
 
 

Anexa nr. 3 la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

aprobate prin HG nr. 13/2002 

 

Categorie de 

informații 

Detalii Corelare 

cu  

alte acte 

normative/ 

documente 

PROFIL 
ORGANIZAȚIONAL 
 
 

Datele de contact:  

Adresa: Piața Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău, jud. Sălaj 

Tel./Fax: 0260 661757/ 0260 661797 

E-mail:djcsalaj@gmail.com/djccpcnsj@yahoo.com 

Web: http://djcsj.cultura.ro 

 

 

POLITICI PUBLICE   

Informații privind 

rezultatele 

implementării 

Obiectivul general al DJC Sălaj, care derivă din HG 90 din anul 2010  privind funcționarea 

Ministerului Culturii, este: 

- protejarea patrimoniului cultural, a celui aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi a 

patrimoniului imaterial, prin promovarea unui cadru legislativ specific în vederea promovării eficiente şi 
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Planului strategic 

instituțional (PSI). 

Acest document are 

o perspectivă de 3-4 

ani 

-termen mediu- și 

trebuie să descrie 

mandatul, viziunea, 

obiectivul general, 

obiectivele specifice 

împreună cu 

programele bugetare 

pentru fiecare 

minister 

 

proactive a patrimoniului naţional, precum şi prin programe şi măsuri specifice privind evaluarea, 

restaurarea şi conservarea, respectiv punerea lor în valoare şi reinserţia în viaţa comunităţii, prin 

dezvoltarea de proiecte integrate şi de reţele de cooperare, precum și susţinerea moştenirii şi diversităţii 

culturale, conservarea identităţilor culturale, atât la nivel naţional, cât şi în cadrul comunităţilor locale, 

prin implicare proactivă a acestora în viaţa culturală şi recunoaşterea valorilor patrimoniale. 

Obiectivele specifice ale DJC Sălaj, care derivă din obiectivul general sunt următoarele: 

-  creşterea gradului de acces şi de participare la cultură; 

-  promovarea diversităţii şi prezervarea identităţilor culturale; 

-  promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;  

-  punerea în valoare a patrimoniului cultural material şi imaterial; 

-  promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi/susţinerea creatorilor; 

-  susţinerea circulaţiei operelor şi a creaţiilor, promovarea dialogului intercultural şi a creaţiei 

culturale în circuitul mondial de valori; 

-  sprijinirea mobilităţii creatorilor şi artiştilor, precum şi a specialiştilor din domeniul culturii; 

-   stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile 

culturii; 

-  susţinerea participării comunităţilor la dezvoltarea societăţii cunoaşterii, prin asumarea de către 

instituţiile publice de cultură a funcţiilor de centre de acces universal la informaţie;- 

-  stimularea dezvoltării sectorului industriilor culturale; 

-  asigurarea inventarierii şi verificarea actualizării permanente a evidenţei 

patrimoniului imobil; 

-  promovarea valorilor patrimoniului cultural material (mobil şi imobil) şi imaterial; 



-  verificarea asigurării condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare privitoare la starea de 

conservare, a condiţiilor de securitate şi respectarea reglementărilor privind clasarea şi circulaţia 

patrimoniului mobil; 

-  asigurarea informării cetăţenilor, a instituțiilor și a ong –urilor în legătură cu legislaţia 

aplicabilă domeniului său de competenţă.; 

- îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional; 

verificarea respectării legislației specifice. 

- colaborarea cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în 

valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplicarea în acest sens a prevederilor 

legale în domeniu; 

- participarea, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al 

respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

- solicitarea, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la 

autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept 

privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare 

pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

 

Priorități pentru 

perioada următoare 

- Verificarea stării de conservare a monumentelor istorice din județul Sălaj 

- Actualizarea Listei Monumentelor Istorice 

- Avizare și verificarea respectării condițiilor din avize 

 

TRANSAPARENȚĂ 
INSTITUȚIONALĂ 

  

Bugetul instituției - sursa A: 409,77 mii lei , din care: - 351,77 mii lei - cheltuieli de personal;  



                                                              -  58,00 mii lei - bunuri și servicii; 

- sursa E: 61,00 mii lei, din care: - 15,00 mii lei - cheltuieli de personal; 

                                                   - 23,00  mii lei - bunuri și servicii; 

                                                   - 23,00 mii lei - cheltuieli de capital 

La sursa E, soldul la începutul anului era de 16,47 mii lei. Pe parcursul anului 2020 s-au încasat 

venituri bugetare în valoare de 48,93 mii lei, s-au efectuat plăți în valoare de 15,09 mii lei, soldul 

la sfârșitul anului fiind de 50,31 mii lei. 

 

Informații legate de 

procesul de achiziții 

publice, achizițiile 

sectoriale și 

concesiunile de 

lucrări și servicii 

 

S-au efectuat 76 achiziții publice pe SICAP în valoare de 42,58 mii lei reprezentând bunuri și servicii. 

De asemenea, s-au achiziționat pe SICAP licențe Windows și Office pentru toate calculatoarele și 

laptopurile instituției în valoare de 12,64 mii lei, reprezentând cheltuieli de capital. 

 



Organigrama 

 

  

Informații despre 

managementul 

resurselor umane 

 

Statul de funcții al DJC Sălaj, aprobat prin O.M.C. nr. 2.773/17.03.2020 cuprinde 6 posturi de funcții 

publice, după cum urmează: 

- 1 post de director executiv II 

- 1 post de consilier superior, gradația 5 (cu CFP); 

- 1 post consilier superior (vacant); 

- 1 post expert principal, gradația 3; 

 



- 1 post consilier asistent, gradația 2; 

- 1 post referent superior, gradația 5. 

Nu a existat fluctuație de personal, nici la funcția de conducere, nici la funcțiile de execuție. 

În luna decembrie 2020 a avut loc examenul de promovare în grad profesional a titularului postului 

din funcția publică de execuție de expert principal  în funcția publică de execuție de expert superior. 

Întrucât DJC Sălaj nu avea la finele anului 2020 postul de consilier achiziții publice, conform 

prevederilor  art. 402 din OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru obținerea avizului de 

la A.N.F.P, am procedat la:  

- mutarea definitivă a funcției publice vacante de consilier superior de la compartimentul 

Patrimoniu cultural național mobil și imaterial la compartimentul Financiar-contabilitate, 

salarizare, administrativ, achiziții publice, în vederea transformării acesteia în funcția publică de 

consilier achiziții publice superior (în temeiul art. 507 alin. (4) a) din OUG nr. 57/2019) ; 

- mutarea definitivă a referentui superior de la compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, 

administrativ, achiziții publice la compartimentul Cultură, management, resurse umane (în 

temeiul art. 507 alin. (4) a) din OUG nr. 57/2019) ; 

- transformarea funcției publică vacante de la compartimentul Financiar-contabilitate, salarizare, 

administrativ, achiziții publice în postul de consilier achiziții publice. 

Personalul DJC Sălaj beneficiază de spor de condiții vătămătoare (15%), în baza buletinului de 

determinare prin expertizare nr. 96 din 15.10.2018, emis de Direcția de Sănătate Publică Sălaj. 

Venitul mediu brut (incluzând sporuile și indemnizația de hrană) la nivelul DJC Sălaj în anul 

2020 a fost de 5.656 lei. 

 



RELAȚIA CU 
COMUNITATEA 
 

  

Raport de activitate 

Legea nr. 544/2001, 

cu modificările și 

completările 

ulterioare 

 

Vezi Anexa 10  

Raport de activitate 

Legea nr. 52/2003, 

republicată 

 

Vezi Raportul de activitate pe anul 2020 Conform 

art. 13 din 

Legea nr. 

52/2003 

privind 

transparența 

decizională 

în 

administrar

ea publică 

Informații despre 

atragerea de resurse 

din comunitate 

 

1. Parteneriate cu Ambulanța pentru Monumente Sălaj în vederea punerii în siguranță a bisericilor 
de lemn, prin înlocuirea învelitorilor – Șoimușeni, Zalnoc, Răstolțu Deșert, Hida 

2. Proiect ”ROMANIA UNIVERSALIS”- Ziua Culturii Naționale  2020 
       15- 24 ianurie 2021 în parteneriat cu Asociația Cultura INNOVARTE 
3. ”Toți pentru România”  

15.01.2020 în parteneriat cu Asociația Culturală ”Heart- Core” 

 



4. ”România Europolis”- ianuarie- iunie 2020 în parteneriat cu Asociația Culturală ”Heart- Core” 
5. ”Doamnele muzicii Românești” iulie- noiembrie 2019- în parteneriat cu Asociația Culturală 

”Heart- Core” 
6. ”INTERMERIDIAN ONLINE”- 28 octombrie-01 decembrie 2020 în parteneriat cu Asociația 

Culturală ”Heart- Core” 
 
 
 
             Toate aceste parteneriate au avut ca scop promovarea patrimoniului cultural al județului, precum 
și a artiștilor contemporani. 
             S-au făcut materiale de prezentare a unor monumente istorice din Sălaj, care au fost difuzate în 

mediul online. 

 


