmise CJ Bihor.........................................................-768 lei
Menționăm că instituția are un litigiu comercial cu SC Europrint SRL, fost furnizor de
servicii tipărire pentru revista de cultură “Varad” pentru două facturi de tipărire în valoare de
12.186,68 lei, facturi care nu se regăsesc în evidențele contabile ale revistei de cultură, motiv
pentru care nu au fost nici preluate în evidențele noastre.
In perioada septembrie – decembrie 2021 au fost verificate și urmărite consumurile și
cheltuielile necesare pentru buna funcționare și eficientizarea activității din institutie, inclusiv
urmărirea contractelor de prestări servicii existente.
În ceea ce privește resursele umane, precizăm că:
La începutul anului 2021 - pentru aplicarea HCJ Bihor nr.217/2020 au fost luate
următoarele măsuri:
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-

au fost desfăcute cu acordul părților un număr de 3 contracte de muncă ale salariaților
care îndeplineau condiții de pensionare limită de vârstă sau care cumulau pensie cu
salariul,

-

au fost emise 7 preavize pentru salariații a căror contracte de muncă nu s-au mai regăsit
în noua organigramă,

-

a fost emisă Dispoziția nr. 82/2020 de aprobare a Regulamentului privind procedura de
organizare și desfășurare a examenului de ocupare a posturilor din serviciile restructurate;
au fost notificați 16 salariați, a căror posturi au fost vizate de restructurare, pentru a se
înscrie la concursul pentru ocuparea a 9 posturi.

-

în urma rezultatelor la concursul sus menționat au fost emise 7 preavize privind
desfacerea contractelor de muncă a salariaților care nu au întrunit condițiile de ocupare
a posturilor.

În urma măsurilor de restructurare au apărut pe parcursul a patru luni (martie-iunie 2021) un
număr de 6 litigii de muncă deschise de salariații a căror contracte de muncă au fost
desfăcute. Trei din aceste procese au fost câștigate în prima instanță și celelalte trei dintre ele
au fost suspendate până la soluționarea definitivă a litigiului privind aplicarea HCJ Bihor nr.
217/2020, atacată de salariați ai bibliotecii prin Sindicatul FAIR. Până la data prezentului
procesul cu Sindicatul FAIR, a fost câștigat în prima instanță.
Pentru punerea în aplicare a HCJ Bihor nr. 215 și 216/2020 au fost preluați prin transfer
de la cele două reviste de cultură un număr de 7 salariați cărora li s-au întocmit formele legale
de încadrare și salarizare. Începând cu 01.04.2021 ocupantul unui post de redactor cu studii
superioare a demisionat.
Pe parcursul anului 2021 instituția și-a desfășurat activitatea în proporție de 80% cu 57 de
salariați. A fost întocmit un dosar de pensionare și o demisie.
Menţionăm că salarizarea personalului pe anul 2021 s-a făcut în baza Legii 153/2017 şi
a Ordonanţei de Urgenţă nr. 114/2020.
În urma evaluărilor anuale efectuate în luna ianuarie 2021, au fost îndeplinite condițiile
de promovare în grade profesionale şi funcţii ale a doi salariaţi, si a fost organizat examenul
de promovare cu acordul ordonatorului principal de credite, în luna mai 2021.
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În ceea ce privește activitatea compartimentului contabilitate evidență carte, vom trata
în mod unitar realizările în domeniul evidenței cu cele ale compartimentului de achiziție –
carte, deoarece fișele posturilor din aceste doua compartimente sunt similare și
complementare; acesta este și motivul pentru care propunem unificarea compartimentelor
menționate începând cu anul 2022.
Au fost achiziționate un număr de 7031 u.b.-uri și au fost reînnoite abonamentele la
periodicele și serialele tradiționale, a fost dezvoltat Depozitul legal județean conform Legii
111/1995 pe tot parcursul anului. Întreg volumul de documente achiziționat a fost prelucrat
de cele trei salariate integral fără sprijin din alte servicii. Documentele de evidență (Registru
de mișcare s fondului de carte RMF, Registru intern de carte RI, Procese verbale, etc.) au fost
predate fără întârziere pentru operare în evidențele contabile ale instituției. Operațiile de
scoatere din evidență a unităților de bibliotecă aflate în gestiunile filialelor desființate au fost
de asemenea efectuate la timp. Subliniem astfel că decizia de a transfera în subordinea
directorului adjunct economic a acestui compartiment a fost una corectă.
Redistribuirea personalului pe două schimburi, program de lucru cu publicul și în zi de
sâmbătă, precum și eficientizarea activității instituției prin perfectarea fișelor de post și
analiza amănunțită a Organigramei, Regulamentul de funcționare și a Regulamentului intern.
O atenție deosebită s-a acordat achiziției de carte, a titlurilor, abonamentelor de
reviste și ziare, precum și prelucrarea acestora până la încheierea anului.
Au fost analizate în profunzime procesele pe care instituția le are pe rol cu foștii
angajați și un proces comercial cu un furnizor de servicii tipărire al revistei „Varad”.
S-a pus accent pe acțiunile culturale, lansări de carte, invitați de renume, precum și
introducerea instituției în circuitul cultural/turistic al orașului prin lansările revistelor culturale
Familia și Varad în puncte turistice importante din oraș.
Bilanțul contabil pe trim. IV 2021 a fost întocmit și depus la Consiliul Județean Bihor sub
nr.2401/03.02.2021.
Conform bilanţului pe trim. IV 2021 datele instituţiei se prezintă astfel :
Active necurente
Active curente

13.381.915
6.823.137
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Total active

20.205.052

Datorii necurente

-

Datorii curente

633.795

Total datorii

633.795

ACTIV NET

19.571.257

TOTAL CAPITAL PROPRIU

19.571.257

Contul de rezultat patrimonial - prezintă un deficit de 408.858 lei, după cum urmează:
Total venituri

4.828.784

Total cheltuieli

5.237.642

Excedent

408.858

Conform fluxului de trezorerie - depus şi verificat de către Trezoreria Oradea, soldul
execuției bugetare este de zero, precum și disponibilul din casa.
La Banca Comercială instituţia are un depozit bancar de 2.779 lei - garanţie materială
pentru casieră.
Plăţi restante ale instituţiei – Nu este cazul.
Toate situaţiile şi declaraţiile financiare - aferente activitǎţii instituţiei
au fost depuse şi comunicate la zi organelor competente. Menționăm că datele declarate în
format electronic în programul Forexebug reflectă în totalitate aceleași date ca și în format
letric.
Inventarieri:
Inventarierea fondului public, a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor
din magazie, soldurilor de la clienţi şi furnizori, casa, tezoreria, soldurile din balanţa de
verificare au fost efectuate/verificate la sfarsitul anului 2021. In anul 2021, în evidenţele
contabile NU au fost înregistrate transferuri de mijloace fixe corporale amortizate integral şi
cu valoare mai mică decât limita stabilită prin lege (2.500 lei prin H.nr.276/21.05.2013) la
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materiale de natura obiectelor de inventar, conform prevederilor din O.nr.221 din
02.03.2015.
Cele două filiale desființate prin Hotărâre de CJ Bihor, mai precis unitățile de bibliotecă
precum și dotările cu rafturi și birouri au fost donate cu acordul ordanatorului principal de
credite după cum urmează :
Filiala Felix - primăriei din Sânmartin (22.340 unități de bibliotecă)
Filiala Dacia - Asociației Biblioteca Virtuală “ELIT” Oradea (19.263 unități de bibliotecă),
cu care instituția noastră are un protocol de colaborare pentru derularea de activități
culturale pe o perioadă de cinci ani.
Menționăm ca s-a avut în vedere inventrul la 30.06.2021 cu toate modificările necesare în
urma punerii în aplicare a HCJ Bihor din decembrie 2020. S-a urmărit folosirea eficientă a
spațiului precum și a dotărilor pe care dispune instituția.
Biblioteca Judeţenă „Gheorghe Şincai” Bihor Oradea face parte din sistemul de instituţii
culturale subordonate Consiliului Judeţean Bihor. În activitatea din anul 2021 am urmărit
strategia Ordonatorului principal de credit lansată pentru această perioadă şi planul de
management.
Verificări ale organelor de control:
Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor a fost verificată de cadrele
din I.S.U.Crişana (poziția 29/13.01.2021 în Registrul Unic de Control) înainte de preluarea
mandatului, și menționăm că măsurile recomandate au fost implementate pe parcursul anului
2021.
Auditul financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2020 a Camerei de
Conturi a jud. Bihor (poziția 30/05.04-16.06 2021) s-a încheiat fără recomandări. Pentru anul
2021, urmând a fi prezentat actul de radiere a celor două reviste culturale fuzionate cu
biblioteca, act care a fost prezentat în timpul controlului.
E. 2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor
de performanță ale instituției din următorul tabel:
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Vom evidenția evoluția valorii indicatorilor de performanță aferentă perioadei 01.09
31.12.2022, perioadă ce corespunde cu preluarea conducerii insituției noastre de către noul
manager.
Nr.

Indicatori de performanță

01.09.2021 – 31.12.2021

crt.
1.

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri – 6.597.560:15.608 = 422 lei/
cheltuieli de capital / nr. de beneficiari

beneficiar

2.

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

-

3.

Număr de activități educaționale

81

4.

Număr de apariții media(fără comunicate de presă)

25

5.

Număr de beneficiari neplătitori

12.106

6.

Număr de beneficiari plătitori

1215

7.

Număr de expoziții / Număr de reprezentatii / 39/81/95.751 (23.937/lună)
Frecvență medie

8.

Număr de proiecte / acțiuni culturale

59

9.

Venituri din activitatea de bază

28.131 lei

10.

Venituri proprii din alte activități

-

E. 3. Analiza programului minimal realizat de la preluarea conducerii institutiei:
Programul minimal realizat în perioada 01.09.2021 – 31.12.2021 se concretizează
astfel:
- Dezvoltarea colecțiilor bibliotecii a avut la bază achiziţia de documente. Astfel, s-au cheltuit
203.788 lei din care 117.375 lei subvenții CJB și 86.413 lei venituri proprii;
- Creșterea accesibilității la colecțiile bibliotecii a avut la bază diversificarea spațiilor
destinate lecturii publice prin:
- creșterea gradului de accesibilitate al insituției pentru public prin programul de lucru
în două schimburi și în zielele de sâmbătă fără noi angajări;
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- trecerea în format digital prin scanare a 20.988 pagini ale ziarelor Nagyvarad din
perioada 1940 - 1943 și Nagyvarady Naplo din perioada 1898 - 1903 prin cheltuirea a 18.895
lei;
- actualizarea informațiilor de pe web-site-ul insituției și a conținutului informațiiilor
pentru public din resurse proprii.
- Dezvoltarea infrastructurii IT prin:
- instalarea unor terminale de plată electronică (POS), atât la sediul central al insituției
cțt și la cele 2 filiale - din resurse proprii
- identificarea de proiecte din fonduri guvernamentale și din fonduri externe
nerambursabile, pentru achiziționarea de echipamente de înaltă performanță în procesul de
digitizare - din resurse proprii
- Marketing de bibliotecă a avut la bază realizarea de produse și servicii cu valoare aduăugată,
proiecte, lucrări tematice, produse informatice prin:
-realizarea unor prezentări de carte dezbateri și analize on –line pe teme de actualitate
cu resurse proprii
- realizarea de expoziții tematice din documente vechi, manuscrise, volume cu prilejul
marcării unor date de referință specifice personalităților culturale cu resurse proprii
- Participarea la parteneriate cu instituții similare din țară și din străinătate prin:
- derularea în continuare a proiectului „reconstruire parțială și mansardare casa de
cultură, muncipiul Oradea, str. Clujului nr. 85, cod Ems ROHU 446 acronim EduCultCenter,
realizat în cadrul Interreg V-A RO-HU 2014/2020, contract de finanțare nr. 92591 din
08.07.2019
- încheierea unor parteneriate și derularea în baza acestora a unor activități culturale
și educative cu Teatrul Regina Maria, Muzeul Țării Crisurilor, Inspectoratul Școlar Județean,
Casa corpului Didactic Bihor, Școala Internațională Oradea, colegii naționale, licee și școli,
precum și organizații non –guvernamentale de profil din Oradea și județul Bihor fără costuri
- Actțiuni culturale și profesionale în baza calendarului cultural, conferințe, lansari de carte
precum și:
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- lansarea lunară a numărului curent al revistei Familia și a revistei Varad prin
cheltuierea a 50.890 lei
- organizarea și desfășurarea unor evenimente culturale, sub egida bibliotecii și a
revistelor culturale Familia și Varad - fără costuri
- Conferință de lansare a volumului Rusia - o ecuație complicată a domnului Armand
Goșu prin cheltuirea a 453 lei.
E. 4. Nerealizari și deficiențe:
În ceea ce privește anumitele nerealizări, acestea au fost minore și nu au afectat sub
nici o formă activitatea de zi cu zi a instituției, iar în ceea ce privește deficiențele le vom
remedia pe parcursul perioadei de management.
Menționăm că pe parcursul anului 2021, biblioteca a pus în aplicare Hotarări ale Cj Bihor,
după cum urmează:
-

Hotărârea Nr. 34 din 2021 privind acordul Consiliului Județean Bihor pentru scoaterea
definitivă din gestiunea Bibliotecii Județene ”Gheorghe Șincai” Bihor – Oradea, a bunurilor
culturale comune 1.680 unității de bibliotecă - cărți și transferul lor definitiv sub formă de
donație în favoarea Parohiei Reformate Oradea – Episcopia Bihor

-

Hotărârea nr. 47 din 2021 privind revocarea dreptului de administrare al bibliotecii
județene ”gheorghe șincai” asupra imobilului (clădire și teren) situat în sat băile-felix,
comuna sânmartin, înscris în cf nr. 58752 sânmartin, nr. Cad 2088, în scopul gestionării
eficiente a domeniului public al județului bihor

-

Hotărârea nr. 48 din 2021 privind acordul consiliului județean bihor pentru scoaterea
definitivă din gestiunea bibliotecii județene “gheorghe șincai” bihor – oradea, a bunurilor
culturale comune 22.340 unități de bibliotecă – cărți și transferul lor definitiv sub formă
de donație în favoarea asociației biblioteca virtuală elit

-

Hotărârea nr. 64 din 2021 privind acordul consiliului județean bihor pentru scoaterea
definitivă din gestiunea bibliotecii județene “gheorghe șincai” bihor – oradea, a bunurilor
culturale comune 19.263 unități de bibliotecă – cărți, și transferul lor definitiv sub formă
de donație în favoarea primăriei comunei sânmartin
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-

Hotărârea nr. 152 din 15. 07. 2021 privind modificarea statului de funcții al bibliotecii
județene „gheorghe șincai”bihor
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Teatrul ,,Regina Maria”
Teatrul „Regina Maria” (TRM) Oradea este o instituție publică de spectacole şi concerte,
cu personalitate juridică, având gestiune proprie, care funcționează în subordinea Consiliului
Județean Bihor. Instituția de specialitate artistic-profesionistă a fost constituită în baza Legii
nr. 215/2001 privind administrația locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare şi funcționează în conformitate cu prevederile Legii 53/ 2003- Codul Muncii,
actualizată a O.G. nr. 21/31.01.2007 privind instituțiile şi companiile de spectacole sau
concerte, precum și a Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 184 din 31 august 2011. Conform
regulamentului de organizare și funcționare, TRM este o instituție de importanță regională,
care a avut în componența sa trei trupe: Trupa „Iosif Vulcan”, Trupa „Arcadia” și Ansamblul
Artistic Profesionist „Crişana”.
1. Misiunea autorității sau instituției publice, precum și obiectivele care trebuiau atinse
în perioada de raportare
Anul 2021 a ridicat pentru Teatrul Regina Maria, la rândul său, multe provocări,
generate atât de continuarea restricțiilor impuse de situația pandemică, cât și de schimbarea
conducerii și de incertitudinea situației Ansamblului Artistic Profesionist „Crișana”.
În ceea ce privește situația pandemică și consecințele pe care le-a avut asupra
activității teatrului, restricțiile de acces în sălile de spectacole au continuat, iar în perioada 20
martie-aprilie 2021 activitatea cu publicul a fost suspendată. În restul anului, s-a permis
desfășurarea activității cu publicul cu 70, 50 și chiar, pentru o perioadă semnificativă de timp,
30% din capacitatea sălilor de spectacole, impunându-se totodată și condiții de participare.
Aceste aspecte au dus la scăderea, în mod evident, a numărul de spectatori, de proiecte, de
evenimente conexe și de participări la festivaluri de profil în țară sau străinătate.
De asemenea, faptul că au fost doi manageri titulari diferiți și un manager interimar
interpus între cele două mandate a dus la o formă de dicontinuitate în ceea ce privește
viziunea managerială. Misiunea și obiectivele, în schimb, au rămas aceleași și sunt în
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concordanță cu ceea ce se regăsește în caietul de obiective trasat managerilor de către
Consiliul Județean Bihor.
Misiunea Teatrului Regina Maria este aceea de a oferi producţii teatrale, programe
educaționale şi un cadru profesional de cercetare și experimentare artistică, care să aducă o
contribuție majoră atât la promovarea valorilor culturale și la creşterea nivelului de dezvoltare
culturală a comunităţii la nivel regional şi, extrapolat, a unor comunităţi mai largi.
În perioada ianuarie – august 2021, Teatrul Regina Maria a funcționat conform
Organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobate
prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 220/15.12.2020. Organigrama cuprinde 121 de
posturi, din care 1 post de manager, 6 posturi – personal de conducere și 114 posturi –
personal de execuție.
Pentru următoarea perioadă a anului 2021, respectiv septembrie – decembrie 2021,
a fost aprobată o nouă organigramă, un nou stat de funcții și regulament de organizare și
funcționare prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr. 158/05.08.2021, prin care începând
cu data de 01.09.2021 se deființează Ansamblul Artistic Profesionist Crișana – structură în
cadrul Teatrului Regina Maria. Organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Bihor nr. 158/05.08.2021 cuprinde 88 de posturi, din care 1 post de manager, 5 posturi –
personal de conducere și 82 posturi – personal de execuție.
În anul 2021 conducerea Teatrului Regina Maria a fost asigurată astfel:
•

01.01.2021 – 05.05.2021 – manager Rîmbu Elvira

•

06.05.2021 – 04.08.2021 – manager interimar Borda Șerban – Vasile

•

05.08.2021 – 31.12.2021 (prezent) – manager Vulcu Daniel – Sorin
Teatrul Regina Maria a avut în cursul anului 2021 cauze pe rolul Tribunalului Bihor, a

Curții de Apel Oradea, a Tribunalului București și a Judecătoriei Oradea: 17 litigii de muncă
(contestații la decizii de concediere), 4 litigii contencios administrative (litigii în care au fost
atacate Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.220/15.12.2020, respectiv Hotărârea C.J.
Bihor nr.158/2021prin care a fost desființată structura Ansamblul Artistic Profesionist
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Crișana) și 6 litigii civile (contestații la executare – 4 dosare și 2 dosare – suspendare
provizorie).
Astfel, în anul 2021, ca urmare a reorganizării instituției prin Hotărârea Consiliului
Județean Bihor nr.220/2020, s-a declanșat procedura de concediere în temeiul art. 65 din
Codul Muncii pentru care au fost emise 21 de decizii de concediere.
Din acestea au fost contestate în instanță la Tribunalul Bihor și Tribunalul București 17
decizii de concediere, iar 5 dintre acestea au fost soluționate în primă instanță, în 4 dosare
instituția fiind obligată să achite cu titlu de despăgubiri salariile de care ar fi beneficiat
contestatarii dacă nu ar fi intervenit concedierea. Sentințele sunt executorii, dar nu definitive
fiind atacată cu apel la instanța competentă (Curtea de Apel București, respectiv Curtea de
apel Oradea).
Litigiile pe instanță de contecios administrativ au fost soluționate astfel:
•

Cererile de anulare, respectiv de suspendare a Hotărârii C.J. Bihor nr.158/2021 au fost
soluționate atât pe fond cât și în recurs, soluțiile fiind definitive și irevocabile, sens în
care intanța a statuat că Hotărârea nr.158/2021 a C.J. Bihor a fost luată cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

•

Cererile de suspendare a Hotărârii C.J. Bihor nr.220/2020 au o soluție definitivă, fiind
respinse

•

Cererile de anulare a Hotărârii C.J. Bihor nr.220/2020 nu au soluție definitivă fiind
atacate cu recurs la Curtea de Apel Oradea.
În cursul anului 2021 au fost soluționate de către Curtea deApel Oradea apelurile

împotriva sentințelor Tribunalului Bihor privind contestațiile la concedierile din motive
disciplinare (au fost concediați 3 dansatori de la Ansamblul Artistic Profesionist Crișana pentru
fapte grave, repetate de indisciplină), Tribunalul Bihor menținând ca temeinice și legale
deciziile de concediere.
Hotărârile Tribunalului au fost atacate cu apel la Curtea de Apel, fiind soluționat
definitiv, având soluții de admitere în parte a apelului, în sensul că instanța de apel a constatat
că apelanților să le fie înlocuită sancțiunea desfacerii contractului de muncă cu reducerea
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salariului cu 10% pe 3 luni, Curtea dispunând reîncadrarea în muncă și plata retroactivă a
tuturor drepturilor salariale.
Având în vedere faptul că la data rămânerii definitive a acestora Teatrul Regina Maria
nu avea în structura organizatorică posturi similare pe care să fie reintegrați, s-a procedat la
emiterea deciziilor de anulare a deciziilor de concediere, iar concomitent cu acestea au fost
emise preavizele de concediere.
Teatrul Regina Maria are ca obiective principale: promovarea valorilor teatrale şi
cultural-artistice autohtone și universale, atât pe plan național, cât și internațional, a artei
muzicale românești și universale, precum și a celei specific bihorene în țară și străinătate,
promovarea şi încurajarea talentelor nou afirmate, stimularea creației artistice şi formarea
gustului teatral şi muzical al tinerei generații, valorificarea folclorului tradițional bihorean și
românesc, având ca scop cunoașterea, păstrarea și promovarea cântecului și dansului
tradițional, prin realizarea de producții artistice și aducerea acestora în fața publicului din țară
și străinătate, prin susținerea de spectacole și concerte, precum și dezvoltarea audienței,
creșterea accesului publicului la aceste valori.
Pentru atingerea obiectivelor, în anul 2021 teatrul a desfășurat următoarele activități
principale:
a organizat și a susținut un număr total de 209 spectacole, dintre care 11 premiere la

ü

Trupa Iosif Vulcan, 4 premiere la Trupa Arcadia și 7 la Ansamblul Artistic Profesionist „Crișana”,
după cum urmează:
Premiere Trupa Iosif Vulcan:
•

Iosif Vulcan 180 – spectacol tip documentar filmat, premiera online 24 ianuarie;

•

Show cu ImProductivii – spectacol de improvizație – premiera 29 ianuarie, Sala
Arcadia;

•

Preludiu cu fugă, de Ion Bogdan Martin, regie colectivă – premiera 28 februarie,
Sala Arcadia;

•

Insultați Belarus(ia), de Andrei Kureicik, regia artistică Alexandru Rusu, spectacol
lectură filmat, premiera online 8 februarie;
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•

Ipotetic, de Laurențiu Budău – spectacol lectură filmat – premiera 26 februarie;

•

Șarpele în iarbă, de Alan Ayckbourn, regia artistică Sebastian Lupu, premiera 19
februarie, Sala Arcadia;

•

Genul acuzativ, text și regie artistică Mimi Brănescu, premiera 5 martie, Sala Mare;

•

Cântarea pătimirii noastre, spectacol-recital din lirica lui Octavian Goga susținut de
actorul Eugen Țugulea, premiera 7 mai 2021, Sala Arcadia;

•

Niște zile ciudate, de Elise Wilke, regia artistică Rareș Budileanu – premiera 10
iunie, Sala Mare;

•

Tartuffe, de Molière, regia artistică Vlad Trifaș – premiera 19 septembrie, Sala Mare

•

Ultima noapte de dragoste, după Camil Petrescu, scenariul și regia artistică Doru
Fârte, spectacol lectură – spectacol înregistrat video 15 noiembrie;

•

Eva Heyman, dramatizarea, conceptul și regia artistică Emil Sauciuc și Ioana-Maria
Repciuc – premiera 21 noiembrie, Sala Arcadia.

Premiere Trupa Arcadia:
•

Băiețelul care se putea mușca de nas, text Alex Moldovan, regia Selma Dragoș,
premiera 9 iulie 2021, Orășelul Copiilor;

•

Capra cu trei Iezi (remake), după Ion Creangă, concept Daniel Vulcu, adaptare
regizorală Florian Silaghi, premiera 13 octombrie 2021, Sala Arcadia;

•

Stan Bolovan-Spaima Zmeilor (remake), după Ioan Slavici, concept Maria Mierluț,
adaptare regizorală Florian Silaghi, premiera 31 octombrie 2021, Sala Arcadia;

•

Crăiasa Zăpezii și Oglinda Fermecată, după Hans Christian Andersen, dramatizare
și regie Iulian Bulancea, premiera 18 decembrie 2021, Sala Arcadia.

Ansamblul Artistic Profesionist „Crișana”
•

Dor de dragobete – premiera 24 ianuarie, 2021, Sala Arcadia;

•

Dragu-mi-i lume să-ți cânt – premiera 24 iunie 2021, Sala Mare;

•

Cântec și joc din străbuni – premiera 1 iulie 2021, Sala Mare;

•

Cântecul și voia bună – premiera 26 august 2021, Sala Mare;
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•

Armonii de toamnă – premiera 12 noiembrie 2021, Sala Mare;

•

Un pământ numit România – premiera 1 decembrie 2021, Sala Mare;

•

TRADIȚII - Concert folcloric educativ dedicat copiilor, premiera – 11 decembrie
2021, Sala Arcadia.
Trei dintre premierele Trupei Iosif Vulcan sunt realizate în coproducție, cofinanțare

și/sau colaborare cu alte instituții și autorități publice ori cu persoane juridice de drept privat
din țară, după cum urmează:
•

Iosif Vulcan 180 – o coproducție cu Asociația Culturală Teatrul de Copii Oradea, în
parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor, prin Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” și
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, prin departamentul Revista de Cultură
„Familia”, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii;

•

Insultați Belarus(ia), de Andrei Kureicik, regia artistică Alexandru Rusu – acțiune de
solidaritate a teatrelor din România cu artiștii din Belarus, care se alătură
programului mondial de lecturi – Belarus(sia) Worldwide Reading Project;

•

Niște zile ciudate, de Elise Wilke, regia artistică Rareș Budileanu – spectacol realizat
în cadrul face proiectului „Invizibili”, în parteneriat cu Asociația Culturală Teatrul de
Copii Oradea și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).
De asemenea, atât Trupa Iosif Vulcan, cât și Trupa Arcadia au reluat spectacole

valoroase, care încă suscită interesul publicului, din stagiunile anterioare, după cum urmează:
Trupa Iosif Vulcan
•

Avalanșa, de Tuncer Cucenoglu, regia artistică Petru Vutcărău, Sala Mare;

•

Trei femei înalte, de Edward Albee, regia artistică Diana Păcurar, Sala Arcadia;

•

Vrăjitorul din Oz, dramatizare și regie artistică Dan Mirea, Sala Mare;

•

O poveste foarte simplă, de Maria Lado, regia artistică Elvira Rîmbu, Sala Arcadia;

•

Variațiuni enigmatice, de Eric Emmanuel Schmitt ,Sala Arcadia;

•

În plină glorie!, de Peter Quilter, regia artistică Cristian Ioan, Sala Mare;
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•

Îndrăgostiții din Ancona, de Vajda Katalin, regia artistică Andrei Mihalache, Sala
Mare;

•

Arta adulterului, de Pierre Chesnot, regia artistică Daniel Vulcu, Sala Mare;

•

Moștenirea norocului, de Thanasis Papathanasiou și Mihalis Reppas, regia artistică
Radu Nichifor, Sala Mare;

•

Creștini, de Lucas Hnath, regia artistică Radu Iacoban, Sala Mare;

•

Domnișoara Iulia, de August Strindberg, regia artistică Alexandru Bara, Sala
Arcadia;

•

Revizorul, de N. V Gogol, regia artistică Petru Vutcărău, Sala Mare;

•

Ursul și cerere în căsătorie, de A. P. Cehov, regia artistică Petre Panait, Sala Arcadia;

•

Profu’ de franceză, de Tudor Mușatescu, regia artistică Dan Mirea, Sala Mare;

•

Sunetul muzicii, de Richard Rodgers, regia artistică Mihaela Bogdan, Sala Mare;

•

…Escu, de Tudor Mușatescu, regia artistică Claudiu Goga, Sala Mare;

•

Cafeneaua Pirandello, scenariu dramatic de Anca Măniuțiu – după texte de Luigi
Pirandello, regia; Mihai Măniuțiu – online;

•

Cabaretul Dada, de Matei Vișniec, regia: Anca Bradu –online;

•

Exploziv, de Elise Wilk, regia: Rareș Budileanu – online;

•

Cu mîne zilele-ți adaogi, recital de poezii dedicat comemorării a 131 de ani de la
trecerea în eternitate a poetului Mihai Eminescu, susținut de actorul Eugen
Țugulea;

•

Livada de vișini, de A.P. Cehov, regia: Alexandru Dabija – online

Trupa Arcadia
•

Apolodor Pinguinul Călător, de Gellu Naum, regia Sebastian Lupu;

•

Scufița Roșie, regia li scenariul Maria Mierluț;

•

Isprăvile lui Păcală, de Constantin Cubleșan, regia Petre Ghimbășan;

•

Gulliver, regia Radu Dinulescu;

•

Povești Populare Maghiare, scenariul și regia Igor Lungu;

•

Povești Populare Rusești, scenariul și regia Igor Lugu;
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ü

•

Cenușăreasa, scenariul și regia Adela Moldovan;

•

Pinocchio, scenariul și regia Adela Moldovan;

•

1+1=1, de Consuela Egyed și Carina Bunea;

•

Omuleț, de Petro Ionescu, regia Delia Gavlițchi;

•

Mic sau Mare, regia Victoria Nagy;

•

Hansel și Gretel, după Frații Grimm, regia Szőke Kavinszki András;

•

Frumoasa și Bestia, regia Florian Silaghi.
a organizat și a susținut turnee și participări la festivaluri în țară și strănătate, după cum

urmează:
Trupa Iosif Vulcan a participat cu spectacolul Genul acuzativ la Festivalul Săptămâna
Teatrului Tânăr, Buzău în 1 octombrie 2021și la Festivalul Internațional de Teatru și Arte
Performative- Dialog, Brăila, în 3 octombrie 2021, la Festivalul Național de Teatru cu
spectacolele Moștenirea norocului și Trei femei înalte și a organizat deplasarea la Festivalul
Internațional al Teatrelor Balcanice „Balkan Breeze” din Bursa, Turcia.
Trupa Arcadia a participat la Festivalul Internațional „Sub bagheta lui Merlin”,
Timișoara, cu spectacolul 1+1=1 în luna octombrie 2021 și la Festivalul Internațional de Teatru
Independent „COMIC 7B”, din Buzău, cu spectacolul Băiețelul care se putea mușca de nas în
luna septembrie 2021.
ü

a prezentat piese și texte de teatru reprezentative pentru dramaturgia românească și

universală, mai ales dacă ne raportăm la opera marilor clasici sau la autori contemporani
remarcabili, cum ar fi: Molière, Alan Ayckbourn, Camil Petrescu, Mimi Brănescu etc.
ü

a pus în valoare talentul creatorilor din domeniul artelor interpretative, al regiei și al

scenografiei, precum și din celelalte domenii specifice spectacolului contemporan, prin prin
invitarea unor echipe de creație sau participarea specialiștilor teatrului la crearea producțiilor
teatrale;
ü

a sprjinit debutul și afirmarea tinerilor artiști, oferind posibilitatea unor tineri actori să

intre în producțiile teatrului (de exemplu: Ioana-Maria Repciuc), lansând programul de start-
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up regie teatru, dedicat tinerilor regizori și invitând regizori tineri să monteze la Teatrul Regina
Maria;
ü

a realizat și a găzduit proiecte teatrale naționale și internaționale, precum și proiecte

în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artiști, organizații neguvernamentale,
instituții, de spectacole, alte instituții de cultură din țară și străinătate, găzduind, spre
exemplu, European Music Open și o parte din evenimentele desfășurate în cadrul TIFF;
ü

a realizat, în parteneriat cu instituții de învățământ preuniversitar, programe de

educare prin și pentru teatru și folcor în ateliere de formare, cursuri în domniu pentru tineri,
precum și spectacole pentru copii, cum ar fi concertul folcloric Tradiții;
ü

a realizat materiale și obiecte promoționale dedicate teatrului, proiectelor și

programelor sale, în condițiile legii;
ü

a desfășurat activități de impresariat pentru propriile producții artistice atât la sediu,

cât și în turnee și deplasări
ü

a desfășurat activități specifice – sport pentru interpretare artistică, producția,

promovarea și difuzarea de spectacole, încurajând inițiativa independentă în domeniul
artelor;
ü

a stimulat inovația în creația dramaturgică și spectacologică;

ü

a organizat cursuri pentru pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea perofesională a

personalului propriu.
2. Indicii de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora

Ianuarie
Nr.
crt

Denumire indici de performanţă

(1) (2)

Total

(3=4+5+6
)

284

Aprilie
Manager

– Mai – Iulie
Manager
– interimar

August
Decembrie
– Manager

Elvira Rîmbu Șerban Borda

Daniel Vulcu

(4)

(6)

(5)

–
–

1.

Proiecte proprii realizate:

- în premieră

93

32

33

28

Trupa Iosif Vulcan

12

7

2

3

Trupa Arcadia

4

-

1

3

7

1

2

4

70

24

28

18

209

67

72

70

11

-

1

10

Ansamblul

Artistic

Profesioanist
„Crișana”
- în reluare
2.

Număr spectacole din care:
Participări la festivaluri, turnee, gale, deplasari
etc.

3.

Participare la proiecte europene/internaţionale -

-

-

-

4.

Numar beneficiari, din care

26707

11368

4675

10664

- platitori

15.203

4947

4675

5581

- neplatittori (online)

11504

6421

-

5083

3,95%

2,84%

2,61%

7.38%

4,11%

3,03%

2,71%

7,47%

Nominalizări

1

-

1

-

Premii

2

-

2

-

5.

6.

7.

Veniturile proprii raportate la totalul veniturilor
(%)
Veniturile proprii raportate la totalul subventie
(%)
Premii și nominalizări

•

Analiza datelor financiare an 2021 si gradul de realizare a acestora
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Buget
Buget de venituri şi
cheltuieli

definitiv
An 2021

Buget realizat
Ianuarie

Buget realizat

– Mai – Iulie

August

Analiză
Buget

–

Decembrie

Total

%

Aprilie 2021

2021

1

2

3

4

5=2+3+4

13.033.890

4.383.181

4.109.252,99

3.028.132,31

11.520.566,30

88,38

187.150

150.000

37.146,63

-187.146,63

-

-

1.009.850

124.670

107.586,36

223.504,78

455.761,14

45,13

792.000

108.710

96.213

214.107,02

419.030,02

52,90

209.850

7.960

11.373,36

9.397,76

28.731,12

13,69

8.000

8.000

-

-

8.000

100

11.836.890

4.108.511

3.964.520

2.991.774,16

11.064.805,16

93,47

Subvenții

pentru

instituții

publice 11.446.890

4.108.511

3.574.520

3.198.283

10.881.314

95,06

I) Venituri totale (lei),
din care:

2021
6=5/1(
%)

a) Sume utilizate de
administrațiiile locale
din excedentul anului
precedent

pentru

secțiunea

de

funcționare
b) Venituri proprii din
care:
Venituri din serbări și
spectacole
Alte

venituri

din

prestări de servicii
Sponsorizări
c)

Alocații/subvenții

din care:

secțiunea

de
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funcționare
Subventii

pentru

instituții

publice

sectiunea

de

390.000

-

390.000

-206.508,84

183.491,16

47,04

13.033.890

4.074.108,6

2.882.752,91

4.498.701,60

11.455.563,15

87,89

9.406.196

3.600.410

2.425.443

3.380.343

9.406.196

100

1.740.656

439.363,64

404.378,20

896.913,81

1.740.655,65

99,99

1.055.000

88.312,91

102.852,60

394.901,26

586.066,77

55,55

-

-

-

-

-

-

34.335

43.523

47.142

125.000

100

-

33.210,71

150.500,79

183.711,50

45,92

-

-23.802

23.802

-

-

dezvoltare
II)

Cheltuieli

totale

(lei), din care:
a)

Cheltuieli

de

personal
b) Bunuri și servicii,
din care:
Cheltuieli

producție

artistică
c)

Proiecte

cu

finantare
nerambursabilă
d)

Sume

aferente

persoanelor

cu 125.000

handicap neîncadrate
e) Cheltuieli de capital 400.000
f) Plăți efectuate în
anii

precedenți

recuperate

în

și
anul

-

curent
3. Scurtă prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la
obiectivelor autorității sau instituției publice

287

Înainte de a prezenta programele desfășurate, trebuie să menționăm un aspect
important: în perioada 05 mai - 05 august 2021 la conducerea Teatrului Regina Maria a fost
numit un manager interimar, fără concurs și proiect de management, prin urmare încadrarea
activității sale în programe prestabilite nu este posibilă. Însă, pentru managerii titulari aceasta
este următoarea:
1. Prezentarea programelor în perioada Ianuarie – Aprilie 2021
•

COMEDY TRM, subprogramul CONTEMPORAN – Trupa Iosif Vulcan
Programul își propune realizarea unor spectacole din registrul comic, sau din cel

specific teatrului de revistă, cu scopul de a oferi divertisment de bună calitate tuturor
categoriilor de public, indiferent de statut, pregătire profesională sau vârstă. Astfel, Teatrul
Regina Maria își îndeplinește obiectivul de a oferi o alternativă de entertainment care poate
atrage un număr foarte mare de spectatori, atât din Oradea cât și din județ.
Spectacolul realizat în cadrul acestui program este „Genul acuzativ”, o comedie
autohtonă, scrisă de un autor contemporan, care semnează și regia: Mimi Brănescu, atingând
astfel și un alt obiectiv, acela de a promova valorilor teatrale şi cultural-artistice autohtone și
dramaturgia contemporană românească.
•

CONTEMPORAN TRM
Programul urmărește realizarea unor spectacole, pornind de la texte semnate de

dramaturgi contemporani din țară și de peste granițe, care au menirea de a menține publicul
în contact cu actualele tendințe. Producția teatrală realizată în cadrul acestui program este
„Șarpele în iarbă”, de Alan Ayckbourn, un scriitor contemporan englez prolific și renumit, a
căror texte sunt traduse în peste 35 de limbi și jucate pe scenele teatrelor din întreaga lume.
•

FOLCLOR ȘI TRADIȚII TRM
Programul prevede organizarea de spectacole și concerte folclorice pentru iubitorii

genului, dar și spectacole educative pregătite pentru tânăra generație, în vederea cunoașterii
folclorului românesc. Spectacolul realizat în cadrul acestui program este „Dor de dragobete”,
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la Ansamblul Artistic Profesionist „Crișana”. Spectacolul urmărește formarea gustului muzical
al tinerei generații, valorificarea folclorului tradițional bihorean și românesc, având ca scop
cunoașterea, păstrarea și promovarea cântecului și dansului tradițional și creșterea accesului
publicului la aceste valori.
2. Prezentarea programelor în perioada August – Decembrie 2021
Trupa Iosif Vulcan
•

CLASIC, DAR NU ÎNVECHIT
Programul își propune realizare de proiecte de teatru clasic, dar și adaptarea textelor

respective la un limbaj actual, aducând astfel dramaturgia clasică mai aproape de publicul de
astăzi. Producția teatrală încadrată în acest program în planul minimal aferent anului 2021,
perioada august-decembrie 2021 este spectacolulul „Opera de trei parale”, de Bertolt Brecht
și Kurt Weill. Pentru realizarea acestui spectacol a fost invitată la Oradea o echipă de creatori
valoroși: directorul de scenă Victor Ioan Frunză și scenografa Adriana Grand. Este un proiect
de avenvergură, care pornește de un text clasicizat și de la un autor care a reformat estetica
și practica teatrală, fiind cel mai jucat autor din lume, după William Shakespeare. Proiectul
este o macrostructură atât din punct de vedere scenografic, cât și uman, care reușește să
ofere o valoare incontestabilă repertoriului oricărui teatru, să aducă în cadrul comunității o
capodoperă a dramaturgiei universale, o echipă de creație remarcabilă și să implice aproape
întreaga echipă de actori ai Teatrului Regina Maria.
• MODERN, DAR FĂRĂ OSTENTAȚIE, EXPERIMENT ȘI INOVAȚIE.
Programul prevede crearea unor proiecte de tip „studio” și are ca scop promovarea
formelor teatrale alternativ-experimentale şi promovarea dramaturgiei clasice şi
contemporane. Sala va trebui să devină un spaţiu de cercetare, un spaţiu în care să
experimenteze modalităţi noi de expresie teatrală. Trebuie abandonată ideea potrivit căreia
studioul este o anexă a sălii mari. Nu în mod exceptional, dar atunci când proiectul este
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adecvat, chiar și scena mare poate deveni un spațiu de cercetare. Programul va fi realizat
preponderent de regizori tineri.
În cadrul acestui program a fost realizat spectacolul „Tartuffe”, de Molière, regia
artistică Vlad Trifaș. Chiar dacă textul este unul clasic, a fost adaptat, adus la viteza și estetica
contemporană. A fost pus în scenă la Sala Mare, dovedind că acesta este un spațiu propice
inclusiv pentru cercetare teatrală. Principalele obiective pe care proiectul le atinge sunt:
stimularea inovației în creația dramaturgică și spectacologică, promovarea și sprijinirea
tinerilor artiști, regizorul fiind unul dintre reprezentanții noii generații de creatori teatrali, și
prezentarea unei piese de teatru reprezentative pentru dramaturgia universală, „Tartuffe”
fiind o capodoperă a genului dramatic.
•

CU MUNCĂ ȘI CU RĂBDARE POȚI FACE CÂT... UN REGIZOR
Programul implică actori ai Teatrului Regina Maria, cu o carieră solidă, care, la un

moment dat, au simţit nevoia să preia şi frâiele realizării unor spectacole de teatru. Proiectul
pus în scenă în cadrul acestui program este spectacolul „Eva Heyman”. Dramatizarea,
conceptul și regia le aparțin actorilor Emil Sauciuc și Ioana-Maria Repciuc. Fiind un scenariu
inspirat dintr-o poveste reală orădeană, spectacolul valorifică un fragment din istoria tragică
locală. Totodată, spectacolul reprezintă și un debut pe scena orădeană a actriței Ioana-Maria
Repciuc, originară din Oradea, promovând şi încurajând astfel un talent nou afirmat.
Spectacolul nu a fost prevăzut inițial în planul minimal, dar poate fi încadrat în programul Cu
muncă și cu răbdare poți face cât... un regizor, deoarece respectă întru-totul cerințele
acestuia.
Tot în programul minimal era programată încă o premieră în cadrul acestui program,
un spectacol regizat de actorul Sebastian Lupu: „Hoața”, în distribuția căruia se regăseau
actrițele Mirela Niță Lupu și Ioana Dragoș Gajdó. Acest proiect nu a mai putut fi realizat,
deoarece actrița Ioana Dragoș Gajdó a intrat în distribuția spectacolului „Opera de trei parale”
și, ca soluție alternativă, s-a început lucrul la un alt spectacol: „Anonimul venețian” de
Giuseppe Berto, regia artistică Elvira Rîmbu, în distribuție intrând actorii Sebastian Lupu și
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Mirela Niță Lupu. Premiera acestui spectacol a fost programată la începutul lunii martie la
Sala Arcadia.
Trupa Arcadia
•

LUME DE BASM, O LUME A VIITORULUI
Programul O lume de basm, o lume a viitorului se adresează preșcolarilor și școlarilor

din învățământul primar, pe care își propune să-i atragă spre sala de spectacole prin producții
realizate preponderent cu păpuși și marionete, Trupa Arcadia fiind formată din actori
specializați în mânuire păpuși.
S-a optat pentru reluarea și readaptarea, atât din punct de vedere regizoral, cât și din
punctul de vedere al actorilor prezenți în distribuție a două producții potrivite publicului
foarte tânăr: „Capra cu trei iezi” și „Stan Bolovan-Spaima Zmeilor”. Ambele spectacole au avut
statut de premieră existând importante schimbări de text și o nouă abordare regizorală care
a presupus adaptarea numărului de personaje și efectuarea de înlocuiri ale actorilor care au
figurat în vechile distribuții.
De asemenea, în luna decembrie a anului 2021, Trupa Arcadia a realizat premiera
spectacolului „Crăiasa Zăpezii și Oglinda Fermecată”, de Hans Christian Andersen, în regia lui
Iulian Bulancea. Această producție a înlocuit titlul „Mica Sirenă”, de același autor, care ar fi
trebuit realizat, conform proiectului de management, cu actori ai Trupei Iosif Vulcan.
Spectacolul este încadrat tot în programul „O lume de basm, o lume a viitorului”.
Proiectele Trupei Arcadia sunt dedicate copiilor, având atât un scop recreativ, cât și
unul educativ. Pe lângă aceste două componente pe care și le asumă, spectacolele și
evenimentele organizate de Trupa Arcadia au ca obiectiv şi formarea gustului teatral al tinerei
generații.
Pe lângă spectacolele realizate în carul programelor, s-au pus în scenă și alte producții
complementare viziunii și misiunii instituției, care au răspuns obiectivelor instituției și au
răspuns cerințelor comunității.
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4. Raportarea cheltuielilor, dedicate pe programe
• Proiecte concepute în perioada ianuarie – aprilie 2021, Manager Rîmbu Elvira

TRUPA

Trupa Iosif Vulcan

PROGRAMUL

Profesionist
Crișana

PROIECTE

BUGET

BUGET

PROIECT

REALIZATE

INIȚIAL

REALIZAT

3.800,76

5.547,46

67.278,50

53.110,73

10.500,00

6.700,00

81.579,26

65.358,19

CONTEMPORAN

SARPELE

TRM

IARBA

IARBA

GENUL

GENUL

ACUZATIV

ACUZATIV

COMEDY TRM
Ansamblul Artistic

DENUMIRE

FOLCLOR

ȘI DOR

TRADIȚII TRM

IN SARPELE

IN

DE DOR

DRAGOBETE

DE

DRAGOBETE

TOTAL

• Proiecte concepute în perioada august – decembrie 2021, Manager Vulcu Daniel

TRUPA

PROGRAM
CLASIC DAR NU
ÎNVECHIT

Trupa Iosif Vulcan

MODERN
FĂRĂ
OSTENTAȚIE,

DENUMIRE

PROIECTE

BUGET

BUGET

PROIECT

REALIZATE

INIȚIAL

REALIZAT

259.170,50

257.354,04

59.440,70

53.940,16

OPERA DE TREI
PARALE

de

Bertolt Brecht
DAR

TARTUFFE de J.
B. Molière
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OPERA

DE

TREI PARALE

TARTUFFE

EXPERIMENT

ȘI

INOVAȚIE
MICA
de

SIRENĂ Spectacol înlocuit cu
H.

C. „Crăiasa Zăpezii”

Andersen
CRAIASA
ZAPEZII de H. 38.662,80

23.898,96

C. Andersen
O
Trupa Arcadia

LUME

STAN

DE

BASM, O LUME A MULT
VIITORULUI

AER

PENTRU NIMIC

BOLOVAN,
adaptare
după

-

-

-

-

947,10

-

358.221,10

335.193,16

Ioan

Slavici
CAPRA
PUGUȚA

CU

DOI BANI

TREI

CU
IEZI,

adaptare
după

Ion

Creangă
CU MUNCĂ ȘI CU
Trupa Iosif Vulcan

RĂBDARE

ANONIMUL

POȚI HOAȚA

de VENEȚIAN,

FACE CÂT… UN Cristina Cozma

de Giuseppe

REGIZOR

Berto

TOTAL

Teatrul Regina Maria a fost alături de publicul orădean în anul 2021 și a oferit
spectacole valoroase îndeplinindu-și rolul creativ, comunitar și recreativ.
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Teatrul ,,Sigligeti Szinhaz”
Teatrul Szigligeti Színház, instituţie de repertoriu, și-a propus să realizeze în fiecare
stagiune cel puţin 10 spectacole noi, conform programului minim aprobat, pe scena mare a
Teatrului de Stat, respectiv scena Arcadia și sala „Studio Arcadia”.
Misiunea Teatrului „Szigligeti Színház” a rămas neschimbată, evaluăm în permanenţă
așteptările publicului, oferind un repertoriu larg de la piese muzicale ușor accesibile până la
drame contemporane. Totodată ne propunem în continuare sensibilizarea publicului față de
subiectele abordate de piese, interconectate cu realitatea cotidiană, socială. Receptiv în
relația cu oamenii, sensibil la evenimentele socio-culturale prin abordarea unui limbaj teatral
progresiv, Teatrul „Szigligeti Színház” valorifică și posibilitățile orașului multicultural,
adresându-se deopotrivă publicului vorbitor de limba maghiară, iar prin programul de
subtitrare și publicului vorbitor de limba română. Având ca obiectiv promovarea valorilor
artistice autohtone și universale, obiectivele specifice ale celor 3 trupe stabilite pentru anul
2021 în cadrul programului minimal împreună cu programele complementare prevăzute în
contractul de management, sunt următoarele:
Elaborarea și prezentarea pe perioada 01. ianuarie - 31. decembrie a spectacolelor noi:
Trupa Szigligeti:
- „Az ember tragédiája” (Tragedia omului) de Madách Imre - premieră 04. martie
2021.
- „A tigris” (Tigrul Sibian) de Gianina Cărbunariu - premieră 06. martie 2021.
- „Csongor és Tünde” (Csongor și Tünde) de Vörösmarty Mihály – premieră 01.
octombrie 2021.
- „Az öreg hölgy látogatása” (Vizita bătrânei doamne) de Friedrich Dürenmatt premieră 17. noiembrie 2021.
- „Gül baba” de Huszka Jenő - premieră 31 decembrie 2021/01 ianuarie 2022
- Festivalul „Holnapután” – perioada 03-06. iunie 2021.
Trupa Lilliput:
- „Körforgás” (Anotimpuri) – premieră 31. ianuarie 2021.
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- „Négyballábas kisegér” (Șoricelul stângaci) de Németi Emese - Lélek Sándor Tibor –
premieră 06. iunie 2021.
- „Sosevolt cirkusz” (Circul care n-a fost) de Mészöly Miklós – premieră 07. octombrie
2021.
- „Menjünk lássunk egy csodát” (Haideți să vedem minunea) de Dió Zoltán – premieră
28. noiembrie 2021.
- Festivalul FUX - perioada de 07-10. octombrie 2021.
Ansamblul Profesionist Nagyvárad Táncegyüttes:
- „Diótörő” (Spărgătorul de nuci) de Pjotr Iljics Csajkovszki – premieră 17. ianuarie
2021.
- „János Vitéz” (János Viteazul) – premieră 21. ianuarie 2021.
- „Vuk” de – premieră 26. ianuarie 2021.
- „Antigoné” (Antigona) de Szophoklesz– premieră 21. noiembrie 2021.
Lucrări realizate:
În toamna anului 2021 a fost solicitată și a fost obținută Autorizația de Construire
pentru implementarea proiectului „Actualizarea Scenariului de Securitate la Incendiu și
Întocmire Documentației Tehnice a Clădirii Teatrului de Stat Oradea” elaborat de S.C. PROARH S.R.L. În luna noiembrie 2021 a fost încheiat un contract de furnizare pentru un sistem de
detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI) care să acopere parterul clădirii Teatrului
de Stat Oradea, care este încă în derulare.
Obiectivele celorlalte compartimente reprezintă deservirea celor trei trupe artistice în
vederea realizării obiectivelor specifice ale acestora, cum ar fi:
- Asigurarea suportului tehnic necesar realizării spectacolelor jucate atât la sediu, cât
și în deplasare.
- Elaborarea și implementarea unor proiecte culturale utile și compatibile cu
activitățile specifice instituției în vederea susținerii realizărilor producțiilor artistice,
precum și, promovarea acestora.
- Activitate de informare, îndrumare, relaţii cu publicul.
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- Conducerea și coordonarea tuturor activităților tehnico-economice ale instituției
conform subordonării ierarhice.
- Asigurarea serviciilor specifice de îngrijire ale spațiilor aflate în administrarea
instituției angajatoare.
- Asigurarea tuturor activităților suport necesare realizării producțiilor artistice.
- Întocmirea, aprobarea, execuția bugetului de venituri și cheltuieli în concordanță cu
necesitățile compartimentelor artistice, de îngrijire, deservire scenă și administrative.
- Evidența contabilă și tehnico-operativă, întocmirea situațiilor financiare.
- Elaborarea, implementarea, întocmirea tuturor documentelor legate de drepturile
de personal ale angajaților instituției.
2.) Indici de performanță
În anul 2021 instituția noastră a prezentat următoarea situație privind bugetul de
venituri și cheltuieli:
Analiza Bugetului de cheltuieli pe anul financiar 2021:
Din subvenții

Prevăzut

Realizat

Grad

de

realizare
Cheltuieli salariale

9.205.000

9.085.324

98,70%

Cheltuieli cu bunuri si servicii

1.735.000

1.606.991

92.62%

Cheltuieli de capital

200.000

77.089

38,54%

Cheltuieli proiect FEDR

12.000

3.403

28,36%

Total

11.152.000

10.772.807

96,60%

Din venituri proprii

Prevăzut

Realizat

Grad
realizare

Cheltuieli cu bunuri si servicii

1.033.950

881.874

85,29%

Total

1.033.950

881.874

85,29%

296

de

Cheltuielile salariale au fost suportate 100% din subvenții și reprezintă 75,54 % din
bugetul de cheltuieli prevăzut pentru anul financiar 2021, respectiv 77,95 % din bugetul de
cheltuieli realizat.
Cheltuieli de capital au fost prevăzute pentru anul 2021 în sumă de 200.000 lei, care
au fost realizate în procent de 38,54% și reprezintă 1,64% din total cheltuieli prevăzut,
respectiv 0,66% din cheltuieli realizate aferente anului 2021.
Raportul cheltuielilor suportate din venituri proprii față de totalul de cheltuieli este de
7,57 %, iar raportul de cheltuieli suportate din venituri proprii față de cheltuieli suportate din
subvenții este de 8,19%.
Analiza Bugetului de venituri pe anul financiar 2021:
Prevăzut

Realizat

Grad

de

realizare
TOTAL VENITURI, din care:

12.102.000

11.691.994

96,61%

1.a. venituri proprii, din care

950.000

919.187

96,76%

1.a.1. venituri din act. de bază

815.000

851.857

104,52%

1.a.2. surse atrase

100.000

38.190

38,19%

1.a.3. alte venituri proprii (chirii)

35.000

29.140

83,25%

10.940.000

10.692.315

97,74%

80.492

37,97%

1.b. subvenții/alocații

1.c. alte venituri chelt. de capital, 212.000
inclusiv FEDR

Veniturile proprii prevăzute pentru anul 2021 au fost de 950.000 lei din care venituri
din chirii 35.000 lei, venituri din spectacole 815.000 lei și venituri din proiecte culturale
100.000 lei.
Veniturile proprii încasate în cursul anului 2021 au fost în valoare totală de 919.186 lei
din care veniturile din chirii în valoare de 29.140 lei, venituri din vânzarea biletelor,
abonamentelor și venituri din spectacole vândute cu contracte de prestări servicii culturale
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au fost de 851.857 lei și veniturile din finanțări nerambursabile ale proiectelor culturale au
fost de 38.190 lei.
Gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 96,76 % din care:
-

Gradul de realizare a veniturilor din chirii a fost de 83,25%.

-

Gradul de realizare a veniturilor din bilete, abonamente, spectacole vândute a fost
de 104,52 %.

-

Gradul de realizare a veniturilor din finanțări nerambursabile ale proiectelor
culturale a fost de 38,19 %.

Veniturile proprii realizate în cursul anului 2021 sunt structurate după cum urmează:
1. venituri din vânzări bilete – 288.194 lei
2. venituri din vânzări de abonamente – 110.540 lei
3. venituri din spectacole vândute clienților pe bază de factură – 453.123 lei
4. venituri din chirii – 29.140 lei
5. venituri din alte surse (finanțări nerambursabile ale proiectelor culturale) – 38.190 lei
Gradul de ocupare a sălilor pe instituție a ajuns la 74.84%, această cifră reprezentând
media generală a acestui indicator pe instituție.
Asigurarea gradului de venituri proprii ale instituției raportate la subvențiile alocate de
către autoritate în proiectul de management depus în anul 2019 (înainte de pandemie) a fost
de 9%, realizarea ridicându-se la 8,53%. Susținerea spectacolelor a fost limitată în funcție de
incidența cazurilor de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, totuși realizarea veniturilor din activitatea
de bază a fost în procent de 110,63 %, înregistrând un excedent.
Indicatori de performanță Propus în raport managerial în Realizat în anul Gradul de
privind beneficiarii
Număr

2020 pe anul 2021
de 22000

beneficiari (spectatori)
3. Prezentarea Programelor desfășurate
Trupa Szigligeti
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2021

realizare

37463

170,29%

Fiind an de pandemie (în lunile martie-aprilie erau interzise susținerea spectacolelor
cu participarea publicului), numărul total de spectacole susținute în anul 2021 a fost 82 de
spectacole, din care 5 spectacole au fost jucate în premieră. La sediu Trupa Szigligeti a jucat
64 spectacole, în deplasare 18 spectacole, din care 8 spectacole au fost jucate în țară și 10 în
străinătate.În afară de acestea am transmis online 17 spectacole. Din cele 5 premiere 2
spectacole au fost jucate la Sala Arcadia, iar 3 premiere au avut loc în sala mare al teatrului.
Proiecte realizate
În programul Două milenii de teatru, am pregătit spectacolul “Az ember
tragédiája/Tragedia omului” de Madách Imre, spectacolul ”Csongor és Tünde/Csongor și
Tünde” de Vörösmarty Mihály, și spectacolul ”Az öreg hölgy látogatása/Vizita bătrânei
doamne” de Friedrich Dürrenmatt.
Programul Două milenii de teatru are în vedere valorificarea tradiției culturale, prin
raportare la dramaturgia clasică autohtonă și universală.
"Tragedia omului", regizat de Tasnádi-Sáhy Péter a avut premiera pe data de 04.
martie 2021 la Sala Arcadia.
Poemul dramatic „Csongor și Tünde” de Vörösmarty Mihály, regizat de orădeanca
Anca Bradu a avut premiera în 1. octombrie 2021la sala mare a Teatrului de Stat.
Poate cea mai cunoscută piesă de Dürenmatt, „Vizita bătrânei doamne”, regizat de
Novák Eszter, a avut premiera în data de 17. noiembrie 2021, în care rolul titular al producției
a fost interpretat de Fábián Enikő, aflată la aniversarea de 40 de ani de la debutul ei pe scenă,
iar partenerul ei, Alfred Ill, a fost jucat de Kovács Levente Jr., membru al Trupei Szigligeti de
30 de ani.
În programul Contemporan 21 anul acesta am pregătit spectacolul ”A tigris/Tigrul
Sibian” de Gianina Cărbunariu. În data de 6. martie 2021. a avut loc premiera piesei uneia
dintre cele mai puternice voci ale dramaturgiei contemporane românești și europene, Gianina
Cărbunariu. Regia spectacolului cu titlul „Tigrul sibian” este semnată de actrița și regizoarea
Tünde Tóth.
Prin programul Contemporan 21 se realizează obiectivul de a sensibiliza publicul față
de fenomenele socio-culturale contemporane, prin abordarea unui limbaj teatral progresiv.
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„Tigrul sibian” a avut și are în continuare un mare succes, a fost invitata la 6 festivaluri
de teatru. A fost jucat la cea de a XXXIII-a ediție al Festivalului Teatrelor Maghiare din Kisvárda,
la Festivalului de teatru contemporan draMA din Odorheiu Secuiesc, la al IV-lea MagdaFeszt
din Debrecen, a fost invitat la Budapesta în cadrul festivalului "Útikalauz: Nagyvárad, a Peceparti Párizs", și l-am jucat în cadrul Synergy World Theatre Festival co-organizat de
municipalitatea Novi Sad și Teatrul maghiar din Novi Sad, Serbia.
În programul Spectacole muzicale care vine în întâmpinarea unui public larg, prin
montarea pieselor muzicale ușor accesibile unui segment mai mare, am pregătit spectacolul
„Gül Baba” de Huszka Jenő. Opereta a avut premiera în noaptea de Revelion. Proiectul regizat
de regizorul Forgács Péter a cooptat pe lângă artiștii trupei Szigligeti și ai Ansamblului
Nagyvárad, 12 coriști respectiv 15 instrumentiști, membrii Filarmonicii de Stat Oradea sub
conducerea dirijorului Hermann Szabolcs.
Din ianuarie am fost prezenți și pe platforme online, a fost accesibil spectacolul
„Salcâmii în floare”, drama lui Szép Ernő regizat de Botos Bálint, spectacol premiat pentru cel
mai bun spectacol al Festivalului Teatrelor Maghiare de la Kisvárda, ediția XXXII.
În ianuarie, am contribuit la educația online a elevilor orădeni. Angajații noștri au
susținut cursuri alternative în legătură cu spectacolele noastre „Tigrul sibian” și ”Tragediei
omului”. Pornind de la producțiile aflate în pregătire, regizorii Tasnádi-Sáhy Péter și Tóth
Tünde au discutat cu liceeni din Oradea și Bihor despre teatru, creație artistică, dar și
probleme sociale legate de textele dramelor.
Spectacolul ”Y” a fost invitat la festivalul „DESZK@Digital”, un festival de teatru
contemporan, organizat la Debrecen. În Stadionul Nagyerdei pe data de 29 mai a avut loc
proiecția spectacolului ”Y”, care a fost montat de actorul Trupei Szigligeti, Balogh Attila.
A IX-a ediție a Festivalului „HolnapUtán” (Poimâine) a fost organizat între 3-6. iunie.
Festivalul a început cu flash-mob-ul artiștilor orădeni, respectiv unul dintre cele mai îndrăgite
spectacole ale Teatrului Național de la Miskolc, „Cireașa neagră”.
Pe data de 5. iunie publicul a fost invitat să urmărească spectacolul „Tigrul” al gazdelor
evenimentului, Trupa Szigligeti, respectiv musicalul „Nouă” al Teatrului Maghiar de Stat Csiky
Gergely de la Timișoara.
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A avut un succes răsunător „Opera țărănească” a Teatrului din Novi Sad, aflat pentru
prima oară în Oradea, spectacol realizat în coproducție cu Teatrul Național din Szeged. Seria
spectacolelor din cadrul ediției IX a Festivalului „HolnapUtán” a fost încheiată de această
producție devenită deja clasică, realizată de Pintér Béla și Darvas Benedek.
În timpul festivalului, publicul a putut urmări spectacole aduse de 4 trupe din 3 țări,
iar studenții la actorie și dramaturgie de la Târgu Mureș și Cluj-Napoca au participat la un
workshop susținut de regizorul Tárnoki Márk. Rezultatul workshop-ului a fost apoi prezentat
în cadrul unui performance în noua locație a Teatrului Szigligeti, casa Léda, unde se află o sală
de repetiții.
În 12. septembrie, Microstagiunea din 2021 a Teatrului Szigligeti s-a încheiat cu
tradiționala gală de decernare a premiilor stagiunii. În cadrul Microstagiunii, publicul a fost
invitiat să urmărească spectacolele prezentate în stagiunea 2020/2021. Gala a început cu
decernarea premiului Őze Lajos, acordat de către directorul Teatrului-Cetate din Gyula, dr.
Elek Tibor, actorului Sebestyén Hunor, pentru interpretarea rolului titular din spectacolul
„Hamlet”, realizat în coproducție cu colegii din Gyula (Jula), după care a urmat decernarea
premiilor de excelență acordate actorilor, actorilor mănuitori păpuși, respectiv dansatori și nu
în ultimul rând premiul acordat pentru întreaga activitate.
Câștigătorii Premiilor de Excelență sunt următorii:
Cel mai bun actor mânuitor de păpuși: Benczi Tekla
Cel mai bun dansator de dans contemporan: Barkóczi Réka
Cel mai bun dansator de dans popular: Drimba Máté
Premiul Földes Kati: Sebestyén Hunor
Premii de Excelență pentru cei mai buni actori: Tóth Tünde, Trabalka Cecília, Kardos M.
Róbert, Sebestyén Hunor
Premiul pentru întreaga carieră i-a fost acordat actorului Hajdu Géza. Despre el,
secretarul literar Biró Árpád Levente a spus următoarele: „Putem afirma cu siguranță: Hajdu
Géza și-a înscris numele în istoria orașului. Dincolo însă de faptul că este orădean, trebuie să
vedem că Hajdu Géza este unul dintre actorii care au format și au schimbat istoria teatrului
ardelean din secolul XX., aspirând mereu la mai bine, la și mai bine.
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Pe lângă spectacole, Trupa Szigligeti a organizat mai multe evenimente
complementare:
Între 23 - 31. ianuarie, Teatrul Szigligeti a marcat a 120-a aniversare a înființării și a 10a aniversare a reînființării sale, cu spectacole, o premieră online, dar și alte evenimente.
Teatrul Szigligeti din Oradea a marcat Ziua Poeziei Maghiare, 11. aprilie, cu a doua
ediție a campaniei Telefonul Poeziei, respectiv o serie de videoclipuri din poezii scrise de copii.
Din cauza pandemiei, evenimentele dedicate Zilei Poeziei Maghiare ale Teatrului Szigligeti sau desfășurat și în acest an în mediul online, cu participarea Trupei Szigligeti și a Trupei Lilliput.
Aproape 90 de spectatori, între care și iubitori ai teatrului din Cluj-Napoca, Târgu Mureș și
Budapesta, s-au înscris la cea de-a doua ediției a campaniei Telefonul Poeziei, în cadrul căreia
actorii Trupei Szigligeti i-au sunat pe fiecare dintre ei, și le-au recitat poeziile maghiare
preferate. La aceste apeluri telefonice personalizate au fost recitate atât poezii
contemporane, cât și clasice, precum operele lui Ápriliy Lajos, Kosztolányi Dezső, Ady Endre
sau Jónás Tamás.
Trupa Szigligeti a participat și la organizarea evenimentului „Sunetul teatrului”, în
cadrul căreia actrița Trupei, Trabalka Cecília, cunoscută și ca DJ Traila, a concertat în clubul
Gekko din Oradea, respectiv trupa actorilor Trupei Szigligeti a dat un concert în Cafeneaua
Moszkva. Trupa actorilor a fost înființată în anul 2017, și a susținut primul concert în cadrul
Festivalului „HolnapUtán” din acel an, cu mare succes, iar de atunci, cântă la festivalurile
noastre sau la evenimente speciale. Repertoriul lor este compus din hit-uri maghiare și
internaționale. Atât cântăreții, cât și muzicienii care îi acompaniază, sunt artiști și angajați ai
Teatrului Szigligeti.
Festivaluri, deplasări, premii
Între 21-27. martie, Muzeul Național al Literaturii Române a organizat un festival
online în cinstea unuia dintre cei mai importanți scriitori contemporani români, Matei Vișniec.
În cadrul festivalului, în data de 27. martie, spectatorii au avut ocazia de a urmări înregistrarea
spectacolului „Occident Express” produs de Teatrul Szigligeti Oradea. Teatrul Szigligeti a
prezentat în premieră drama lui Matei Vișniec în anul 2019, în regia lui Zalán Zakariás, care în
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2019 a câștigat premiile pentru cea mai bună regie și cea mai bună actriță în rol principal
(Román Eszter) la Festivalul de Dramaturgie Contemporană Brașov.
Trupa Szigligeti a fost distins cu premiul special al juriului pentru adaptarea originală,
filosofică și jucăușă a dramei „Tigrul sibian” de Gianina Cărbunariu, la a XXXIII-a ediție a
Festivalului Teatrelor Maghiare din Kisvárda.
În concursul celei de-a XXXIII-a ediții a Festivalului Teatrelor Maghiare din Kisvárda, au
fost selectate 15 producții din Ungaria și de peste hotare.
Spectacolul „Salcâmii din parc” a fost invitat la ediția 27. a festivalului de vară în aer
liber intitulat „Nagyerdei Szabadtéri Játékok” la Debrecen.
„Tigrul Sibian” a fost jucat și la Szeged, în cadrul festivalului 31. THEALTER.
În vara anului 2021 spectacolul ”Tündér Lala” a fost invitat la Teatrul-Cetate Gyula.
La Festivalului de Teatru „Városmajor”-Budapesta, ediția 2021 am fost invitați cu
spectacolul ”Occident Express”. Juriul a premiat spectacolele ediției în șapte categorii. În acest
an, au concurat șase producții, printre care spectacolul „Occident Express” al Teatrului
Szigligeti. La gala din 24. septembrie, trupa orădeană a fost distinsă cu două premii: premiul
pentru cel mai bun actor într-un rol secundar i-a fost acordat actorului Kiss Tamás, pentru
interpretarea din spectacolul „Occident Express”, iar actrița Trabalka Cecília a fost distinsă cu
premiul denumit Budapesta pentru Tinere Talente.
Departamentul de Artă Teatrală a Academiei Maghiare de Artă i-a acordat Premiul
Pentru Artă Teatrală actorului Trupei Szigligeti a Teatrului Szigligeti, Dobos Imre. Premiul i-a
fost înmânat actorului orădean luni, 18. octombrie, în cadrul unei eveniment festiv organizat
la Budapesta.
La Festivalului de teatru contemporan draMA din Odorheiu Secuiesc Trupa Szigligeti a
participat cu spectacolul „Tigrul Sibian”. Tot acest spectacol a fost invitat și la IV. MagdaFeszt,
festival organizat în Debrecen, și „Tigrul Sibian” a în cadrul Synergy World Theatre Festival coorganizat de municipalitatea Novi Sad și Teatrul din Novi Sad.
Am participat la festivalul din Vác, Ungaria, unde a fost invitat spectacolul „Occident
Express”, festival care s-a amânat în 2020 din cauza pandemiei.
Spectacole susținute în deplasare în zona metropolitană sau județ:
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În regim de abonament am jucat spectacolul „Cabaret 120” în Casa de Cultură al
Municipiului Marghita. Acest spectacol a fost invitat și la Beiuș.
Spectacolele ”Planul Phoenix” și „Salcâmii din parc” au fost jucate și în teatrul de vară
a Cetății Oradea, iar spectacolul „Tigrul Sibian” l-am jucat și în cafeneaua Bodega.
Ansamblul Profesionist „NAGYVÁRAD TÁNCEGYÜTTES”
Numărul total de spectacole susținute pe parcursul anului 2021 a fost 82, din care 3 sau jucat în premieră, 34 spectacole au fost susținute în deplasare (26 în țară, 8 în străinătate),
Premierele au avut loc la sala Arcadia și pe scena mare a teatrului, respectiv scena Filarmonicii
de Stat.
Proiecte realizate
În cadrul programului Complementar s-a realizat spectacolul „Spărgătorul de
nuci” pe muzica binecunoscută a lui Piotr Ilici Ceaikovski, regizor-coregraf Topolánszky Tamás
și Györfi Csaba, în coproducție cu Teatrul Gárdonyi Géza din Eger, ansamblul de dans GG Tánc
Eger. Premiera a avut loc pe data de 17.01.2021.
În cadrul Programului Teatral-folcloric s-a realizat spectacolul de teatru-dans
„János Vitéz („János viteazul”) - după opera omonimă al lui Petőfi Sándor. Regizorul
spectacolului este coregraful trupei, Györfi Csaba, care a lucrat împreună cu coregrafii Farkas
Tamás, Farkas Ágnes și Tókos Attila. Prin proiectele programului Teatral-folclorice teatru își
îndeplinește misiunea de păstrare a tradiției folclorice asumate prin cooptarea în structură a
ansamblului de dans popular, astfel pune în evidență și valorile arhaice utilizțnd tehnici ale
limbajului teatral.
În 26. ianuarie 2021 am avut premiera spectacolului „Vuk” de Fekete István, în cadrul
programului Spectacol pentru cei mici. Regia și coreografia spectacolului de teatru-dans
pentru întreaga familie a fost semnat de Györfi Csaba, pe o muzica compusă de Boros Csaba,
dramaturgie, dramatizarea romanului și traducerea textului în limba română Czvikker Katalin.
Programul Spectacol pentru cei mici se adresează în primul rând publicului alcătuit din copii
(prepreșcolari, școlari, gimnaziști), prin abordarea unei teme corespunzătoare nevoilor
caracteristice vârstei.
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În cadrul programului „Două milenii de teatru”, a avut loc premiera spectacolului
„Antigona” de Sofocle, într-un format cu totul contemporan, folosind mijloace non-verbale,
pe data de 21. noiembrie 2021, regizor-coregraf Györfi Csaba, compozitor muzical Cári Tibor,
dramaturg Czvikker Katalin.
Proiecte complementare:
Spectacolul folcloric „Azt gondoltam eső esik...”(„Am crezut că vine ploaia”) a fost
realizat în data de 5. martie 2021. Un alt spectacol folcloric „Hagyományok” („Traditii”),
realizat în data de 20 iunie 2021 am prezentat segmente din tradițiile muzicale și de dans din
regiunea Transilvaniei. Totodată, am ales și dansuri din alte părți ale Bazinului Carpatic din
partea de vest a Ungariei, județul Somogy, sau Slovacia, regiunea Zemplén, respectiv din
Bucovina, însoțite de dansurile specifice.
În cadrul programului Teatru în școală, școala în teatru s-a realizat spectacolul „Ki
vagy te táncszínház? 2” („Cine ești tu teatru dans? 2”) un proiect interactiv de educație și
promovare a dansului contemporan.
Reflectându-ne la succesul și experiențele adunate în cursul anilor anteriori în cadrul
proiectului nostru educațional și de promovare, am decis să continuăm demersul nostru întro a doua ediție a acestuia.
Ediția a doua diferă de la prima în sensul în care ne adresăm unui număr mai mic de
elevi, în special liceenilor. Scăderea numărului de participanți ajută ca activitățile și discuțiile
cu tinerii să fie și mai personale. Proiectul conține jocuri de mișcare bazate pe improvizații
care îi ajută pe tineri să iasă din zona lor de confort, și să-și formuleze gândurile în limbajul
corpului, un limbaj personal, explorând puterea de exprimare a corpului uman.
Mentor - conducătorul activității a fost coregraful Györfi Csaba.
Tot în cadrul programului Teatru în școală, școala în teatru, am continuat proiectul
inițiat în anul 2017 cu implicarea grupurilor de dans amatori din județ. Dansatorii de la
ansamblul teatrului s-au deplasat săptămânal in deferite locații din județul Bihor pentru a
preda dansuri populare copiilor si elevilor din aceste grupuri.
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Locațiile vizate au fost următoarele: Valea lui Mihai (4 trupe de dans), Săcuieni (2 trupe de
dans), Marghita (3 trupe de dans), Salonta, Valea Crişului Negru (2 trupe de dans), Oradea și
zona metropolitană (5 trupe de dans), respectiv Grupul Szarkaláb Néptáncegyüttes din
Biharkeresztes - Ungaria.
În cadrul programului Teatral-folcloric s-a reluat spectacolele „VANmeSE”
(”POVesTe”), respectiv spectacolul „Katonaének” („Cântec ostășesc”), și spectacolul
„Amikor a pásztor...” („Când ciobanul...”).
În cadrul programului „Contemporan 21” s-a reluat spectacolul „Szólótáncok”
(„Dansuri solo”),
Deplasări, festivaluri:
„Cântec ostășesc” a fost invitat la Miercurea Ciuc, Întâlnirea Ansamblurilor Populare
Profesioniste Maghiare din Ardeal, ediția a XV-lea, respectiv la Cluj-Napoca, Festivalul de Dans
și Muzică Populară Maghiară din Cluj-Napoca, ediția a XVII-lea.
A fost invitat spectacolul "POVesTE” în Győr, online, în cadrul Festivalului de Dans Maghiar
ediția a XVI-a și Festivalul de Dans pentru Copii, ediția al VI-lea. „Cântec ostășesc”, la Casa
tradițiilor din Budapesta în cadrul festivalului Capitala de Dans Fără Granițe, la TiszaújvárosUngaria, Centrul Cultural Derkovits, Festival Teatru Fără Hotare, la Teatrul Național de Dans
Budapesta, Ziua Diasporei Maghiare, în organizarea Casei Maghiarimii. Spectacolul „János
Viteazul” a fost invitat la Tiszaújváros – Ungaria la Centrul Cultural Derkovits, la Eger - Ungaria,
la Festivalul de Dans de Teatru-studio ediția al X-lea și spectacolul „Tradiții” a fost invitat la
Borsa (SVK).
Trupa Lilliput
Numărul total de spectacole susţinute pe parcursul anului 2021 a fost 122 din care 4
s-au jucat în premieră (2 spectaîn program minimal și 2 spectacole complementare) şi 44
spectacole au fost susţinute în deplasare (34 în țară, 10 în străinătate).
Proiecte realizate în premieră:
„Anotimpuri” (Körforgás)
“Șoricelul stângaci” (Négyballábas kisegér)
„Circul care n-a fost” (Sosevolt cirkusz)
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“Haideți să vedem minunea” (Menjünk, lássunk egy csodát)
Premiera spectacolului Anotimpuri (Körforgás) - teatru pentru bebeluși a avut loc în
data de 31. ianuarie 2021. Regizor: Markó Valenytik Anna, Dramaturg: Nagy Orsolya,
scenograf: Bartal Kiss Rita. Muzică: Varga Imre.
Premiera spectacolului Șoricelul stângaci (Négyballábas kisegér) de Németi Emese –
Lélek Sándor Tibora avut loc în data de 03. aprilie 2021.
Premiera spectacolului Circul care n-a fost de Mészöly Miklós a avut loc în data de 09.
octombrie 2021. Regizor: Bartal Kiss Rita, Dramaturg: Markó Róbert, scenograf: Bartal Kiss
Rita și Rofusz Kinga. Muzică: Dés András.
Premiera specatcolului Haideți să vedem minunea de Dió Zoltán: (Menjünk, lássunk
egy csodát) a avut loc în data de 28. noiembrie 2021.
În continuarea stagiunii pentru școlari și preșcolari (3-10 ani) s-a menținut pe
repertoriu spectacolele:
„Az égig érő fa” (Copacul care se înalță la cer)
„Paprikajancsi kalandjai” (Aventurile lui Vasilache)
„Moha és Páfrány” (O poveste cu elfi)
„Mese, mese… mára” (Poveste pentru azi)
„Magelona históriája” (Povestea Magelonei)
“Piri és a farkas” (Scufița Roșie )
“Kispipi, kisréce” (Puiul și Bobocul)
“A csodálatos kalucsni” (Galoșul fermecat)
Spectacole adresate copiilor între vârstele de 6-14 ani:
„Toldi” (Toldi)
„A helység kalapácsa”
“János vitéz”
Spectacole pentru întreaga familie:
„Valahol Európában” (Undeva în Europa)
„Bábszínház másképp” (Să jucăm teatru de păpuși)
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„Játszóház” (Atelier creativ)
Deplasări și turnee:
S-au realizat deplasări cu spectacolele: Mese, mese… mára (Poveste pentru azi), Az
égig érő fa (Copacul care se înalță la cer), Paprikajancsi kalandjai (Aventurile lui Vasilache),
Magelona históriája (Magelona), Toldi, Valahol Európában (Undeva în Europa), „A helység
kalapácsa”, “János vitéz”, “Kispipi, kisréce” (Puiul și Bobocul) , “Kispipi, kisréce” (Puiul și
Bobocul), “A csodálatos kalucsni” (Galoșul fermecat), Sosevolt cirkusz (Circul care n-a fost),
Négyballábas kisegér (Șoricelul stângaci) și Menjünk, lássunk egy csodát (Haideți să vedem
minunea) în localitățile Salonta, Marghita, Carei, Valea lui Mihai, Esztergom, Biharia, Căpleni,
Mórahalom,

Zalaegerszeg-

Ungaria.
Proiecte din cadrul Programului Complementar
Scrie o poezie – campanie pentru promovarea literaturii
În aprilie, cu ocazia Zilei Poeziei Maghiare, Trupa Lilliput al Teatrului Szigligeti a invitat
pe cei mai mici spectatori, copiii sub 14 ani, la scrierea unei poezii. Poeziile primite au fost
recitate de artiștii Trupei Lilliput și postate pe pagina Facebook a trupei.
Oră de literatură alternativă
În timpul pandemiei, când școlile au intrat cu predarea în spațiul online, Trupa Lilliput
a avut 21 de ore de literatură alternativă. Actorii de mânuitor de păpuși au intervenit în
cursurile claselor I-IV. să povestească despre “poveste” ca gen literar pe baza unui spectacol
din repertoriu (Copacul care se înalță spre cer), respectiv pentru clasele V-VIII., au prezentat
elevilor poetul Arany János prin spectacolul Toldi. Inițiativa orelor de literatură a avut un
succes frumos în rândul elevilor și pedagogilor.
Sărbătoare comună de Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși
Cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului de Păpuși, de 21. martie, Trupa Lilliput a Teatrului
Szigligeti și Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria au organizat un flash-mob. În jurul orei 17,
artiștii celor două trupe au pornit la plimbare, împreună cu păpușile din dotare, din pasajul
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Palatului Vulturul Negru, poposindu-se în Piața Unirii, unde au prezentat trucuri de jonglerie,
dar și mici scenete din spectacole, afișând titlurile atât în limba română cât și în limba
maghiară. Scopul flash-mob-ului comun a fost acela de a sărbători împreună ceea ce, pentru
actorii mânuitori de păpuși, înseamnă profesie și vocație, iar pentru public, divertisment,
bucurie, dar și un mod de a învăța despre lume.
Tabăra de Teatru de Păpuși din Biharia
A fost organizată de Trupa Lilliput a Teatrului Szigligeti a avut loc între 5-9. iulie, au
participat cca. 40 copii. Copii au avut parte de activități creative (artizanat), dansuri, jocuri
sportive, dar și jocuri dramatice.
Programul Teatru în școală, școala în teatru este un program de educație prin teatru,
dar și o formă de promovare a activității teatrului acolo, unde se formează noua generație de
spectatori. Trupa Liliput, în cursul anului 2021, a avut încă 11 spectacole din proiectul început
în anul 2020, intitulat „Valahol Europában”. Copii din spectacolul musical, în perioada 26-30.
iulie, au luat parte la o tabără de o săptămână la Răchițele, unde au luat lecții de dicție, de
canto și de mișcare scenică.
Tabără la Teatrul Cetate din Esztergom
Trupa Lilliput are o colaborare de 20 ani cu Teatrul Cetate din Esztergom. În cadrul
acestui program, în anul 2021, în perioada 02-07. august, Trupa Lilliput a participat cu ateliere
de creație la tabăra de vară din Esztergom. La programele culturale și de creativitate au
participat 55 de copii, care la finalul săptămânii au prezentat un spectacol regizat de actorii
mânuitori de păpuși din Oradea.
În data de 28. august Trupa Lilliput a colaborat la organizarea evenimentului dedicat
familiilor. Evenimentul a fost organizat de către Episcopia Romano-Catolică de Oradea, în
colaborare cu Liceul Teologic Romano-Catolic Szent László, și Trupa Lilliput, Teatrul Szigligeti
în Palatul Episcopal, respectiv în grădina acestuia.
Festivalul FuxFeszt, ediția a V-a - Oradea
Între 6-10. octombrie 2021, Trupa Lilliput a Teatrului Szigligeti a organizat Festivalul
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Teatrelor de Păpuși Profesioniste Maghiare din Transilvania, Festivalul Fux ediția a V-a.
Întâlnirea care poartă numele lui Paul Fux, a avut în program producțiile teatrelor de păpuși
din regiune, cu excepția ultimei zile, în care a avut loc spectacolul Teatrului de Păpuși „Vojtina
Bábszínház” din Debrețin. Pe lângă spectacolele teatrelor de păpuși din Transilvania, am
găzduit și o lansare de carte și un vernisaj de artă platică.
În acest an, au participat 4 trupe de teatru de păpuși Teatrul de Păpuși „Brighella” din
Satu Mare, Teatrul de Păpuși „Puck” din Cluj-Napoca, Teatrul de Păpuși „Cimborák” din Sfântu
Gheorghe, Atelierul de Păpuși „Udvarhely” din Odorheiu Secuiesc, și, desigur, Trupa Lilliput
din Oradea. Studenții Universității de Arte Târgu-Mureș au prezentat mici scenete.
În cadrul FuxFeszt V. a avut loc prezentarea volumului de studii Povești din spatele
paravanului de Biró Árpád Levente, respectiv vernisajul expoziției „70 ani de păpuși”, din
lucrările studenților la arte plastice ai Universității Creștine Partium.
Spectacol caritabil
În decembrie Trupa Lilliput a Teatrului Szigligeti a invitat pe copii Centrului Școlar de
Educație Inclusivă „Bonitas” din Oradea pentru a oferi moment de bucurie și sărbătoare
cântând colinde de crăciun.
4). Raportarea cheltuielilor, pe programe
Cheltuielile proiectelor din cadrul programului minim cu premieră al anului 2021 din
cadrul instituției au evoluat conform tabelului de mai jos:
-leiDenumire

Cheltuieli

dedicate

pe programe
Două milenii de teatru / ”Az öreg hölgy látogatása” de Friedrich 404.759
Dürrenmatt, ”Csongor és Tünde” de Vörösmarty Mihály,
”Antigoné” de Sophocles, “Az ember tragédiája”de Madách
Imre
Contemporan 21/ “A tigris” de Gianina Cărbunariu
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30.745

Spectacole musicale/ ”Gül baba” de Huszka Jenő

145.339

Spectacole pentru cei mici / ”Nyolckor a bárkán” de Ulrich Hub, 91.779
”Sosevolt Cirkusz” de Mészöly Miklós
Spectacole teatral – folclorice / ”János Vitéz” de Petőfi Sándor

94.038

TOTAL

766.660

5). Nerealizări, cu mențiunea cauzelor acestora
Veniturile din surse atrase s-au realizat în procent de 38,19%, respectiv veniturile din
chirii în procent de 83,25%. Fiind an de pandemie, posibilitățile accesării fondurilor
nerambursabile pentru activitatea culturală, care pe plan național a fost restricționat, au fost
limitate. Având în vedere că activitatea culturală a fost restrânsă pe parcursul anului
precedent, posibilitatea de închiriere a spațiilor a fost redusă.
6). Propuneri pentru remedierea deficiențelor
Începând cu 9 martie 2022, cu încetarea stării de alertă pe teritoriul României am
trecut la realizarea strategiei de intrare în normalitate astfel deficiențele generate de
pandemie au început să dispară pe rând cea mai mare provocare fiind în continuare găsirea
modurilor prin care reatragerea publicului în spațiile de spectacole.
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Centrul de cultură al județului Bihor
Centrul de Cultură al Județului Bihor s-a înființat în urma Hotătârii Consiliului
Județean Bihor nr. 242 din 29.12.2020, privind reorganizarea Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor prin fuziune prin absorbție de către
Școala de Arte ”Francisc Hubic” Oradea.
Centrul de Cultură al Judeţului Bihor este un așezământ cultural, instituție publică de
interes județean, cu personalitate juridică, gestiune proprie şi funcționează în baza
Ordonanței de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea
activității așezămintelor culturale, cu modificările ulterioare, ca instituție bugetară în
subordinea Consiliului Judeţean Bihor care-i asigură baza materială şi resursele materiale
necesare. Misiunea Centrului este promovarea culturii, a artei naționale şi universale precum
şi organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării continue în domeniul artelor
şi meșteșugurilor.
Pe parcursul anului 2021, deși am trăit în condiții speciale din cauza pandemiei cauzate
de COVID - 19, am avut parte și de surprize plăcute, mai ales în zona de conservare și
promovare a tradițiilor. Prin câteva acțiuni (evenimente), pe care le voi enumera în paginile
următoare, organizate, ca principal organizator sau în parteneriat cu alte instituții, am
concluzionat că atâta vreme cât vom putea susține anumite nișe care țin de meșteșuguri,
obiceiuri, tradiții și artă populară, nu doar că nu vom pierde această valoare nemăsurabilă, ci
ne putem păstra cu mândrie identitatea noastră națională. Cine nu-și respectă trecutul nu are
viitor.
Reacțiile publicului, dar și a presei, la evenimente ca târguri, expoziții și concerte a fost
una pozitivă, astfel încât am încredere că viitorul poate arăta foarte bine și din punct de
vedere al turismului cultural, care s-ar putea dezvolta semnificativ.
Dintre obiectivele specifice realizate enumerăm:
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•

Păstrarea prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei
deservite;

•

Conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale
comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;

•

Stimularea creativităţii şi talentului;

•

învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;

•

Expoziţii de artă plastică;

•

Prezenţa Şcolii de Arte în comunitate prin evenimente interactive în spaţii
neconvenţionale ;

•

Promovarea talentelor prin Şcoala de Arte;

•

Concerte ale elevilor si formaţiilor instituţiei;

•

Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

•

Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane,
constituind banca de date şi valori;

•

Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor
care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi, etc)

•

Diversificarea ofertei acțiunilor culturale;

1. Referitor la indicii de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a
acestora – Nu este cazul.
2. Scurtă prezentare a programenor desfășurate:
În cele ce urmează voi enumera câteva din evenimentele și premiile cu care profesorii
și cursanții secției Școlii de Arte Francisc Hubic se pot mândri pe parcursul anului 2021.
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§

7 martie 2021, în Cetatea din Oradea, (Galeria de

Artă – Reperaj) un mărţişor muzical intitulat ,,Flori de
primăvară” – în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici
di România;
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§

Duminică

4.04.2021-

Proiect cultural realizat
in

colaborare

cu

compartimentul C.C.P.C.T.
“La umbra crucii tale” –
Concert de Pricesne – a IX
– a ediție – Husasău de
Criș;
- 6-7 mai 2021-Proiect Cultural „Vedeta
Populara” - participare la invitatia TVR in
platourile de filmare a prof Liviu Butiu in calitate
de dirijor pentru acompaniamentul intregii
emisiuni

“

Vedeta

Populara”

,alaturi

de

prof.Antonela Butiu in calitate de invitat, in sustinerea cursantei Adina Florina Lezeu,cursanta
anul 2 a catedrei de canto muzica populara din cadrul sectiei Scolii de Arte Francisc Hubic.
- 4 iunie 2021 – Proiect cultural “Arta ne
Unește” realizat impreuna cu profesorii sectiei
Scolii de Arte „Francisc Hubic”.
- 24 iunie-Proiect cultural :Concert de Sfarsit de An
“ Sala Filarmonicii de Stat din Oradea.

• 23 iunie 2021 - Organizarea evenimentului ”Ziua
Iei„ – Oradea (). Expozitie de costume populare
din colectia personala (Violeta Gherman), din
subzona Valea Crisului Repede;
• 16-17 iulie 2021”Târgul mesterilor populari” – în
parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor
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• 15 august 2021 - FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL AL VIORII CU GOARNĂ ,, DOREL
CODOBAN”, ediția a VIII-a 2021, în colaborare cu Primăria comunei Roșia; Evenimentul
se adresează tinerilor instrumentiști amatori, profesorilor dar și meșterilor de viori cu
goarnă din întreaga țară, deoarece începând
din acest an, odată cu intrarea viorii cu
goarnă în Patrimoniul cultural imaterial al
României, fiind al 10-lea element din lista
elementelor de patrimoniu, FESTIVALUL –
CONCURS AL VIORII CU GOARNĂ ,,DOREL
CODOBAN” dobândește caracter național.
• Organizare

spectacol

cu

ocazia

evenimentului ”Straița plină” – Roșia – Târg
de
bună

bunătăți,

meșteșuguri

și

voie

(02.10.2021) – în parteneriat cu

Primăria Comunei Roșia;
•

19 septembrie 2021, la Briheni „Festivalul plăcintelor” ediția a IV-a 2021, eveniment
organizat în parteneriat cu Primăria Comunei Lunca și Parohia Ortodoxă Șuștiu filia
Briheni;
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•

14

octombrie

2021

–

Organizarea

Festivalului Național de Artă Naivă, Muzeul
Țării Crișurilor, Ediția a VIII - a;

•

20 noiembrie 2021 – 2 februarie 2022 -

Salonul Internațional de Artă Naivă Oradea,
Muzeul Țării Crișurilor – Cetate, Ediția a III – a;
•

10.12.2021 - Expozitie de costume

populare din colecția personala

a Violetei

Gherman, organizata cu ocazia împlinirii a 100 de
ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre
România și Japonia – în parteneriat cu Muzeul
Țării Crișurilor.

317

•

12 decembrie 2021 a avut loc concertul “Colind de Crăciun” in Sala Filarmonicii de Stat
din Oradea. Avand ca tematică colindul si Sărbatorile de iarnă, acest concert de
excepție, a fost realizat in colaborare cu alte doua instituții de cultură din Oradea și
anume Filarmonica de Stat si Teatrul “Regina Maria”. Sectia Scolii de Arte, impreuna
cu Compartimentul de Promovare si Conservare a Culturii Tradiționale din cadrul
Centrului de Cultură Bihor, au adus in fata publicului spectator un cadou muzical de
Crăciun unde s-a impletit tradiția populară cu cântecele de iarnă aparținand muzicii
ușoare și coregrafii ale dansului clasic.

Pe aceeasi scenă au evoluat cursanți ai claselor de canto muzică populară din Oradea si
Beiuș coordonați de catre prof. Antonela Butiu si Anca Banda, precum și alte grupuri de
colindatori autentici (Ansamblul Codrenii Bihorului din Comuna Roșia), cursanți ai clasei de
coregrafie prof. Edit Groza, iar în partea a doua au evoluat pe scenă cursanții clasei de canto
muzică ușoara avandu-i ca profesori pe Lăcrimioara Deac și Berki Gheorghe. În cadrul aceluiași
concert au urcat pe scenă invitați precum Marius Ciprian Pop, Luminița Anghel, Marius Bălan,
Aurelian Temișan.
•

19 decembrie 2021 – Festivalul de obiceiuri și tradiții de Crăciuni și Anul Nou în
localitatea Roșia.

3. Raportarea cheltuielilor, dedicate pe programe
•

1.executia bugetara a perioadei de raportare:

Bugetul de venituri a institutiei in perioada 2021 a fost de 1.942.874 lei, suma formata
din venituri proprii si suventie.
Bugetul de cheltuieli (personal; contracte de munca/conventii/contracte incheiate in
baza legilor speciale; bunuri si servicii; ; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere; cheltuieli
pentru reparatii capitale ) se ridica la suma de 2.142.675 lei.
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Diferenta dintre Bugetul de venituri si Bugetul de Cheltuieli în sumă de 199.801 lei, a
fost acoperita din venituri proprii - excedentul anului 2020.
•

2. date comparative de cheltuieli ( estimari si realizari ) in perioada raportata

Cheltuielile estimate si realizate pentru anul 2022 sunt in suma de 2.142.675 lei.
•

3.gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei

gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii realizate din activitatea de baza este de
12,65 %
•

4.gradul de crestere a surselor atrase/venituri proprii in totalul veniturilor a fost in
procent de 3,81 %.

•

5.ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de 1.714.183
lei

•

6.ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este 7.000 lei pe anul 2021.

•

7.gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100%

•

8.cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subventie/alocatie 6.239 lei
- din venituri proprii 903 lei

•

Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituției

• Sursa principală a veniturilor proprii a Centrului de Cultura al Județului Bihor , o

constituie secția Scoala de Arte Francisc Hubic prin taxele de curs, la care se adaugă
alte venituri, realizate într-o pondere foarte mică, din taxe înscriere, eliberare
diplome.

4. Nerealizări, cu mențiunea cauzelor acestora
Condițiile speciale cauzate de criza pandemică a afectat activitatea de bază a
instituției, cauzând chiar retrageri din rândul cursanților;
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O serie de evenimente sau chiar studii care au legătură cu cultura tradițională și
conservarea acesteia au fost periclitate, tot de aceste condiții speciale care au legătură cu
criza prin care am trecut.
Prin prisma faptului că angajații fostului Centru pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale erau obișnuiți să lucreze într-o manieră proprie, am avut unele
impedimente în implementarea, cu succes a unor proiecte care țin de acest compartiment.
5. Propuneri pentru remedierea deficiențelor
•

Cercetarea echilibrată a culturii tradiționale din cele patru zone etnofolclorice ale
județului Bihor (Barcău, Crișul Repede, Crișul Alb, Crișul Negru);

•

Evaluarea patrimoniului imaterial şi realizarea unei baze de date a situaţiei actuale
a meşteşugurilor şi creatorilor populari;

•

Conservarea patrimoniului tradiţional prin culegerea elementelor autentice,
înregistrare, arhivare;

•

Promovarea artei tradiţionale autentice prin toate categoriile de manifestări care
oferă contact cu publicul;

•

Identificarea tradiţiilor şi meşteşugurilor ameninţate cu dispariţia; concentrarea
acţiunii asupra acestor puncte;

•

Revitalizarea meşteşugurilor populare;

•

Sprijinirea minorităţilor etnice în păstrarea tradiţiilor şi promovarea lor ca
instrument de acţiune împotriva discriminării;

•

Revitalizarea dansului popular la nivelul populaţiei;

•

Integrarea în repertoriul tinerilor interpreţi bihoreni a pieselor cu provenienţă şi
autenticitate certe.

•

Sprijinirea meşterilor populari pentru a se constitui într-o asociaţie.

•

Parteneriate cu centrele judeţelor limitrofe pentru realizarea de cercetări comune
în zonele de confluenţă, schimburi de experienţă, schimburi de materiale audiovideo.
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•

Susţinerea unor tabere anuale de creaţie şi de învăţare a meşteşugurilor
tradiţionale adăugând taberei de pictură, o tabără de olărit şi una de sculptură în
lemn.
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Unitatea medico-socială Popești
Unitatea de Asistență Medico-Socială Popeşti este o instituţie de interes public
judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, care are rolul de
a asigura la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă medico-socială, prin
acordare de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu
nevoi medico-sociale din judeţul Bihor.
Unitatea de Asistență Medico-Socială Popeşti a fost înfiinţată pe baza H.G. nr.412 din 2003
prin Hotărârea Consiliului Local Popeşti nr. 24/27.07.2003 ca unitate de asistenţă medicosocială cu 50 de paturi, iar din anul 2018 în urma implementării proiectului de extindere a
unităţii cu treizeci de paturi finanţat din fonduri europene nerambursabile 98%, conform HCJ
54/25.4.2018, functioneaza cu 80 paturi.
Funcţionează pe baza O.G.nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de
interes judeţean şi local, H.G.nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea,
funcţionarea şi înfiinţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale; Instrucţiuni nr. 1/507/2003
de aplicare a Normelor privind organizarea,funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă
medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003, Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătaţii. Hotărârea nr. 981/2018 privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate
în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de
asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală
comunitară, Hotărârea nr. 932/2016 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 459/2010
pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale
şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul
care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară si Ordinul nr. 29/2019 pentru
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru
serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale 322

ANEXA NR.7 Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate
și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general
destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale:
Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi
cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I.
Beneficiarii serviciilor acordate în Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești sunt
persoane cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare,
îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau
socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și
competențe pentru integrarea socială
Obiectivele instituţiei sunt:
- Menţinerea autonomiei şi prevenirea agravării situaţiei de dependenţă a persoanelor
internate în

Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești, prin acordarea

complexului de activităţi în cadrul unui sistem social şi medical integrat, la nivel
calitativ ridicat, în condiţii de eficienţă şi eficacitate maximă
- Asigurarea activităţilor de supraveghere, asistare, îngrijire, tratament, precum şi
servicii de inserţie şi re-inserţie socială persoanelor cu nevoi medico-sociale internate
în instituţie, pe toată perioada internării lor.
- Asigurarea activităţilor de obţinere, alocare, administrare şi control a resurselor
materiale, financiare şi umane necesare pentru funcţionarea instituţiei, în cicluri
anuale.
În anul 2021 în Unitatea de Asistență Medico-Socială Popești s-au oferit servicii
socio-medicale unui număr total de 135 de beneficiari. Dintre cei 135 de beneficiari un număr
de 22 de beneficiari au ieșit din serviciu, fie pentru a se reintegra în familie, fie pentru a accesa
alte servicii medicale sau sociale adecvate situației beneficiarilor. Un număr de 39 de
beneficiari au decedat din cauza bolilor cornice de care au suferit.
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Cei 39 beneficiarii decedati se impart astfel in functie de mediul de provenienta, sex
si categorii de varsta:
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17
22

BARBATI

FEMEI

18

17

16
13

14
12
10
8

7

6
4
2

1

1

0
40-49 ani

60-69 ani

70-79 ani

80-89 ani

peste 90

Serie1

Cei 22 beneficiarii ieșiți din unitatea noastră, se impart astfel in functie de mediul de
provenienta, sex si categorii de varsta:
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90+

SERVICII MEDICALE OFERITE ÎN CADRUL UAMS POPEȘTI ÎN ANUL 2021
•

evaluarea la internarea în unitate;

•

efectuarea de măsurători antropometrice;

•

consultarea zilnică a pacientului;

•

acordarea primului ajutor;

•

monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială,
diureză, scaun;

•

administrarea medicaţiei prescrise de medicul unităţii sau medicul specialist;

•

administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat,
intradermic, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor,
prin seringă automată;

•

efectuarea de imunizări;

•

măsurarea glicemiei cu glucometrul;

•

recoltarea de produse biologice;

•

clismă cu scop evacuator;

•

clismă cu scop terapeutic;

•

alimentare artificială pe sondă gastrică sau nazogastrică şi pe gastrostomă;

•

masajul limfedemului;

•

mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc şi a
rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit;

•

schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicaţiilor
pulmonare;

•

mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale pentru evitarea
complicaţiilor vasculare la membrele inferioare;

•

îngrijirea plăgilor simple şi suprainfectate;

•

îngrijirea escarelor multiple;

•

îngrijirea tubului de dren;

•

îngrijirea canulei traheale;
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•

îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale;

•

suprimarea firelor de sutură;

•

îngrijirea stomelor şi fistulelor;

•

aplicarea de prişniţe şi cataplasme;

•

calmarea şi tratarea durerii;

•

examinare şi evaluare psihologică.

SERVICII DE RECUPERARE ŞI REABILITARE
•

recuperarea afecţiunilor posttraumatice: fracturi, entorse, luxaţii, leziuni ligamentare;

•

recuperarea status postoperator: artroscopii, hernii de disc, artroplastii totale/parţiale,
diverse leziuni posttraumatice rezolvate chirurgical;

•

recuperarea afecţiunilor reumatismale: artroze, artrite, periartrite, tendinite, bursite,
poliartrită reumatoidă, spondilită anchilozantă, artrită psoriazică, polimialgii, polimiozite,
osteoartrite;

•

recuperarea afecţiunilor neurologice: mono-hemi-para-tetra plegii şi paralizii, hernii de
disc, scleroză multiplă, ataxii, neuropatii, polineuropatii, nevralgii, distrofii musculare,
traumatisme ale nervilor;

•

recuperarea afecţiunilor aparatului locomotor: deviaţii de ax ale coloanei vertebrale –
cifoze / scolioze / lordoze, deviaţii la nivelul mâinii / piciorului / genunchiului;

•

reabilitare funcţională: reabilitare tonus / forţă / rezistenţă musculară, reabilitarea
coordonării neurologice, reabilitarea statului în şezut, reabilitarea ridicării în picioare,
reabilitarea mersului, reabilitarea prehensiunii şi a mişcărilor de fineţe;

•

proceduri în scop profilactic şi terapeutic: masaj terapeutic, mobilizarea zilnică activă şi
pasivă, fizioterapie, electroterapie, laserterapie, kinetoterapie individuală, ergoterapie.
SERVICII SOCIALE ŞI DE SUPORT:
•

asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
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•

asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi
demnitatea persoanei;

•

asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale a persoanei;

•

asigurarea consilierii şi informării atât a asistaţilor, cât şi a familiilor acestora privind
problematica socială (probleme familiale, psihologice şi altele asemenea);

•

intervenţii pentru prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite;

•

stimularea participării la viaţa socială;

•

facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii;

•

organizarea de activităţi psihosociale şi culturale;

•

identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat;

•

acordarea sprijinului, după caz, beneficiarilor în vederea obţinerii unor ajutoare
băneşti, materiale şi sociale, pensii, indemnizaţii de handicap şi altele asemenea;

•

activităţi de administrare şi gestionare;

•

activităţi de terapie ocupaţională;

•

activităţi de petrecere a timpului liber;

•

suport emoţional etc.

•

respectarea standardelor de calitate in seriviciile sociale
În cazul decesului asistatului care nu are aparţinători, demersurile pentru

înmormântarea acestuia se fac de către unitate, în conformitate cu religia asistatului,
cheltuielile de înmormântare fiind suportate de către unitate.
SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI GĂZDUIRE
•

găzduire pe perioadă conform contractului incheiat la internare

•

hrănire şi hidratare;

•

activități de menaj și spălătorie;

•

toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul
dispozitivelor de susţinere;

•

aplicarea de pampers, ploscă, bazinet;
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•

igiena eliminărilor;

•

ajutor pentru igiena corporală;

•

ajutor la îmbrăcare / dezbrăcare;

•

transfer şi mobilizare;

•

deplasare în interior;

•

facilitarea deplasării în exterior;

•

efectuarea cumpărăturilor;

•

companie etc.
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
Asigurarea serviciilor sociale a persoanelor internate în instituție, pe toată perioada

internării lor prin fișa de evaluare a beneficiarilor la internare, proiecte de intervenție pe
fiecare beneficiar.
Asigurarea serviciilor medicale persoanelor internate în instituție, pe toată perioada
internării lor: furnizarea serviciului medical, metodologia de administrare a
medicamentelor, consultarea pacienților prin foaia de observații, procedura operațională
de prim ajutor, controlul curațeniei și igienizarii prin registru de urmarire a curațeniei,
registrul de control al calității hranei.
Asigurarea serviciilor de îngrijire a persoanelor internate în instituție, pe toată
perioada internării lor prin: schimbarea lenjeriei conform procedurii, registrul de urmărire
a curațeniei și dezinfecției, însoțire pacient, mobilizare pacient, registrul de schimbare a
pacienților imobilizați la pat, raportul colectarii și reducerii deseurilor medicale, proceduri
de recoltare a probelor de laborator.
Administrarea eficientă a resurselor financiare necesare pentru funcționarea
instituției, în cicluri anuale prin: fundamentarea și solicitarea aprobării bugetului instituției,
întocmirea situațiilor financiare, întocmirea registrelor de contabilitate si verificarea
corectitudinii inregistrărilor contabile, organizarea și exercitarea controlului financiar
preventiv propriu, urmărirea și încasarea veniturilor cuvenite instituției, inventarierea
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anuala, raportarea lunară a execuției conturilor bugetare de venituri și cheltuieli precum
și a indicatorilor din bilanț.
Administrarea eficientă a resurselor materiale necesare pentru funcționarea
instituției, în cicluri anuale, prin elaborarea și actualizarea Programul Anual al Achizițiilor
Publice, realizarea procedurii de achiziție directă, realizarea procedurii de cerere de oferte,
realizarea unei licitații electronice, realizarea procedurii de licitație deschisă, referate de
necesitate pentru asigurarea dotarii tehnice a instituției, procese verbale recepție pentru
recepția și evidența obiectelor de inventar, procese verbale casare pentru casarea
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.
Administrarea eficientă a resurselor umane necesare pentru funcționarea
instituției, în cicluri anuale prin: organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante,
stabilirea drepturilor salariale și plata salariilor, întocmirea statul de funcții si normarea
personalului, cereri de concediu de odihnă aprobate pentru acordarea concediului de
odihnă, fișe anuale de evaluare semnate pentru evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale personalului contractual, dosare pentru cercetarea si sancțiunea
disciplinară, întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post la zi, stabilirea
necesarului de formare profesională, planul anual de perfecționare pentru stabilirea
necesarului de formare profesională.
Asigurarea cadrului optim de organizare şi funcţionare pentru toate structurile
instituției prin: circuitul documentelor, primirea, repartizarea și soluționarea petițiilor,
arhivarea documentelor, semnalarea neregularitaților și a plângerilor depuse, registru de
urmarire a curațeniei și prevenirea infecțiilor nozocomiale, accesul și utilizarea datelor
pacienților, registrul pentru accesul și circulația vizitatorilor, contractele încheiate la
internarea beneficiarilor în unitate, externarea beneficiarilor prin rezilierea contractelor
sau decesul acestora .
Principalele realizări ale Unității de Asistență Medico-Socială Popeşti enumerăm
următoarele:
A fost întocmit în ultimul trimestru al anului 2021, proiectul de buget pentru anul 2022
şi înaintat pentru aprobare Preşedintelui Consiliuilui Judeţean Bihor.
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•

În ultimul trimestru a fost înaintată propunerea rectificării bugetului pentru utilizare
eficientă a resurselor financiare existente, pe care Preşedintele Consiliului Judeţean
a aprobat-o şi astfel s-a realizat instalarea panourilor solare fotovoltaice care din
ianuarie anul 2022 produc energie electrică, dar energia suplimentară completează
consumul electric a instituției, astfel se vor reduce cheltuielile cu energie electrică.

•

În primul trimestru a fost finalizată construirea spațiului destinat petrecerii timpului
liber și pentru recuperare, o contrucție ”în regim verde energetic”, energia electrică și
încălzirea - respectiv confortul termic, vara fiind asigurat prin panouri solare
fotovoltaice și pompă de căldură.

•

Preşedintele Consiliului Județean ne-a dat tot sprijinul în gestionarea pandemiei la
nivelul UAMS Popeşti prin sprijinul acordat în întocmirea şi aprobarea proiectului
pentru obţinere din fonduri nerambursabile materiale de curăţenie şi dezinfecţie,
materiale, îmbrăcăminte de protecţie de unică folosinţă, aparatură medicală necesară
în gestionarea cazurilor covid (oxigenator, pulsoxymetre, termometre de contact,
aparat de sterilizare a aerului, etc).

•

Au fost prezentate Consiliului Judeţean, lunar, trimestrial, anual sau la cerere, rapoarte
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor UAMS Popeşti şi a hotărârilor Consiliului
Judeţean Bihor.

•

Am răspuns la adresele privind măsuri pentru evidenţă, statistică, inspecţia şi controlul
efectuării serviciilor publice oferite de UAMS Popeşti,

•

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor a îndrumat şi a controlat prin serviciile
aparatului propriu activitatea Sistemului de Control Intern Managerial al Unitații de
Asistență Medico-Socială Popeşti.
Pentru anul 2022 sunt propuse următoarele:
-

Îmbunatățirea activităților de supraveghere, asistare, îngrijire, tratamental a
beneficiarilor

-

Punerea în funcțiune a pompelor de alimentare a unității cu energie electrică;
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-

Aprovizionarea în condiții optime cu alimente, material și dezinfectanți și achiziția
de masini de spălat industriale;
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Unitatea de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet
Unitatea de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet este o instituţie publică cu
personalitate juridică, aflată în subordinea administrativă şi financiară a Consiliului Judeţean
Bihor, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale precum şi servicii sociale persoanelor
cu nevoi medico-sociale în specialitatea psihiatrie.
Unitatea de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet funcţionează de la data de
01.12.2003 în baza Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.50 din 30.06.2003, a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.120/2006, aprobată prin Legea nr.95/2007 şi în conformitate cu
Hotărârea Guvernului nr.412/2003 şi a Instrucţiunilor comune nr.1/507/2003 a Ministerului
Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ordinul nr.491/180/2003 pentru aprobarea
Grilei de Evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi medico-sociale.
Unitatea este acreditată și licențiată conform prevederilor legale în vigoare.
Beneficiarii sau clienţii unităţii sunt persoane cu afecţiuni psihice medii sau grave, persoane
cu handicap psihic, bolnavi cronici din judeţul Bihor, aflaţi într-o situaţie de acut risc social,
majoritatea fiind lipsiţi de locuinţe proprii, resurse materiale, părăsiţi de familii sau rude care
să-i ajute să-şi dezvolte capacităţile şi aptitudinile individuale necesare depăşirii situaţiei
inevitabile de marginalizare şi excluziune socială .
Unitatea de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet este structurată pe trei secţii:
Secţia Bărbaţi cu 80 paturi, str. Pescărușului nr.5
Secţia Femei cu 80 paturi, str. Pescărușului nr.5
Secţia mixtă cu 18 paturi,str. Republicii nr.4
II. OBIECTIVE CONCRETE
Asigurarea de servicii socio-medicale de specialitate la standardele de calitate cerute de
normele legale în vigoare;
Asigurarea accesului la serviciile socio-medicale de psihiatrie în condiţii de tratament egal
prin eliminarea oricăror forme de dicriminare;
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Asigurarea drepturilor şi siguranţa beneficiarilor prin protejarea drepturilor
acestora;
Facilitarea, participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi
priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor
Să încurajeze şi să creeze condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în
elaborarea planului propriu de dezvoltare care în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea
calităţii vieţii beneficiarilor.
Reabilitarea persoanelor asistate prin programe de terapie ocupaţională, ergoterapie,
pshihoterapie, ludoterapie. Aceste metode de intervenţie şi sprijin vor diminua gradul de
dependenţă făcănd loc posibilităţii programelor de reinserţie socială;
Colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor
Colaborare cu fundaţii şi ONG-uri din ţară şi străinătate pentru găsirea unor soluţii alternative
în ce priveşte dezinstituţonalizarea beneficiarilor şi sprijinirea acestora pentru a intra în
programe de reinserţie socială sau pentru iniţierea unor programe de voluntariat pe activităţi
pentru viaţă activă şi dezvoltare de noi aptitudini de interacţionare şi relaţionare socioumană
Colaborare şi parteneriate cu şcoli din zonă pentru promovarea vizibilităţii beneficiarilor şi
creerii unui pod de legărură şi comunicare, întrerupte de instituţionalizarea pe termen
îndelungat şi de abandonul familial
Colaborare cu Primării locale şi biserici de diferite confesiuni pentru găsirea unor soluţii
comune pentru integrarea şi reinserţia beneficiarilor în comunităţile de domiciliu şi în familiile
proprii
Reabilitarea şi renovarea clădirilor (atât în interior cât şi exterior) în care se desfăşoară
activitatea serviciului social;
Înnoirea şi amenajarea spaţiului ambiant atât pe secţii cât şi a spaţiilor verzi deţinute de
centru
Înnoirea mobilierului şi aparaturii medicale necesare pe secţii;
III. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A METODOLOGIILOR DE LUCRU
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UTILIZATE
1. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII DE BAZĂ CARE CONSTĂ ÎN
ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi
hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare.
2. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII DE SUPORT CARE CONSTĂ ÎN:
efectuarea de cumpărături, însoţirea în mijloacele de transport, facilitatea deplasării în
exterior, companie, ajutor în gestionarea bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber.
identificarea activităţilor potrivite fiecărei persoane asistate şi dezvoltarea de abilităţi în
vederea posibilităţii de reabilitare
3. SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
asistenţă medicală specializată
administrarea tratamentului şi a medicaţiei prescrise de medicul de specialitate.
4. SERVICII DE RECUPERARE ŞI REABILITARE CONEXE DOMENIULUI MEDICAL ŞI SOCIAL: ergoterapie sau terapie ocupaţională, psihoterapie.
Metode de recuperare şi reabilitare conexe domeniului medical şi social:
ergoterapie, terapie ocupaţională,
psihoterapie.
ludoterapie
meloterapie
Activitatea compartimentului de ergoterapie şi terapie ocupaţională în anul 2021:
Activităţi care implică toţi beneficiarii deplasabili şi doritori în activităţi cu caracter
permanent, cu respectarea normelor sanitare în vigoare:
Plimbări în curte
Îngrijirea şi igienizarea spaţiilor verzi din curte
Aniversarea zilei de naştere a beneficiarilor la sfârşitul fiecărei luni cu suc, dulciuri şi muzica
ambientală (se organizează pentru toţi beneficiarii)
Activităţi individuale, ţinând cont de talentul personal care implică un număr mic de
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beneficiari, activitate cu caracter permanent
Confecţionat de covoare
Desen, pictură
Confecţionat zmee
Cusături, goblenuri
Confecţionarea de coliere, brăţări din mărgele
Realizări de figurine din ghips
Tricotaje
Programe artistice ale atelierelor de terapie ocupatioala UAMSP NUCET 2021
Nr

Program

Perioada

crt
1

desfăşurării
E Mărţişor! E ziua ta, mamă!

1-8 martie 2021

(expoziţie de mărţişoare,program artistic)
2

3
4

Locul
UAMSP Nucet
Secţii

Natura şi eu

1 aprilie - 20 aprilie 2021

(ecologizarea unor zone verzi din curtea

UAMSP Nucet

UAMSP Nucet)

Secţii

Oul încondeiat, tradiţie pascală românească

26 aprilie - 2 mai 2021

UAMSP Nucet

(expoziţie, program artistic)

Secţii

Vrem să ne cunoaşteţi şi să ne înţelegeţi mai iulie 2021

UAMSP Nucet

bine
(expoziţie

Secţii
cu

lucrări

realizate

de

beneficiarii/pacienţii UAMSP Nucet)
5

Sunt mândru că sunt român

1 decembrie 2021

(program artistic de ziua României)
6

UAMSP Nucet
Secţii

Colinde, colinde…….

20 decembrie 2021

UAMSP Nucet
Secţii
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Alte detalii ale programelor şi activităţilor desfăşurate în parteneriat cu instituţii şcolare din
zonă şi persoane fizice:
Activităţi de întrajutorare şi voluntariat din partea persoanelor fizice, persoane de bună
credinţă din zona Nucetului – la sărbători creştin- religioase şi nu numai există persoane gata
să împartă din timpul şi resursele lor cu beneficiarii, îi vizitează şi le aduc diferite produse
alimentare făcute în gospodăria proprie ca: plăcinte, cozonac sau cornuri. UAMSP Nucet
încurajează astfel de persoane să vină în contact cât mai des cu beneficiarii centrului deoarece
mulţi dintre ei sunt abandonaţi de familie din mica copilărie şi nu cunosc mediul familial.
5 . ACORDARE DE ASISTENŢĂ şi SERVICII RELIGIOASE
În cadrul UAMSP Nucet beneficiarii au parte de asistenţă religioasă oficiată de preoţi ortodoxi
voluntari, cu respectarea normelor sanitare în vigoare. Activităţile religioase se ţin în cadrul
Capelei Ortodoxe din cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet.
Activităţile religioase au ca obiective generale:
program de consiliere religioasă a beneficiarilor;
program de cateheza a beneficiarilor doritori;
încurajarea beneficiarilor în participarea la Sfânta Liturghie şi la alte slujbe bisericeşti;
Oficierea de servicii religioase pe tot parcursul anului, duminica, în sărbătorile creştinortodoxe;
oficiere slujbelor de înmormântare a beneficiarilor decedaţi. Beneficiarii fără aparţinători sau
locuinţă au parte de o slujbă de înmormântare creştină în cadrul cimitirului Spitalului de
Psihiatrie Nucet;
încercarea prevenirii şi recuperării afectării sănătăţii psihice a beneficiarilor prin activităţi de
educaţie cultural – religioase, citirea de reviste religioase, vizionarea şi audierea de programe
televizate şi radiofonice de tip religios;
colaborare cu personalul medical, social şi auxiliar pentru înţelegerea comportamentelor
deviante şi a situaţiei sociale care ar fi putut influenţa apariţia suferinţelor mentale si
sufleteşti;
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organizează festivităţi legate de marile sărbători creştin-ortodoxe şi naţionale menţionate în
calendarul bisricesc anual;
Preotul respectă principiul confidenţialităţii şi nu face discriminare pe criterii religioase
indiferent de apartenenţa religioasă a beneficiarilor.
6. CONSILIERE PENTRU BENEFICIARI ŞI FAMILIILE ACESTORA ÎN VEDEREA DEPĂŞIRII
UNOR SITUAŢII DE DIFICULTATE – compartiment asistenţă socială care implică:
6.1. Apărarea şi asigurarea drepturilor beneficiarilor :
(1) dreptul la informaţie;
(2) dreptul de a fi tratat nediscriminatoriu;
(3) dreptul de a decide;
(4) dreptul la intimitate;
(5) garantarea siguranţei;
(6) garantarea confidenţialităţii;
(7) dreptul la demnitate;
(8) dreptul la confort;
(9) dreptul la opinie;
6.2. Monitorizarea şi aplicarea principiilor de bază în acordarea serviciilor medico sociale de
psihiatrie ca:
respectarea individualităţii fiecărui beneficiar;
respectarea libertăţii de a alege serviciul medico-social în funcţie de nevoia socială şi de
tratament a beneficiarului;
asigurarea accesului la servicii medico-sociale în condiţii de tratament egal, privilegiat şi
eliminarea oricărei forme de discriminare;
asigurarea de servicii de calitate, accesibile şi adaptate nevoilor sociale;
asigurarea drepturilor şi siguranţei asistaţilor precum şi protejarea intereselor lor;
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asigurarea accesului la informaţiile privind drepturile, măsurile de protecţie precum şi
posibilităţile de contestare a deciziei de acordare a serviciilor medico-sociale;
respectarea vieţii intime a persoanei;
respectarea confidenţialităţii;
6.3. Identificarea problematicii sociale a beneficiarului şi întocmirea Planului de intervenţie
socială specializată, semnarea contractului de prestări servicii sociale de specialitate şi
admiterea în unitate în baza unei evaluări iniţiale.
6.4. Realizarea documentaţiei necesară acordării de servicii medico-sociale de psihiatrie.
6.5 Stabilirea unei legăturături de bună credinţă cu aparţinătorii beneficiarului,
6.6. Medierea şi colaborarea cu alte instituţii care pot ajuta în soluţionarea problematicii
sociale respectiv Politia, Casele de Pensii locale şi judeţene, Primării locale sau judeţene,
organizaţii, fundaţii nonguvernamentele din ţară şi străinătate care acordă servicii sociale sau
de întrajutorare etc.
6.7. Identificarea şi propunerea de beneficiari pentru intrarea în programele de reabilitare şi
reinserţie socială, încurajate de instituţie în colaborare cu fundaţii care realizează aceste
programe.Se întocmeşte dosarul de transfer pentru persoanele acceptate în aceste programe
şi se pregăteşte persoana pentru transfer printr-o consiliere prealabilă
6.8. Servicii de consiliere - Beneficiarii sunt informaţi cu privire la drepturile lor şi ajutaţi în aşi descoperi nevoile sociale sau medicale fiind sprijiniţi în soluţionarea lor. Procesul de
consiliere presupune identificarea oricăror probleme de ordin personal sau instituţional şi
soluţionarea lor, presupune dezvoltarea comunicaţională cu beneficiarii, încurajându-I să-şi
exprime opţiunile sau dorinţele personale. Are ca scop dezvoltarea capacităţii de a relaţiona
cu mediul înconjurător, cu alţi oameni sau situaţii pentru a se putea înregistra un progres
înspre atingerea autonomiei personale şi integrarea deplină în familie şi societate.
IV. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
În anul 2021 activitatea unităţii s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Bihor, precum şi în conformitate cu Regulamentul
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intern.
Totodată în anul 2021 m-am implicat în luarea tuturor deciziilor privind obiectivele de interes
ale instituției, strategia generală a acesteia, relația cu alte instituții, structura bugetului,
asigurarea resurselor, precum și încadrarea în prevederile bugetare alocate pentru anul 2021.
Având în vedere că și anul 2021 a fost un an cu multiple provocări generate de pandemia
creeată de virusul SARS COV 2, atenția mea a fost concentrată pe buna gestionare a fondurilor
alocate pentru materiale sanitare și dezinfectanți, necesare pentru buna desfășurare a
activității din secții.
Toate măsurile și deciziile luate au dus la o bună desfășurare a activității în cadrul instituției,
asigurându-se condiții de maximă siguranță în ceea ce privește transmiterea și răspândirea
virusului SARS COV 2, lucru care reiese și din următoarea statistică:
- admiteri 13,
- externări 3, din care 2 integrări în familie,
- transferați la Spitalul de Psihiatrie Nucet - secția TBC 5 beneficiari,
- 5 decese.
Activitatea Unității de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet a fost îmbunătățită prin
actualizarea tuturor procedurilor implementate prin Sistemul de control intern managerial în
conformitate cu Ordinul 600/2018, având în vedere cele patru mari categorii de probleme:
umane, financiare, materiale și informaționale.
Control intern managerial
În calitate de responsabil cu supravegherea și implementarea controlului managerial intern,
am urmărit îndeplinirea obiectivelor generale ale Programului de dezvoltare a sistemului de
control managerial din cadrul UAMSP NUCET astfel:
Au fost intensificate activitățile de monitorizare și control desfășurate la nivelul fiecărei
structuri, în scopul eliminării riscurilor existente și utilizării cu eficiență a resurselor alocate;
Dezvoltarea activităților de prevenire și control pentru protejarea resurselor alocate
împotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor;
Îmbunătățirea comunicării între structurile unității, în scopul asigurării circulației
documentelor operativ, fără distorsiuni, astfel încât acestea să poată fi valorificate eficient în
342

activitatea de prevenire și control intern;
Proiectarea, la nivelul fiecărei structuri, a standardelor de performanță pentru fiecare
activitate, în scopul utilizării acestora și la realizarea analizelor pe bază de criterii obiective,
privind valorificarea resurselor alocate;
Controlul intern la nivelul unității a avut ca principale obiective următoarele:
Realizarea atribuțiilor la nivelul fiecărei structuri în mod economic,eficace și eficient;
Protejarea fondurilor alocate;
Respectarea legilor, normelor, standardelor și reglementărilor în vigoare;
Dezvoltarea unor sisteme de colectare, stocare, actualizare și difuzare a datelor și
informațiilor financiare și de conducere.
Prin mijloacele de control intern aplicate, directorul unității a constatat abaterile de la
îndeplinirea obiectivelor,cauzele care le-au determinat și măsurile ce se impuneau pentru
înlăturarea acestora și îndeplinirea obiectivelor.
Prezentăm principalele domenii de activitate:
Date privind execuţia bugetară
Bugetul instituţiei, constituit din:
subvenţii de la bugetul Consiliului Judeţean Bihor în sumă de 6.935,00 mii lei.
transfer de la bugetul de stat către bugetul Consiliului Judeţean Bihor pentru finanţarea
activităţii medicale din unitatea noastră în sumă de 3.730,00 mii lei.
venituri proprii din contribuţiile personale ale beneficiarilor internaţi în unitate în sumă de
580,00 mii lei
donaţii, sponsorizări 49,31 mii lei
Execuţia bugetară s-a realizat conform tabelelor:
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
mii lei
VENITURI
Total

Buget

Încasări realizate

2021

2021

6.935,00

6.855,50
mii lei
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CHELTUIELI

Credite bugetare

Angajamente

Plăţi

Cheltuieli efective

anuale

bugetare

2021

2021

2021
Total cheltuieli

6.935,00

6.855,50

6.855,50

6.916,20

Cheltuieli curente

6.935,00

6.855,50

6.855,50

6.916,20

Cheltuieli personal

4.180,00

4.102,45

4.102,45

4.099,22

Bunuri şi servicii

2.755,00

2.753,05

2.753,05

2.816,98

Cheltuieli de capital

-

-

-

-

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR
mii
lei
VENITURI

Buget 2021

Încasări
realizate

Total

3.730,00

3.587,00
mii lei

CHELTUIELI

Credite bugetare

Angajamente

Plăţi

Cheltuieli efective

anuale

bugetare

2021

2021

2021
Cheltuieli curente

3.587,00

3.587,00

3.587,00

3.645,97

Cheltuieli personal

3.177,00

3.177,00

3.177,00

3.227,23

Bunuri şi servicii

410,00

410,00

410,00

418,74

-Medicamente

365,00

365,00

365,00

370,50

-Materiale sanitare

45,00

45,00

45,00

48,24

VENITURI PROPRII
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mii
lei
VENITURI

Buget 2021

Încasări realizate 2021

Total

580,00

372,97
mii

lei
CHELTUIELI

Credite bugetare

Angajamente

Plăţi

Cheltuieli efective

anuale

Bugetare

2021

2021

2021
Total cheltuieli

372,97

372,97

372,97

338,88

-bunuri şi servicii

372,97

372,97

372,97

338,88

-cheltuieli de capital

-

-

-

-

Suma de la bugetul Consiliului Judeţean Bihor a fost utilizată pentru plata salariilor
personalului nemedical şi pentru plata serviciilor constând în hrană, energie termică, spălat
lenjerie, energie electrică, apă, canal, salubritate, s-au procurat: materiale de curăţenie și
detergenți, produse de igienă, furnituri de birou, materiale de întreţinere și reparații curente
în regie proprie, dezinfectanți, medicamente și materiale sanitare, uniforme și echipament de
lucru, lenjerii și accesorii de pat, diverse obiecte de inventar, s-au achitat serviciile de
dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, servicii de asistență medicală și curățenie, servicii de
frizerie etc. O parte din aceste cheltuieli au fost acoperite și din venituri proprii.
Un aspect important îl reprezintă faptul că deși nu există un standard de cost
diferențiat pentru unitățile de psihiatrie, au fost depuse eforturi pentru încadrarea tuturor
cheltuielilor în sumele acordate conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe standardul de
cost existent.
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Deasemenea, având în vedere adresa nr. 910/20.01.2020 prin care Serviciul Monitorizarea
Instituțiilor Subordonate Consiliului județean Bihor, prin care se solicită încadrarea într-un
cuantum total al sopurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor
și a altor drepturi calculate față de salariile de bază în procent maxim de 60% pe ordonator
terțiar de credite, în cadrul unității noastre acest procent a fost, în medie de 52 % /lună.
Au fost atinse următoarele obiective propuse a fi realizate în anul 2021:
Realizare rețea calculatoare birouri, locația str. Republicii nr.4.
Montarea de grilaje metalice pe ambele secții pentru preîntâmpinarea accidentelor nedorite.
Igienizarea secțiilor prin lucrări efectuate în regie proprie.
Donaţiile primite în anul 2021 au constat în saltele pentru paturi, cadruri pentru mers,
scaune, măști chirurgicale, soluție dezinfectantă, alimente, medicamente, îmbrăcăminte,
încălțăminte, lenjerie și accesorii de pat, farfurii și boluri inox.
Am avut o colaborare bună cu unităţile finanţatoare, respectiv Consiliul Judeţean Bihor,
Direcţia de Sănătate Publică Bihor şi de asemenea cu alte unităţi sociale ca cele de la
Dumbrava – Asociația D.P.G, Băiţa, Râpa, Tinca, Spitalul de Psihiatrie Nucet, cu Direcţia de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială.
Resurse umane, normare, organizare, salarizare:
Organigrama şi statele de funcţii ale unităţii au fost aprobate de Consiliul Judeţean Bihor prin
Hotărârea nr.90 din 18 iunie 2019 numărul de posturi aprobate fiind de 126, din care pe surse
de finanţare: 84 posturi Consiliul Judeţean Bihor şi 42 posturi Direcţia de Sănătate Publică
Bihor.
Posturile ocupate în anul 2021 au fost în medie de 78, din care 55 finanţate de Consiliul
Judeţean Bihor şi 23 de către Direcţia de Sănătate Publică Bihor.
A încetat 1 (unu) contract individual de muncă prin transfer la altă unitate.
Un număr de 5 salariați au beneficiat de acordarea de gradații superioare prin modificarea
tranșei de vechime totală în muncă.
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Activitatea medicală şi de îngrijire:
Corpul medical este alcătuit din 6 medici, din care doi cu contract de prestări servicii, şi 19 de
asistente medicale.
Partea de îngrijire este asigurată de 7 pedagogi de recuperare, 31 de infirmieri şi 4 îngrijitori.
Patologiile beneficiarilor din cadrul U.A.M.S.P. Nucet constau în schizofrenii, oligofrenii,
demenţe, epilepsii, encefalopatii posttraumatice şi meningeale, paranoia, în stare cronică,
retard mental sever.
În anul 2021 au fost achiziţionate medicamente (preponderent bolii psihice) şi materiale
sanitare în valoare de 410 mii lei.
Întreaga activitate medicală şi de îngrijire s-a desfăşurat în conformitate cu actele normative
în vigoare specifice bolilor psihice.
Colaborări-parteneriate:
Colaboare cu Consiliul Județean Bihor în vederea realizării proiectului „Creșterea capacității
de gestionare a crizei sanitare COVID 19„.
Colaborare cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor.
Colaborare cu fundaţii şi ONG-uri din ţară şi străinătate pentru găsirea unor soluţii alternative
în ceea ce priveşte sprijinirea beneficiarilor pentru a intra în programul de reinserţie socială.
Colaborare şi parteneriate cu şcoli din zonă pentru promovarea vizibilităţii beneficiarilor şi
creerii unui pod de legătură şi comunicare.
Programe de voluntariat şi sponsorizare au fost realizate prin:
Asociația Sfânta Treime Nucet – donații – fotolii rulante, cadre mers, îmbrăcăminte
Parohia Ortodoxă Română Nucet – preot voluntar Baciu Bogdan Mircea prin contractul cu nr.
1522 din 13.08.2018 cu obiectul: oficializarea slujbelor de înmormântare pentru beneficiari;
Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș – donații – lenjerie de pat și încălțăminte;
Asociația Mărturisitorilor Beiuș - încălțăminte și îmbrăcăminte;
S.C. Cert Invest S.R.L – donații – alimente și dezinfectanți;
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S.C. Igemax S.R.L. – donații – soluții dezinfectante;
Chira Alexandra – donații - lenjerie de pat/alimente;
Jurcă Gabriel – donații – dulciuri și boluri inox;
Baidoc Adriana – donații – dulciuri și farfurii inox;
S.C. Ascendis Wellness S.R.L. – donații – medicamente;
Moș Daciana – donații - încălțăminte, prăjituri, saltele, scaune;
S.C. Lincoln Trade S.R.L. – donații - îmbrăcăminte;
Fundația Maica Tereza - donaţii – încălțăminte, îmbrăcăminte.
Asociația Dumbrava – donații – îmbracăminte, măști, dezinfectanți, lenjerii de pat, saltele și
scaune:
Asociația Avram Iancu Beiuș – donații – alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte
Voluntariat – activităţi recreaţionale
V. PRINCIPII DE EXCELENŢĂ PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR SOCIALE
Serviciile medico-sociale de psihiatrie oferite de U.A.M.S.P. Nucet se bazează pe cele nouă
principii de excelenţă privind furnizarea serviciilor sociale, în baza Ordinului nr. 383/2005
denumite şi standarde de calitate după cum urmează:
PRINCIPIU: Organizare şi administrare
U.A.M.S.P. Nucet are o organizare eficientă şi procese interne eficace necesare acordării unor
servicii sociale de calitate, relaţionează şi comunică permanent cu alţi furnizori şi cu întreaga
comunitate, promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele mai bune practici, inovaţia
şi conceptul unei societăţi incluzive.
PRINCIPIU: Drepturi
U.A.M.S.P. Nucet se angajează să protejeze şi să promoveze drepturile beneficiarilor în ceea
ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea,
autonomia şi demnitatea personală.
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PRINCIPIU: Etică
U.A.M.S.P. Nucet îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de Etică, ale cărui prevederi
principale vizează respectarea demnităţii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor
legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri.
PRINCIPIU: Abordarea comprehensivă
Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale, CMSP Nucet beneficiază de aportul
unor echipe multidisciplinare şi dezvoltă parteneriate multilaterale cu alţi furnizori, care
valorifică contribuţiile tuturor utilizatorilor de servicii sociale şi ale partenerilor potenţiali,
inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor factori de interes.
PRINCIPIU: Centrarea pe persoană
U.A.M.S.P. Nucet acordă servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor şi are în vedere,
permanent, evoluţia situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru elaborarea
unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul concret de acordare
a serviciilor sociale, cât şi în procesul decizional cu privire la dezvoltarea comunitară.

PRINCIPIU: Participare
U.A.M.S.P. Nucet promovează participarea beneficiarilor la activităţile derulate de acesta, cât
şi la cele din cadrul comunităţii. În acest scop, furnizorul cooperează şi se consultă cu
organisme şi grupuri de reprezentanţi ai beneficiarilor.
PRINCIPIU: Parteneriat
U.A.M.S.P. Nucet îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu alţi furnizori, cu angajatori şi
finanţatori din sectorul public sau privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor, grupuri
locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game variate de servicii sociale şi asigurării
unui impact mai eficient asupra beneficiarilor.
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PRINCIPIU: Orientarea pe rezultate
U.A.M.S.P. Nucet are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor
deservite, familiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul serviciilor
sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă, reprezentând un element important al
proceselor de îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.
PRINCIPIU: Îmbunătăţire continuă
U.A.M.S.P. Nucet are o abordare sistematică asupra activităţii derulate şi dispune de
proceduri de îmbunătăţire permanentă a calităţii serviciilor sociale, precum şi de metodologii
de monitorizare continuă a implementării de noi programe.
PUNCTE TARI ALE INSTITUȚIEI
- adresabilitate foarte bună (lista de așteptare cu un număr de 140 persoane), lucru care se
datorează în primul rând faptului că suntem singura unitate de profil din județ;
- la sediul de pe strada Republicii nr.4 reușim să acordăm servicii de foarte bună calitate;
- încadrarea unității într o zonă foarte frumoasă și liniștită;
- colaborarea cu fundații și asociații precum și cu persoane fizice cu ajutorul cărora reușim să
acoperim o parte din lipsurile materiale datorate subfinanțării unității;
- o parte din personalul de îngrijire (infirmieri, instructori terapie ocupațională), au efectuat
stagii de practică cu ajutorul Fundației Evanghelice Alsterdorf din Hamburg,în unități similare
din Hamburg unde au avut posibilitatea să învețe de la angajați calificați ce înseamnă munca
într-o unitate cu profil psihiatrie,care sunt metodele aplicate în unități similare și totodată
prin experiența lor să aducă un plus valoare în munca cu bolnavul psihic;
- în parteneriat cu Fundația Evanghelica Alsterdorf s-a reușit specializarea personalului care
lucrează în atelierele de terapie ocupațională;
- unitatea este acreditată și licențiată pentru acordare de servicii medico sociale prin
Certificatul de Acreditare din 09.10.2017 și licențele de funcționare obținute pentru locația
din str. Republicii nr. 4 în data de 21.12.2017 și licența de funcționare de pe strada
Pescărușului nr.5 obținută în data de 6.11.2017.
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PUNCTE SLABE ALE INSTITUȚIEI
- lipsa spații corespunzătoare pentru o unitate cu acest profil;
- supraaglomerare secții la sediul de pe strada Pescărușului nr.5;
- circuite comune cu Spitalul de Psihiatrie Nucet;
- servicii comune cu Spitalul de Psihiatrie Nucet;
- lipsă personal de specialitate (instructori terapie ocupatională, psiholog, logoped,
kinetoterapeut etc.);
- datorită condițiilor grele de muncă o parte din personal are probleme cronice de sănătate
(ex. Operație pe cord, cancer, diabet cu încadrare în grad de handicap, depresii s.a) motiv
pentru care există o frecvență destul de mare a concediilor medicale. Multe din persoanele
detașate în alte unități au făcut această solicitare din cauza faptului că nu au mai făcut față
condițiilor de lucru foarte grele.
- imposibilitatea evacuării beneficiarilor imobilizați la pat în caz de incendiu din cauza lipsei
unei rampe de acces pentru persoane cu handicap;
- disconfortul extrem de mare in momentul predării rufelor murdare la spălătoria Spitalului
de Psihiatrie Nucet, spălătorie care se află în alt corp de clădire al spitalului (rufele trebuind
coborâte de la etajul II si III a pavilionului A si transportate de personal );
- nu există un lift funcțional nici pentru persoane și nici pentru hrană;
- riscul extrem de mare de preluare a tuturor infecțiilor intraspitalicești care apar inevitabil
atât la o unitate cât și la cealaltă din cauza circuitelor comune, serviciilor comune, spațiilor de
petrecere a timpului liber, atelierelor de terapie comune si exemplele pot continua;
- lipsa fonduri pentru cursuri de perfecționare personal,
- lipsa unui microbus pentru transport marfă care este foarte necesar la transportul donațiilor.
Toate demersurile de preluare de către DGASPC a cazurilor mai ușoare se lovesc de refuzuri
ferme, mulți dintre acești beneficiari provenind din locuințele din subordinea acestei instituții
și fiind cunoscute tulburările grave de comportament ale beneficiarilor.
În momentul eliberării unui loc (lucru care se întâmplă de obicei la decesul unei persoane),
presiunea din partea DGASPC Bihor pentru preluarea cazurilor grave din sistem este foarte
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mare.
În anul 2021 a fost reintegrată în familie beneficiara Rațiu Geta, la cererea ei și acordul
familiei. Deasemenea, tot în acest an cei 3 beneficiari cu identitate necunoscută au fost puși
în legalitate, urmând procedura de înregistrare tardivă.
VI. OBIECTIVE DE REALIZAT ÎN ANUL 2022:
Demersuri în vederea reînnoirii Licențelor de funcționare pentru serviciile oferite de UAMSP
Nucet;
Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare, creearea unui ambient confortabil;
Îmbunătățirea standardelor serviciilor oferite, asigurarea unui climat de siguranță, încredere,
flexibilitate;
Dotare secții cu mic mobilier
Dezvoltarea activităților de terapie ocupațională.
Obținere documentație pentru teren, în vederea realizării studiului de fezabilitate și
proiectului pentru clădiri noi.
Studiu de fezabilitate și proiect pentru clădiri noi.
În concluzie Conducerea UAMSP Nucet, împreună cu personalul de specialitate şi auxiliar
continuă să facă toate demersurile necesare în vederea bunei desfăşurări a tuturor
activităţilor pentru a asigura confortul şi respectarea drepturilor pacientului/beneficiarului în
condiţiile legale
prevăzute.

352

Spitalul de psihiatrie Nucet
1. Misiunea Spitalului de Psihiatrie Nucet
Prezentul raport descrie principalele actiuni organizate si desfasurate la nivelul
Spitalului de Psihiatrie Nucet pe parcursul anului 2021.
Spitalul de Psihiatrie Nucet are ca misiune principală furnizarea de servicii de sănătate
mintală, de diagnostic, tratament şi îngrijire accesibile, de calitate şi bazate pe nevoile
existente, într-un mediu cât mai puţin restrictiv precum şi acțiuni de promovare şi educaţie
în sănătate mintală, pentru pacienții care ni se adresează.
Valoarea esenţială care stă la baza realizării acestui deziderat, este respectul pentru
drepturile omului şi respectarea demnităţii umane.
Pentru realizarea acestei misiuni, vom avea în vedere următoarele valori:
§

Responsabilitatea personalului medical pentru persoana cu probleme de

sănătate mintală la orice moment, indiferent de locul unde se găsește acesta.
§

Accesibilitatea serviciilor medicale oferite de Spitalul de Psihiatrie Nucet, care

presupune toate mecanismele puse în joc pentru ca persoanele care au nevoie de îngrijiri să
cunoască serviciile oferite şi să facă uz de acestea.
§

Continuitatea îngrijirilor prin implementarea noţiunii de management al

cazului.
§

Alternative minimal restrictive care presupun tratarea persoanelor cu

probleme de sănătate mintală numai atunci când este strict necesară, fie datorită riscului de
auto sau heteroagresivitate, fie datorită necesităţii aplicării unor tratamente sau investigaţii
speciale.
§

Implicarea pacienţilor şi a familiilor acestora în procesul de îngrijire.

§

Respectarea standardelor de calitate în acordarea serviciilor medicale

pacienţilor internaţi.
Viziunea sistemului de dezvoltare strategica a Spitalului de Psihiatrie Nucet este
“ Normalitatea este un etalon, a fi altfel nu este o stigma”.
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2. Analiza indicatorilor de performanţă pentru anul 2021
Analiza sa realizat de către Comitetul Director al spitalului in sedinta din 24.02.2022 şi
reflectă activitatea spitalului în dinamică.
Îndeplinirea indicatorilor de performaţă asigură creșterea eficacității și eficienței
spitalului și interfața sa optimă cu sistemul sanitar, asigurându-se astfel adaptarea la cerințele
pieţei de servicii de sănătate şi a nevoii de îngrijire.
A. Indicatorii de management ai resurselor umane
Indicatorii de management ai resursei umane relevă gradul de ocupare a personalului
spitalului, faţă de normativul de personal în vigoare.
Este esenţial managementul optim al resursei umane, care include documentarea,
planificarea și dezvoltarea resursei umane, atât din punct de vedere al recrutării, formării
profesionale, flexibilizării activității dar și menținerii şi motivării personalului, astfel încât să
se asigure o îmbunătăţire continuă a performanţelor, a siguranței activității, în raport cu cele
mai bune practici în domeniu.
Analiza urmărește adecvarea schemei de personal și evaluarea performanțelor
personalului.
Nr.

Denumirea

indicatorului

crt.

performanţă

ai

de Valoare

managementului realizată

spitalului public
1

Proporţia

medicilor

2021
din

totalul 6.116%

Valoare

Grad

asumată

realizare

2021

2021

5%

122.32%

38%

113.47%

22%

128.95%

personalului
2

Proporţia personalului medical din 43.119%
totalul

personalului

angajat

al

spitalului
3

Proporţia personalului medical cu 28.368%
studii

superioare

din

totalul
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de

personalului medical
4

Numărul mediu de consultaţii / 357

120

297.5%

medic in ambulatoriu

-

Concluzii: conform OMS 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora
contractual de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen,
Anexa nr. 1 toți indicatorii de management ai resurselor umane sunt îndepliniți în
categoria punctajului maxim.

B. Indicatorii de utilizare a serviciilor
Indicatorii de utilizare a serviciilor arată adresabilitatea spitalului, competența și
rezolvarea cazurilor.
Nr.

Denumirea

indicatorului

crt.

performanţă ai managementului

de Valoare

Valoare

Grad

realizată

asumată

realizare

2021

2021

2021

1

Durata medie de spitalizare pe spital 34.48

49

70.37%

2

Rata de utilizare a paturilor, pe spital 82.41%

95%

86.75%

3

Indicele de complexitate al cazurilor 1.32041

0,9

146.71%

-

-

de

pe sectia acuti
4

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

Concluzii: conform OMS 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora
contractual de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, Anexa nr.
1 indicatorii de utilizare a serviciilor “Durata medie de spitalizare” si “Rata de utilizare a
paturilor” nu sunt îndepliniți în categoria punctajului maxim datorita situatiei epidemiologice
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COVID 19, iar indicatorul “Indicele de complexitate al cazurilor pe sectia Acuti” este in
categoria punctajului maxim
Îmbunătățire: a crescut semnifiativ indicele de complexitate a cazurilor, ceea ce va
genera o creștere a tarifului pentru anul 2022 pentru secția Psihiatrie I Acuți in contractul de
furnizare servicii medicale semnat cu Casa de Sanatate Bihor.
C. Indicatorii economico-financiari
Analiza indicatorilor economico-financiari monitorizează respectarea strategiei
financiare, utilizarea rațională a resursei financiare și materiale a spitalului, ţinându-se cont
de următoarele criterii:
-

asigurarea sustenabilității și continuității acordării serviciilor de sănătate a
pacienților

-

concordanța cu nivelul de competență asumat, respectiv nivel V, cu volumul de
servicii estimat a se realiza

-

adaptarea prin evaluări și actualizări periodice din perspectiva eficientizării
procesului de furnizare a serviciilor și a eventualelor variații de volum a serviciilor

Nr.

Denumirea indicatorului de performanţă Valoare

Valoare

Grad

crt.

ai managementului spitalului public

realizată

asumată

realizare

2021

2021

2021

90%

95%

1,5%

165.33%

80%

89.95%

3.5%

86.29%

1

Execuţia bugetară faţă de bugetul de 85.50%
cheltuieli aprobat

2

Procentul veniturilor proprii din totalul 2.48%
veniturilor spitalului

3

Procentul cheltuielilor de personal din 71.96%
totalul cheltuielilor spitalului

4

Procentul cheluielilor cu medicamentele 3.02%
din totalul cheltuielilor spitalului
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de

5

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare 231.06%

250%

92.42%

secție
Concluzii: conform OMS 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractual
de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, Anexa nr. 1, toți
indicatorii economico-financiari sunt îndepliniți în categoria punctajului maxim.
D. Indicatorii de calitate
Indicatorii de calitate arată direcția spitalului în asigurarea serviciilor medicale de
calitate și siguranța pacientului.
Nr.

Denumirea

crt.
1

indicatorului

de Valoare

Valoare

Grad de realizare

performanţă ai managementului realizată

asumată

2021

spitalului public

2021

2021

Rata mortalitatii intraspitalicesti, pe 1.89%

10%

18.9%

9%

104.78%

97%

93.04%

30

0%

total spital
2

Rata infectiilor nozocomiale, pe 9.43%
total spital

3

Indicele

de

diagnosticul

concordanţă
la

internare

între 90.25%
şi

diagnosticul la externare
4

Număr de reclamaţii / plângeri ale 0
pacienţilor inregistrate

Concluzii: conform OMS 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractual
de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, Anexa nr. 1, toți
indicatorii de calitate sunt îndepliniți în categoria punctajului maxim, cu exceptia “Ratei
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infecțiilor nosocomiale” datorită situației epidemiologice COVID-19. Deasemenea, a scăzut
semnificativ față de anul anterior rata mortalității intraspitalicești.
3. Programe desfăşurate în anul 2021
In anul 2021 sau realizat o serie de investitii necesare pentru desfasurarea in conditii
de siguranta a activitatii institutiei si pentru cresterea calitatii servicilor medicale, astfel:
-

Lucrari de cablare sistem de televiziune.

-

Lucrari de reparatii instalatii de incalzire si alimentare cu agent termic.

-

Lucrari de inlocuire gard metalic pe o portiune de 135 metri.

-

Lucrari sistem de alarma pentru laborator analize medicale

-

Lucrari tamplarie PVC

Tot in anul 2021 sau achizitionat in spital urmatoarele:
. aparat de stimulare magnetica transcraniana prin inductie electromagnetica
. analizor automat biochimie
. developeza
. analizor ioni CARETIUM
. aparat determinare hemoglobina glicozilata
. aparat de masurare a umiditatii
. aparat de terapie cu ultrasunete
. aparat pentru elogantie cervicala.
Incepand cu anul 2020, Spitalul de Psihiatrie Nucet a fost inclus in Programul National de
Sanatate Mintala in urma caruia au fost obtinute fonduri suplimentare pentru desfasurarea
activitatilor de terapie ocupationala. In anul 2021, in cadrul atelierelor de terapie
ocupationala au fost achizitionate echipamentele necesare pentru amenajarea salii de sport
necesara diversificarii activitatilor sportive, incurajand astfel dezvoltaltarea abilitatilor sociale
, relaxarea prin exerciutiul fizic , cunoscut fiind faptul ca activitatea fizica este un element
important in buna functionare a activitatii psihice.
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In anul 2020, Spitalul de Psihiatrie Nucet a fost inclus in proiectul cu fonduri europene
”Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19” din cadrul Programului
Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 – Protejarea sanatatii populatiei
in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, valoarea totală a contractului de finanțare fiind
de 795.547,02. In anul 2021, stadiul de implementare a proiectului la data de 20.04.2022 este
de 97% progres fizic, iar financiar de 94%.
4. Raportarea cheltuielilor în anul 2021
Executia bugetara se realizeaza si se transmite lunar la Consiliul Judetean Bihor, atat
in format letric cat si electronic. Deasemenea, aceasta este transmisa lunar si la Casa de
Asigurari de Sanatate Bihor.
La Ministrul Sanatatii este transmisa lunar o situatie privind monitorizarea
cheltuielilor bugetului pana in data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta, iar la Directia
de Sanatate Publica Bihor sunt transmise lunar situatiile privind cheltuielile pe programele
nationale in care este inclus spitalul.
La Autoritatea Nationala de Management a Calitatii Servicilor se face raportare
semestriala si anuala conform metodologiei de monitorizare a unitatiilor sanitare.
5. Nerealizări în anul 2021
Obtinerea la negocierea tarifelor în anul 2021 a unui nou contract cu Casa de
Sănătate Bihor de catre Spitalul de Psihiatrie Nucet a unui tarif insuficient pentru pacientii
cronici de scurta durata.
Neocuparea unor posturi din structura spitalului cu contract individual de
munca cu norma intreaga datorita suspendarii de catre Ministerul Sanatatii in martie 2020 a
concursurilor demarate pentru ocuparea acestor posturi dar si a imposibilitatii bugetarii
acestora ca urmare a veniturilor reduce a spitalului in perioada anterioara.
Neocuparea posturilor de conducere pe sectii prin concurs (medici, asistente
sefe) care duce la lipsa contractelor de administrare care sa permita evaluarea eficienta a
acestora.
Inlocuirea autoturismului institutiei care este uzat fizic si moral.
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Neaprobarea de catre Consiliul Judetean Bihor in anul 2021 a organigramei,
statului de functii si a regulamentului de organizare si functionare propuse de catre institutie
decat in luna decembrie, ceea ce a dus la imposibilitatea scoaterii la concurs a unor posturi
vacante si bugetate.
6. Propuneri pentru remedierea deficienţelor si imbunatatirea activitatii
Negocierea unui nou contract de prestari servicii cu Casa de Sanatate Bihor in
anul 2022 care sa ofere fonduri suficiente pentru functionarea si pentru dezvoltarea
spitalului.
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de medici sefi de sectii si
pentru asistente sefe si organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante dupa
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
Implementarea proiectului Cresterea eficientei energetice la Spitalul de
Psihiatrie Nucet.
Continuarea imprejmuirea curtii spitalului in zonele cu probleme.
Perfectionarea continua a personalului.
Reparatia acoperiselor la centrala termica si atelierul mecanic.
Achizitionarea unui autoturism care sa deserveasca activitatea de transport a
spitalului.
Amenajarea unei camere de izolare a pacientilor conform OMS 488/2016
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii Sanatatii Mintale si a Protectiei Persoanelor
cu Tulburari Psihice nr. 487/2002.
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Pază și protecție Bihor
S.C. Pază și Protecție Bihor S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Miron Pompiliu, Nr. 5, Jud.
Bihor, CUI - RO 22003997, înregistrată la Oficiul Comerțului din Județul Bihor, sub nr. J5 /
1662/ 2077, telefon nr. 0259/479412, autorizată să desfășoare activități principale având
codul CAEN 8010 – activități de protecție și pază, reprezentată legal prin dl. Olari Ilie în calitate
de administrator, asigură pentru beneficiari în momentul de față următoarele servicii:
-

Activitate de pază și protecție cu agenți de securitate.

-

Activitate de pază și protecție pe perioada transportului de bunuri și valori.

-

Activitate de pază și protecție pentru persoane (gardă de corp).

La sfârșitul anului 2021, situația principalilor indicatori economico – financiari se
prezenta astfel:
Nr. INDICATORI

2020

2021

crt

%
2021 / 2020

1.

Cifră afaceri

12 168 552

11 201 600

92

2.

Nr. contracte

49

45

91

3.

Venituri totale

12 891 190

11 918 845

92

4.

Cheltuieli totale

12 529 367

11 762 649

93,8

5.

Profit net

309 242

130 078

42

6.

Nr. personal

377

310

82

7.

Datorii bugetul de stat și al 1 578 215

1 306 404

82

asigurărilor sociale
Referitor la datele prezentate mai sus facem următoarele precizări:
-

În condițiile reduceri cu 8% a cifrei de afaceri și a veniturilor totale, cheltuielilor
totale sau redus cu 6,2%, diferența de 1,8 procente având drept cauză principală
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creșterea numărului de ore suplimente date spre plată în condițiile sanitare
speciale din anul 2021, lunar având concedii medicale 25 – 30 de agenți cu ceilalți
fiind nevoiți să asigurăm paza obiectivelor conform contractelor. Creșterea
cheltuielilor de funcționare în suma absolută se explică și prin creșterea de prețuri
la carburanți, materiale, echipamente pentru agenți din perioada de referință.
S-a redus numărul de personal cu 18% prin încetarea unui număr de 4 contracte de pază
cu beneficiarii și prin reducerea unor posturi de pază la solicitarea clienților noștri.
Sau făcut eforturi pentru reducerea datoriilor societății la bugetul de stat și bugetele
asigurărilor sociale cu 18%, în suma de 271 811 lei cu efect direct asupra profitului net al
societății.
Pentru creșterea veniturilor societății în perioada octombrie – decembrie 2021 sau
demarat negocierii cu beneficiari de servicii de pază, prentru creșterea tarifelor orare cu un
procent care să permită acoperirea cheltuielilor societății și un profit decent, în condițiile în
care societatea avea în derulare contracte păguboase pe care trebuia să le onoreze. Procesul
a fost deosebit de dificil deoarece clienți noștri au fost reticenți pe parcursul negociierilor
invocînd creșterea cheltuielilor de funcționare în condițiile creșteri semnificative a facturilor
de utilități, materiale, carburanți, etc. Negocierea a fost cu atât mai dificilă deoarece firme de
pază de pe piață le- au făcut oferte la prețuri mult mai mici, care nu au nici un fundament
economic dar crează pentru societatea noastră o presiune în procesul de menținere a
actualelor contracte și de a identifica noi clienți pentru serviciile care le oferim.
Un caz de contract păgubos încheiat de societate în cursul anului 2020 este cel încheiat
cu Compania Națională a Uraniului punct de lucru Ștei, societate care a acumulat datorii față
de S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE BIHOR S.R.L., de 530 286 lei pînă la data de 31.10.2021, dată cu
care am reușit rezilierea contractului. Pentru recuperarea sumei de 530 286 lei ne-am adresat
instanțelor de judecată, dar la primul termen Compania Naționala a Uraniului a prezentat
documentele care atestau intrarea în insolvență, recuprarea datoriei fiind puțin plauzibilă deși
ne-am înscris la masa credală.
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Ieșirea din perioada de urgență sanitară în anul 2022 a permis demararea unei acțiuni
de compensarea a orelor suplimentare cu timp liber corespunzător în condițiile legi, care să
permită reducerea numărului de ore suplimentare care intră în plată.
Pentru crșterea venitului societăți, la data prezentei suntem în plin proces de înființare
a unui dispecerat de monitorizare cu camere de supraveghere și intervenție cu personal uman
în caz de alarmă pentru a putea oferi clienților întrega gamă de pază și protecție, un pas
absolut necesar pentru a rezista pe piața serviciilor de pază și protecție și crea premizele
creșteri eficienței economice a activități desfășurate prin creșterea productivități muncii
(veniturilor) pe agent.
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