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RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU 

AL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI PENTRU ANUL 2018 

SEPTIMIU CĂTĂLIN ȚURCAȘ 

– PRIMARUL ORAȘULUI – 

 

 

 

Dragi șimleuani,  

 

 Nu suntem prea departe de vremea Plugușorului, cel care a făcut legătura între 2018 

și 2019, și aș face apel în cuvântul pe care îl voi adresa, la un vers de-al lui: „Iarna-i grea, 

omătu-i mare / Semne bune anul are”. Din păcate, nu sunt vremuri bune în țară și în lume, 

ca să mă refer la o posibilă interpretare negativă a primului vers, dar, cu toate acestea, anul 

trecut a fost unul bun pentru orașul nostru, ceea ce îmi întărește convingerea că semnele 

bune sunt și în anul care a început.  

 2018 a fost anul investițiilor, care de altfel, au depășit propriile venituri ale 

orașului, lucru datorat proiectelor pe care am reușit să le atragem. De asemenea, a fost un 

an plin de evenimente realizate pentru comunitatea șimleuană, care au avut drept scop 

principal marcarea Centenarului Marii Unirii din 1 decembrie 1918, Unire la care oamenii 

de vază din zona noastră au avut o contribuție decisivă, și nu mă refer doar la marele om 

politic - Iuliu Maniu. 

 Mă simt mândru că sunt primarul vostru și vă asigur că voi fi deschis în continuare 

pentru fiecare dintre voi, indiferent de situația sau problema care s-ar putea ivi. 

Am convingerea că împreună vom putea să facem și mai mult! 

 

 

Septimiu Țurcaș   
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Fonduri europene. Proiecte europene 

 

Atragerea fondurilor europene a fost o preocupare constantă în ultimii ani și 

reprezintă unul dintre lucrurile pentru care Primăria Șimleu a acordat un interes deosebit, și 

asta datorită faptului că resursele europene ne sunt necesare și esențiale, în același timp, în 

realizarea proiectelor pe care le aşteaptă locuitorii orașului.  

Anul 2018 a fost unul foarte bun în ceea ce privește atragerea fondurilor europene 

și spun acest lucru deoarece avem 8 proiecte depuse în valoare totală de peste 74 milioane 

lei. 

Dintre acestea, 3 proiecte sunt în stadiul de selectare pentru finanțare și au fost semnate:  

 „Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu 

Silvaniei” - în valoare de 7.489.251 lei; 

 „Creșterea eficienței energetice a clădirii nr. 2 a Colegiului Național „Simion 

Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei” - în valoare de 2.592.276 lei; 

 „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” - în 

valoare de 13.028.511 lei.  

Celelalte proiecte vizează:  

 „Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul Spitalului 

Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” (Admis după verificarea administrativă și a 

eligibilității) în valoare de 8.839.864 lei; 

 „Complex Multifuncțional Măgura” (Admis după evaluare tehnico-financiară) - 

22.007.993 lei; 

 „Reabilitare, extindere, modernizare echipamente structură educațională Grădinița 

de copii cu program prelungit nr. 3, Șimleu Silvaniei” (aflat în stadiul de Evaluare) 

- 5.723.871 lei; 

 „Reabilitare, extindere, modernizare echipamente structură educațională Grădinița 

de copii cu program prelungit nr. 3, Șimleu Silvaniei” (aflat în stadiul Evaluare) - 

5.381.861 lei; 

 „Modernizare iluminat public în orașul Șimleu Silvaniei” (Înregistrat) - 9.171.040 

lei. 
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Investiții 

 

Consider necesar și deosebit de important să precizez că anul trecut s-au făcut cele 

mai multe și mai mari investiții, ca valoare, de până acum, fapt pe care am să îl detaliez în 

cele ce urmează. 

Bugetul local pentru anul 2018 a fost de aproximativ 12 milioane lei, iar totalul 

estimativ al investițiilor efectuate (infrastructură urbană, infrastructură culturală, sănătate 

etc.) de 10.240.000 lei.  

Este de menționat faptul că sume importante din lista de investiții au fost obținute 

de la Guvern.  
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Investiții în realizarea proiectelor pentru finanțare europeană 

După cum am menționat anterior, anul trecut am depus mai multe proiecte pentru 

care a fost nevoie să investim din bugetul local o sumă de 600.000 lei pentru pregătirea 

documentației necesare accesării proiectelor (DALI, cereri de finanțare etc.). 

 

Infrastructură urbană  

Printre prioritățile stabilite pentru anul trecut, s-au numărat și reabilitări de străzi, 

trotuare, asfaltare, pietruire și modernizarea străzilor care constituie interes local în Șimleu 

și în satul aparținător, Cehei. 

S-au executat lucrări de asfaltare pentru 22 de străzi
1
, betonarea a 5 străzi

2
, și au 

fost modernizate 23 de străzi
3
 din Șimleu și Cehei,  în valoare de 7.100.000 lei. 

 

    

Gheorghe Lazăr 

                                                 
1
 Soarelui, Aurel Vlaicu, Ioan Sima, Victor Gaga, A. Ș. Șulutiu și Emil Lobonțiu, Crișan, Corneliu Coposu, 

Alexandru Aciu, Alimpiu Barbulovici, Demetriu Coroianu, Stadion, Cotnari și Plopilor, Cehei până la Gară, 

Cehei – Gradici; Cehei – legătura de la pârâul satului până la pârâul Mocanilor, Cehei - pârâul satului, Cehei 

- pârâul Mocanilor, Cehei - în spatele școlii, Cehei – Biserica Baptistă, Gh. Lazăr ( Str. 22 Dec 1989 - 

Dornei), Mihail Sadoveanu, Crinului - parțial, Partizanilor - zona blocurilor B11 - B23; 
2
 Sibiului, Martonffy + Lunei, Livezilor, Cehei ( de la școală până la drumul forestier), Cehei (spre cimitirul 

vechi). 
3
Alexandru Aciu, Alimpiu Barbulovici, Aurel Vlaicu, A. Ș. Șulutiu, Cehei 1, 2, 3, 4, 5 și 6, Corneliu Coposu, 

Cotnari, Victor Gaga, Ioan Sima, Emil Lobonțiu, Plopilor, Sibiului, Soarelui, Stefan Martonffy, Lunei, 

Trandafirilor, Livezilor, Stadion. 
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Partizanilor 

   

Cehei 
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Strada Crinului 
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Alimpiu Barbulovici 
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Alexandru Aciu 
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Aurel Vlaicu 

 

Aurel Vlaicu 
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Cehei 1 
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Cehei 2 
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Cehei 3 
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Cehei 4 
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Cehei 5 
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Cehei 6 

 

 

 

Corneliu Coposu 
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Cotnari 
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 Plopilor 
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Soarelui 

 

În reabilitarea trotuarelor, aleilor, și a Piațetei Iuliu Maniu, am investit suma de 

750.000 lei. Aici intră zonele: parcarea blocurilor B11-B15, Str. Tudor Vladimirescu 

(intersecție Str. Horea - Autobază), Aleea Tudor Vladimirescu - Simion Bărnuțiu, George 

Coșbuc și Oașului și centrul orașului (în preajma complexului statuar Iuliu Maniu). 

 



 

20 

 

    

Tudor Vladimirescu 
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Tudor Vladimirescu 

 

 

Cehei 
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Cehei – monument eroi – piatră cubică 

                     

George Coșbuc 



 

23 

 

 

 

 

Parcare B11-B13 
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Simion Bărnuțiu 

 

De asemenea, anul trecut am reabilitat și extins rețelele de apă-canal, precum și 

modernizat canalele pluviale colectoare din oraș, fiind necesară o investiție de 520.000 lei.
4
 

 

                                                 
4
 Rigole carosabile: Gh. Lazăr, S. Bărnuțiu, M. Sadoveanu; canal pluvial Str. Nufărului - str. Gh Lazăr 

(Blocuri N15-16); Str. Gh Lazăr - acoperit; Execuție șanț pereat și accese pe Str. Gh Lazăr (Str. 22 

Decembrie 1989 – str. Gării); Reabilitare canal pluvial Colegiul National „S. Bărnuțiu” ( reparații + schimbat 

plăci). 
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Balustrada de pe malul râului Crasna a reprezentat o investiție de 150.000 lei. 

 

Iluminat public. Reabilitare termică 

Conform normelor Uniunii Europene, fiecare oraș are obligația de a reduce emisiile 

de dioxid de carbon, așadar am luat anul trecut câteva măsuri în acest sens. Am înlocuit 

iluminatul public existent pe strada Partizanilor și pe malul Crasnei cu unul pe led-uri, 

investind astfel o sumă de 320.000 lei. 
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Pentru a ne alinia la normativele europene am continuat și pe partea de reabilitare 

termică și construcții, suma investită fiind de 300.000 lei.  

Am să închei partea de investiții în infrastructură, menționând că am extins rețelele 

de distribuție gaze pe 11 străzi
5
 (3.561 ml), în valoare de 3000.000 lei.  

 

Infrastructura culturală şi turistică. Aducerea lui Iuliu Maniu ACASĂ 

 Construirea ansamblului statuar Iuliu Maniu din centrul orașului nostru în anul 

2017 a pornit din dorința de a evoca personalitatea marelui om politic, și de a marca 

întoarcerea sa simbolică în locul în care s-a născut. Acesta a fost, de altfel, și motivul care 

a stat la baza investiției din anul acesta în piațeta din apropierea monumentului, prin 

pietruirea suprafeţei înconjurătoare, gândită ca un spațiu de natură culturală, istorică și, 

deopotrivă, turistică. 

 

 

 

                                                 
5
 Zona blocuri B5-B8,  Str. Rozelor, Victor Gaga, A. Ș. Șuluțiu, Corneliu Coposu, Soarelui (partea a doua), 

Livezilor, Stefan Martonffy și Lunei, Sibiului, Demetriu Coroianu, Ialomiței și Mărului. 
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Scopul nostru a fost acela de a 

aduce o parte din istoria noastră, 

acolo de unde a pornit, de la locul 

nașterii celui care a contribuit la 

realizarea României Mari. 

 

Primăria Șimleu Silvaniei a 

adus aportul financiar în 2018 la  

„aducerea” lui Iuliu Maniu 

ACASĂ, într-o manieră simbolică, 

bineînțeles, iar în viitorul apropiat se va finaliza proiectul.  
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Shimbarea fațadei casei natale Iuliu Maniu  

Tot ca un demers menit să redea șimleuanilor și vizitatorilor o parte din istorie face 

parte și iniţierea proiectului de „înfrumuseţare” a clădirii în care s-a născut omul politic.  

Într-o primă etapă am acoperit ferestrele cu fotografii ale familiei Maniu, și cu Șimleu, iar 

în luna decembrie am reușit să dăm temporar fațadei un nou aspect (printr-o „țesătură” de 

plasă imprimată), până la posibilitatea unei reabilitări exterioare.  
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Sănătate şi asistenţă socială 

 

Achiziții aparaturi pentru Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” 

Spitalul Orășenesc reprezintă o importantă unitate medicală pentru locuitorii 

orașului nostru, dar și pentru cetățenii din satele și comunele din împrejurimi. Acesta a fost 

unul dintre motivele pentru care am investit suma de 200.000 lei din bugetul local pentru 

achiziționarea de aparaturi necesare spitalului. 

 

Servicii sociale - pentru o comunitate unită 

 

Crucea Roșie Sălaj - Subfiliala Șimleu Silvaniei 

 Începând cu luna ianuarie a anului trecut am demarat alături de Crucea Roșie Sălaj 

un parteneriat menit să sprijine, în primul rând, pe toți cei aflați în nevoie: persoane 

bolnave sau familii cu o situație financiară precară, iar în al doilea rând să dezvolte și să 

mobilizeze o comunitate în spiritul implicării, dăruirii și ajutorării aproapelui. 
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Proiectul Colgate prin care ne-am început 

colaborarea a fost unul de educare și instruire a 

copiilor din ciclul de învățământ primar în 

domeniul unei igiene orale corespunzătoare, 

având un impact deosebit în toate unitățile 

școlare. 

 

 

 

 

   

 

Am realizat în 2018 alături de Crucea Roșie și CNIPT 4 distribuiri (aprilie, august, 

octombrie, decembrie) de pachete care au conținut alimente de bază, și nu numai, iar 

pentru copiii din toate familiile nevoiașe (Șimleu, Bic, Cehei, Pustă), voluntarii șimleuani 

au reușit să le ofere în preajma sărbătorilor dulciuri, jucării, obiecte de îmbrăcăminte și 
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cărți. Prin intermediul acestor campanii de colectare, și ma apoi distribuire, Crucea Roșie a 

ajuns în casele a peste 250 de familii. 

          

            

 

Lucrul cel mai important, din punctul meu de vedere, este că odată cu înființarea 

Subfilialei din orașul nostru mulți tineri șimleuani și-au dorit să participe la toate acțiunile 

desfășurate. În prezent, la Șimleu Silvaniei sunt aproximativ 80 de voluntari, elevi de 

gimnaziu și de liceu.   



 

36 

 

    

Activitate antidrog                                     Demonstrație de prim ajutor 

 

 

 

Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 
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Asociația Șanse Egale Aproape De Tine 

 

Centrul multifuncțional pentru servicii sociale „Asociația Șanse Egale Aproape De 

Tine” a asigurat cu sprijinul financiar al Primăriei activități socio-medicale și de dezvoltare 

pentru un număr de 10 copii. Serviciile acordate au avut ca scop asigurarea accesului 

copiilor cu cerințe educaționale speciale, sau cu dizabilități, la cât mai multe terapii de 

recuperare prin servicii de logopedie, terapie ocupaţională, consiliere educaţională, 

activităţi de socializare, ludoterapie, terapie comportamentală.  

De asemenea, în cadrul Centrului de Servicii Socio-Medicale au beneficiat de 

servicii de recuperare balneo-fizio kineto-terapeutice și masaj aproximativ 191 de 

persoane, din totalul de 220 consultate în anul 2018. Zilnic, au fost programate la tratament 

în jur de 6-10  persoane.  

Tot prin intermediul Centrului și Asociației au fost acordate servicii sociale de 

îngrijire a 13 vârstnici la domiciliu: prin monitorizarea tensiunii arteriale, măsurarea 

glicemiei, aprocurare și administrarea medicamentelor, însoțirea beneficiarilor la medic.  
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Administrația Locală 

 

Prezentarea orașului. Statistică 

Orașul Șimleu Silvaniei a avut în anul 2018 o populație de 17.353 de cetățeni, 

dintre care aproximativ 3000 de persoane muncesc și au rezidență în afara țării. 
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Din totalul de mai sus, 13.706 persoane au domiciliu în Șimleu, 48 în Bic, 973 - 

Cehei, și 2626 în Pustă.  

Conform ultimelor date pe care le avem din 2012 și a statisticii pe anul 2018, 

estimăm un număr de 11.311 români, 3.620 maghiari, 2395 rromi, 27 slovaci.  

Pentru anul 2018, departamentul de Stare Civilă a înregistrat 141 de nașteri, 83 

căsătorii și 237 de decese. 

 

Activitatea Consiliului local  

 

Hotărâri ale Consiliului local 

Anul trecut au fost adoptate 141 de hotărâri și 704 dispoziții ale Consiliului Local.  

 

Cetăţeni de onoare  

Preţuirea constantă a marilor oameni ai orașului a constituit una din preocupările 

Primăriei şi Consiliului local. În acest an au primit titlul de Cetăţean de onoare al orașului 

Șimleu Silvaniei: profesor și publicist - Marin Ștefan, profesor Traian Albu, preot Vasile 

Boșca, profesor Alexandru Balogh. 

 

      

August 2018 
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Cooperări naţionale şi internaţionale. Reprezentanţi oficiali în vizită la Șimleu 

Silvaniei - Delegații 

 

În anul 2018, Primăria a continuat menținerea și dezvoltarea parteneriatelor la nivel 

local, naţional şi internaţional. Delegații și consuli din 9 ţări au vizitat oraşul nostru: 

Germania, Israel, Polonia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Lituania, Austria, Ungaria, 

acestora alăturându-li-se şi reprezentanţi din Republica Moldova și Argentina. 

Am fost vizitaţi de o serie de responsabili ai unor proiecte academice, culturale şi 

sociale, cum este programul european Erasmus+, care cuprinde țările:  Polonia, Suedia, 

Lituania, Ungaria, Austria. 
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În ceea ce privește cooperările şi relaţiile internaţionale, Primăria Șimleu a 

continuat și în 2018 să dezvolte și să cultive relațiile de înfrățire pe care le are cu Sectorul 

Rîșcani din Chișinău, Republica Moldova, cu localitățile Nyirbátor, Szarvas şi Albertirsa, 

din Ungaria, și orașul Petah Tikva din Israel. Obiectivul nostru este ca și pe viitor să 

dezvoltăm câteva proiecte bilaterale, proiecte comune, vom extinde colaborarea la nivel 

cultural între cele două municipalități. 

 

Jerzy Jankowski - Atașatul Militar al 

Ambasadei Poloniei în România – 

Septembrie 2018 

 

 

 

 

 

 

Nicolae Balaur – Pretorul Sectorului Rîșcani 

– Chișinău 
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Reprezentanți ai orașelor înfrățite Nyirbátor, Szarvas şi Albertirsa (Ungaria) și ai Poloniei 

 

Lorena Filip - Director Crucea Roșie Sălaj, Andreas Humbert - primar localitatea 

Lamspringe, Germania, Norbert Humbert - director Crucea Roșie Lamspringe, Germania 
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Jerzy Jankowski - Atașatul Militar al Ambasadei Poloniei în România – vizită la Șimleu 

Silvaniei în luna noiembrie 2018 

 

Siguranța cetățeanului 

În ceea ce privește siguranța cetățenilor, ne-am asigurat că acest lucru va fi mai 

ușor de realizat prin montarea a 40 de camere pe fibră optică care funcționează 24/24 de 

ore. 

 

Plata online a taxelor și impozitelor locale  

 Primăria Șimleu a promovat în rândul cetățenilor posibilitatea achitării online a 

taxelor și impozitelor prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, fiind o procedură sigură, 

ușor de folosit și mai rapidă decât varianta de a se deplasa la casieria instituției. Din păcate, 

până la momentul actual sunt foarte puțini șimleuani care au utilizat acest sistem de plată. 

 

 

 

http://www.ghiseul.ro/
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Salubrizare. Puncte gospodăreşti subterane şi colectarea selectivă 

În anul 2018 am continuat implementarea proiectului de colectare selectivă a 

deşeurilor prin intermediul unor platforme subterane, astfel de sisteme de tip «îngropat» 

fiind puse în funcţiune în apropiere de zona centrală (în zona blocurilor de pe strada 

Libertății și Piața 1 Mai), precum și în zona cartierelor Gh. Lazăr și Brădet.  Este un sistem 

modern, colectarea deșeurilor este silențioasă, discretă și permite menținerea curățeniei la 

punctele gospodărești. 

La momentul actual există în oraș 9 platforme subterane, iar în viitor, Primăria 

urmează să implementeze acest sistem la nivelul întregului oraş. Noul sistem va ajuta şi la 

implementarea treptată a colectării selective (hârtie, mase plastice, metale și sticlă). 
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Educație 

 

Premii pentru elevii cu performanțe deosebite 

 

  În fiecare an am vrut să 

recompensăm efortul şi dorinţa elevilor de a 

învăţa, de a se educa, deoarece cu cât tinerii 

noştri vor fi mai instruiţi, cu atât mai mari 

vor fi şansele lor de acces la un nivel ridicat 

al calităţii vieţii.  

 

 

 

La fel ca în anii precedenți, Primăria și 

Consiliul Local au premiat elevii care au 

avut performanţe deosebite la concursurile 

şcolare sau la alte competiţii, care au 

promovat la etapele naţionale ale 

olimpiadelor. Este esențial să transmitem 

copiilor noştri că munca, seriozitatea şi 

perseverenţa sunt răsplătite, că la baza 

viitorului lor este cartea. 

 

Am avut 43 de elevi şimleuani prezenţi în 2018 la olimpiada naţională la diferite 

materii de studiu care au fost premiați cu o „Diploma de Excelenţă” și un plic cu bani, 4 

dintre ei fiind recompensați și pentru premiile obținute la nivel național. 

De asemenea, la categoria de activități sportive, echipa șimleuană de volei (10 

băieți) a fost recompensată pentru eforturile depuse. 
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Premierea olimpicilor 

 

Concursul interjudețean de matematică „Teodor Topan” 

Cea de-a XIII-a ediţie a  Concursului interjudeţean de matematică „Teodor 

TOPAN”, instituit în anul 2006, și  cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Naţionale 

2018, a avut loc la mijlocul lunii decembrie, având un caracter internaţional datorat 

prezenţei elevilor din Republica Moldova.  

  Anul acesta au fost înscriși la concurs un număr de 281 elevi din clasele V-XII, 

reprezentând şcoli şi licee din România (Bihor, Cluj, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, 

Suceava) şi din Republica Moldova. 

La finalul concursului, premianților li s-au oferit diplome, medalii şi cărţi, precum 

și  o recompensă financiară. 
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Statistică privind numărul de elevi și preșcolari din Șimleu Silvaniei 

Şcoala şimleuană, prin instituţiile sale de educaţie, se numără printre cele mai bune 

şcoli ale învăţământului sălăjean şi naţional.  

Șimleu Silvaniei are un număr de 3.370 elevi, dintre care: la Școala Gimnazială 

„Horea” sunt 246 elevi, la Școala Gimnazială „Silvania” - 810 elevi, Școala Gimnazială 

„Bathory Istvan” - 235 elevi, Școala Gimnazială Pustă - 501, Colegiul Național „Simion 

Bărnuțiu” - 671, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” - 583 și la Liceul Tehnologic „Ioan 

Ossian” - 324 elevi. 

În ceea ce privește învățământul preșcolar, avem un număr de 705 copii care 

frecventează: Grădinița cu program prelungit nr. 2: 123 de preșcolari înscriși (la care se 

adaugă Grădinița cu program normal Cehei - cu 20 de copii și Grădinița cu program 

normal nr. 4 cu 33 de copii), Grădinița cu program prelungit nr. 3: 220 copii (cifră care 

include și copiii de la Grădinița Betania) și Grădinița cu program prelungit nr. 1 Horea: 71 

copii (la care se adaugă: Bic - 58 copii și Grădinița Pustă - 180 copii). 
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Transport elevi 

 Primăria și-a asumat pe toată durata anului școlar să asigure transportul public 

gratuit cu microbuzele școlare pentru toți elevii de gimnaziu din Bic, Cehei și Pustă. 

 

Sport. Activități sportive 

În anul 2018, primăria a fost implicată în majoritatea activităților sportive derulate 

la nivelul orașului de către diversele organizații și cluburi sportive, oferindu-le susținere în 

proiectele, competițiile și concursurile organizate. De asemenea, a promovat toate 

activitățile sportive care susțin sănătatea și dezvoltarea intelectuală: volei, karate, fotbal, 

șah, cros olimpic.  

       

Crosul olimpic 

 

„Ziua Sporturilor” - Iulie 2018 - prima 

ediție de întreceri sportive la fotbal, șah, 

tenis de masă și volei, la care au participat 

invitați din orașele înfrățite cu Șimleu 

Silvaniei: Nyírbátor, Szarvas, Albertirsa 

(Ungaria) și din Târgu Mureș 

 

 

Primăria Șimleu sprijină financiar: liga a IV-a de fotbal: seniori, juniori și 80 de 

copii în grupele A, B, C, D, Clubul copiilor și C.S. Omega – pentru copiii înscriși la karate, 
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precum și echipa de volei ACS Silvania Sport (3 etape de campionat defășurate la Șimleu 

Silvaniei) și tenis de câmp și tenis de masă.  

 

      

           

Primăria susține participarea la competiții sportive și investește financiar în activitățile 

sportive prin suportarea taxelor de arbitraj, transportul echipajelor participante, 

echipamentul de lucru și echipamentele sportive, precum și vizele anuale pentru 

legitimații.  

 

Consider important de menționat faptul 

că Șimleu Silvaniei are singura echipă 

din județ care are toate grupele de copii 

înscrise în toate campionatele.  
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Karate 

 

Anul 2018 a fost unul prielnic pentru Clubul Copiilor și C.S. Omega, copiii și 

adolescenții practicanți de karate, au participat la numeroase stagii de pregătire, mai mult 

de 10 competiții și campionate, organizate atât în orașul nostru, cât și în alte localități din 

țară și din străinătate, obținând de fiecare dată medalii și locuri onorabile în clasamente.  

Sportivii șimleuani au „cucerit” la karate în 2018 70 medalii de aur, 74 de argint și 

97 medalii de bronz.   

 

 



 

52 
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Șah 

 

În ceea ce privește șahul, anul trecut au fost organizate și susținute financiar cu 

premii constând în diplome, cupe și medalii, mai multe competiții. De asemenea, s-au 

susținut deplasările efectuate la competițiile din orașele înfrățite din Ungaria. 

Prima competiție, Cupa „Unirii” a avut 76 de elevi care au participat, din clasele 0 - VIII.  

De asemenea, pentru că sportul, în general, şi sportul minţii, şahul, în mod special, 

contribuie la dezvoltarea psihică și intelectuală a personalităţii copiilor, Primăria orașului 
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a dorit să continue tradiția ultimilor ani și a organizat competițiile de șah dedicate zilei de: 

„8 Martie” (83 de elevi), și Cupa „1 Iunie” (85 de elevi). 

Toate aceste activități au fost realizate cu sprijinul Consiliului Local al orașului nostru. 

      

 

 

Box 

Începând cu anul trecut, sportul șimleuan s-a îmbogățit prin deschiderea unei secții 

de box care organizează cursuri gratuite pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 10 și 

15 ani.  La doar câteva luni de la înființarea noului sport, Șimleu Silvaniei a fost gazda 

unei competiții pugilistice după mai bine de 40 de ani de la de la desfăşurarea unei gale 

oficiale de box, şi după aproximativ 30 de ani de la organizarea unei gale amicale. 
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  Secția de box din Șimleu numără în prezent 

aproximativ 30 de copii înscriși. 
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2018 a adus 3 premiere sportive pentru orașul Șimleu Silvaniei: un marș pe 

bicicletă organizat la nivel național, intitulat „Pedalăm pentru România”, un marș realizat 

la nivel local de către 30 de șimleuani care au pedalat 100 de km, dedicat tot Centenarului, 

precum și o ștafetă  a Veteranilor la desfășurarea căreia au participat peste 150 de atleți din 

toată România.  

La cel mai mare marș pe bicicletă, acțiune dedicată celor 100 de ani de la Marea 

Unire, s-au alăturat și reprezentanți ai Primăriei pe o distanță de câțiva kilometri.  
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Organizatorii acestui marș au fost cei de la Asociația „Cu bicicleta departe”, care 

și-au propus să pedaleze 100 de kilometri/zi, timp de 5 zile, pornind din patru orașe, din 

zone diferite ale țării, având ca destinație Alba Iulia.   

  

       

 

Bicicliști șimleuani - 100 pentru România 

 

Cel de-al doilea eveniment, predarea ștafetei Veteranilor,  organizat de Invictus 

România cu sprijinul Unităților Militare din Șimleu, Primăria orașului și CNIPT.  
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Acțiunea integrează eforturile a peste 150 de atleți care aleargă purtând ștafeta 

Veteranilor pe o distanță de 3300 km, în scopul promovării valorilor naționale și a 

respectului față de veteranii de război, precum și sprijinirea militarilor români răniți în 

Afganistan si Irak să participe la Jocurile Paralimpice Invictus.  

 

         

 

 

 

Proiecte și evenimente la care Primăria Șimleu  a fost partener în 2018 

 

Primăria orașului Șimleu Silvaniei, prin Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică, este partener la foarte multe proiecte și evenimente derulate de-a 

lungul anului, amintind aici evenimentele culturale, sociale, dar și cele de promovare a 

valorilor și talentului locuitorilor orașului Șimleu Silvaniei. 

Aceste proiecte vizează îndeosebi facilitarea accesului la informații și obiective 

turistice, precum și promovarea acestora la nivel local, regional, național și internațional.  
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Activități culturale și sociale:  

 concurs de poezie - “Luceafărul poeziei românești”/ Ziua Culturii Naționale; 

 parteneriat nou, dezvoltat între Primăria Șimleu Silvaniei, Centrul Național de 

Informare și Promovare Turistică și Crucea Roșie Sălaj: proiect Colgate desfășurat 

în toate școlile gimnaziale din Șimleu;  

 „Masă Rotundă” cu tema „Iuliu Maniu – făuritor al României Unite!”; 

 Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului;  

 spectacol de teatru: „Ai lu’ Gorobete”; 

 lansări de carte: ziaristul Grigore Cartianu, Lucia Bibarț; 

 aniversarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie; 

 concurs tematic de recitare de poezii, denumit „George Mureșan - poetul nostru”; 

 Ziua Internațională a Sindromului Down; 

 ”Marșul pentru viață”: un eveniment care susține dreptul la viață, având ca scop 

stoparea avorturilor, și la care au participat foarte mulți șimleuani; 

 Festivalul de cântece patriotice organizat de Școala Gimnazială „Silvania”; 

 Târgul de Paști; 

 Distribuire alimente alături de Crucea Roșie Filiala Sălaj (aprilie, octombrie, 

decembrie); 

 Festivalul de muzică folk „Tânăr și liber”; 

 întâlnire cu Uca Marinescu, exploratoarea cu nenumărate expediții realizate în toate 

colțurile lumii; 

 conferințe; 

 Ziua Copilului; 

 Ziua SilvanIEI; 

 prezentarea orașului și întâlnire cu parteneri din proiectul Erasmus, veniți din 

Suedia, Polonia și Lituania; 

 Festivalului Internațional „La Fântâna Dorului”; 

 pregătirea și susținerea conferinței de presă pentru Festivalul Medieval „Bathory 

Fest”;  
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 concertul conferință - „Enescu pe înțelesul tuturor”; 

 autobuzul „CENTENAR CĂLĂTOR”; 

 expoziție de pictură grafică; 

 expoziție de fotografie. 

 

Ziua Holocaustului    

    

De asemenea, Primăria a susținut și în anul 2018 promovarea tinerilor talentați din 

Șimleu, prin parteneriatul cu instituțiile de artă și învățământ, cluburi și cercuri de 

activități, prin participarea la expoziții de pictură și fotografie, și susținerea financiară în 

diversele manifestări realizate.  

Lansări de carte 
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       Târgul de Paști 

 

  

 

Workshop Pledoarie pentru muzee 

ale comunismului în România 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea turismului  

 

Din punct de vedere statistic, numărul turiștilor care s-au oprit sau au înnoptat în 

Șimleu Silvaniei în anul 2018 a crescut față de anul anterior. În ceea ce privește numărul 

de turiști care au solicitat informații despre obiectivele turistice din oraș și din zonă, peste 

1800 de persoane din țară și din străinătate au fost consiliate. 

De asemenea, țările din care au venit turiștii în oraș s-au diversificat față de cea mai 

recentă perioadă a anului anterior, Șimleu Silvaniei având vizitatori din mai multe țări 

europene. 
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Șimleu Silvaniei a fost inclus de-a lungul anilor în topurile mai multor site-uri și 

ziare ca fiind unul extrem de atractiv din punct de vedere turistic.
6
 

 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică – un exemplu de bune practici 

 

Numărul de turiști deserviți de Centrul de Informare al orașului Șimleu Silvaniei 

atât cu informații directe, cât și cu materiale de informare, a crescut față de anul anterior. 

Turiștii care solicită informații Centrului sunt majoritar români (80 %), inclusiv din 

Republica Moldova, urmați de străini din Israel, Ungaria, Polonia, Austria, Lituania, Italia, 

Suedia (20 %). În general, informațiile solicitate de turiști se referă la obiectivele turistice 

din Șimleu, dar și din împrejurimi (Bic – Mănăstirea „Sfânta Treime”, Biserica de lemn; 

Cehei - Balta Cehei, Biserica de lemn; Bădăcin - Casa memorială „Iuliu Maniu”), la 

programul de vizitare, diverse evenimente sau spații de cazare și masă.   

Centrul de Informare Turistică al pune la dispoziţia turiştilor pliante şi broşuri 

informative, în limba română, engleză și maghiară, harta turistică a orașului, precum şi 

acces la datele turistice cu hotelurile şi pensiunile din oraş, restaurante și cafenele. Prin 

pagina web www.cniptsimleusilvaniei.ro, Centrul de Informare Turistică pune la dispoziţia 

celor interesaţi informaţii de natură turistică, dar și despre evenimente au avut, sau vor 

avea loc în Șimleu Silvaniei. 

 

Parteneriate ale Centrului de Informare Turistică cu instituții de educație, cultură și 

artă 

 Una dintre componentele importante ale Centrului Turistic o reprezintă 

parteneriatele semnate încă de la deschiderea acestuia, în 2016, cu unitățile de învățământ 

locale: 4 grădinițe, 4 școli gimnaziale și 3 licee.  

                                                 
6
 14 Romanian Towns that’ll Make your Vacation Unforgettable, online [la] www.ba-bamail.com 

De la Șimleu Silvaniei până în Israel și înapoi, online [la] www.zigzagprinromania.com 

5 motive pentru a vizita Șimleu Silvaniei, online [la] mirel-matyas.blogspot.com 

Obiective turistice Simleu Silvaniei, online [la] www.traveleuropa.ro 

Cetatea Báthory și legenda balaurului, Şederea la Şimleu Silvaniei începe cu… o guriţă de (la) Silvania, 

Biserica Romano-Catolică din Șimleu Silvaniei, online [la] www.zigzagprinromania.com 

 

http://www.ba-bamail.com/
http://www.zigzagprinromania.com/
http://www.traveleuropa.ro/
http://www.zigzagprinromania.com/
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Aceste parteneriate includ printre 

altele: organizarea de trasee de 

vizitare la obiectivele turistice 

din oraș în perioada Școlii Altfel, 

participarea la evenimente, și 

instituirea programului de 

voluntariat pentru elevi și 

sprijinirea acestora în învățarea 

continuă.  

Centrul de Informare 

Turistică are relații foarte bune de colaborare cu centrele culturale din Șimleu și din județ: 

Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu”, Centrul Cultural Șimleu, Clubul 

Copiilor Șimleu Silvaniei, Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, 

Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu”, Centrul de Cultură și Artă al Județului 

Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și alte instituții de artă și cultură, pentru 

promovarea și organizarea proiectelor, evenimentelor, sau a unor manifestări expoziționale 

etc.  

 

Programul de voluntariat al CNIPT 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică are un program de voluntariat 

în care sunt înscriși 25 de voluntari, elevi și studenți, deopotrivă. Prin implicarea 

voluntarilor în organizarea diverselor manifestări, acțiuni sau evenimente (culturale, 

sociale, istorice), se dorește creșterea gradului de atracție spre domeniul voluntariatului, și 

mai ales către pregătirea practică a resursei umane competitive, oferindu-le șansa de a 

învăța modul de funcționare al unui centru de informare turistică, dar și de a dobândi 

cunoștințe despre activitățile administrației locale. 

Voluntarii pot interacționa cu turiștii și vizitatorii Centrului și sunt implicați direct în toate 

proiectele de promovare turistică (exemplu: culegerea de informații despre obiectivele 

turistice, fotografiere, prelucrare și editare; realizarea de pliante și broșuri etc.).  
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Voluntariatul reprezintă un aspect important, fiecare proiect realizat de către 

CNIPT și Primăria Șimleu a beneficiat de echipe de voluntari care au contribuit la buna 

desfășurare a activităților, care duce în timp la educarea generațiilor pentru implicare și 

devotament în munca întreprinsă. 

   

Activități culturale și sociale. Sprijin pentru instituțiile de cultură 

 

Finanțarea de la Primărie a urmărit în anul ce a trecut să ajute sectorul cultural din 

Șimleu Silvaniei, prin susținerea materială ale unor proiecte derulate de către instituțiile 

culturale din urbe. 

Primăria a sprijinit numeroase evenimente culturale, dar și sociale, dintre care 

amintim: Târgul de Paști, Festivalul de muzică folk „Tânăr și liber”, Festivalul - Concurs 

Național de Creație Populară Românească „Tinere Speranțe - Tradiții”, Festivalul Național 

de Muzică Populară „Tradiții”, Festivalul Internațional „La Fântâna Dorului”, Festivalul de 

umor, Târgul și concertul de Crăciun organizat de către Centrul Școlar de Educație 

Incluzivă, concertul caritabil „Din suflet pentru suflet” organizat în parteneriat cu CNIPT 

și Crucea Roșie Sălaj, lansări de carte, expoziții de pictură și fotografie etc.    

 

Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu” 

 

Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu” a fost una dintre instituțiile care 

a beneficiat în anul 2018 de o investiție financiară din partea primăriei. Această investiție a 

constat în achiziționarea de cărți, precum și alte materiale de documentare necesare, în 

valoare de peste 5400 RON. 

De asemenea, au fost derulate mai multe proiecte de către Biblioteca Orășenească, 

în care Primăria Șimleu i-a fost partener: concursuri de poezie pentru elevii de gimnaziu și 

liceu, unde premiile au fost oferite de către primărie, expoziții de carte, evenimente pentru 

părinți și copii la care au participat cadre didactice și psihologi, precum și alte evenimente 

organizate de-a lungul anului (exemplu: Ziua SilvanIEI).    
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Centrul Cultural Șimleu 

 

 Primăria Șimleu Silvaniei are experiența evenimentelor organizate la Centrul 

Cultural care atrag participanți numeroși, și prin care cultura devine un pilon de bază în 

creșterea și formarea unei comunități omogene. 

Centrul Cultural Șimleu este o instituție care promovează cultura prin prisma 

evenimentelor susținute în fiecare an aici:  

- spectacole de teatru; 

- concerte de muzică ușoară (folk, rock) și populară; 

- concerte de colinde; 

- reprezentații de dans; 

- expoziții de pictură; 

- proiecții de film; 

- Festivale de muzică populară; 

- Festivalul - Concurs Național de Creație Populară Românească „Tinere Speranțe - 

Tradiții” 

- Festivalul de Umor. 

 

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord 

 

Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord atrage anual în Șimleu 

Silvaniei turiști din țară, dar mai ales din afară, reprezentând unul dintre punctele turistice 

din Șimleu pentru care există un interes  crescut de vizitare. 

 Strategia Primăriei presupune consolidarea și dezvoltarea calitativă a actului 

cultural din Șimleu, astfel încât orașul să fie recunoscut ca o comunitate care sprijină și 

dezvoltă cultura, istoria și artele.
7
 

  

 

                                                 
7
 Lecţia de istorie predată la Muzeul Memorial al Holocaustului din Şimleu Silvaniei, online [la] 

www.zigzagprinromania.com 
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Evenimente diverse pentru șimleuani 

  

Concert Cenaclul Flacăra 

 

      

 

 

 

Premierea șimleuanilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. „Nunta de Aur” – 

ediţia a XII-a 

Primăria a venit din nou, și în anul 2018, în întâmpinarea cuplurilor care au împlinit 

50 de ani de căsătorie, organizând  „Nunta de Aur” – ediţia a XII-a.  

Evenimentul a adus și de data aceasta bucurie pentru 30 de cupluri, care au fost 

răsplătite cu Diplome, o plachetă comemorativă, și un plic cu bani. 
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Festivalul „Tânăr și liber” 

  

Un festival de muzică folk aflat în 2018 la prima ediție, organizat de Primărie cu 

ajutorul voluntarilor CNIPT, și pe care plănuim să îl organizăm în fiecare an, dat fiind 

faptul că a avut un succes deosebit.   

„Tânăr și liber” organizat cu scopul de a identifica și promova tinerele talente 

locale prin muzică românească, a adus în fața unui public de peste 300 de persoane,  21 de 

tineri extrem de talentați din Șimleu Silvaniei. 
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Tânăr și liber – Aprilie 2018 

 

Conferințe și întâlniri tematice. Lansări de carte. Expoziții de pictură și fotografie 

  

 Țin neapărat să menționez că anul ce tocmai s-a încheiat a fost unul bogat în 

numărul de evenimente care au adus un plus de valoare culturii și creației șimleuane.  

Amintesc aici: 3 lansări importante de carte (ziaristul Grigore Cartianu, poeta Lucia Bibarț, 

poetul George Mureșan), o întâlnire cu faimoasa Uca Marinescu (prima femeie care a ajuns 

pe schiuri la Polul Nord și Polul Sud în același an), o expoziție de pictură grafică și una de 

fotografie realizată de elevii Asociației „Joi la 5”,  Ziua SilvanIEI, un workshop, care a 

avut drept obiectiv principal conceperea și dezvoltarea unor programe despre comunismul 

din România. 
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Ziua SilvanIEI 

 

 Organizată pentru prima dată, Ziua SilvanIEI, a avut ca scop readucerea pentru o zi 

a culturii, istoriei și tradiției la un loc prin marcarea Zilei Universale a Iei Românești.  

Alături de partenerii noștri și voluntarii CNIPT și ai Crucii Roșii, am adus laolaltă în cadrul 

acestui eveniment expoziție de Ii din toate zonele țării, producători de produse tradiționale 

care au putut fi degustate, șezători și program artistic, dar și activități pentru copii. 
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Festivalul Internaţional de Folclor „La Fântâna Dorului” 

 

În luna iulie un loc important l-a avut Festivalul Internaţional de Folclor „La 

Fântâna Dorului”, care a reunit formații artistice din țară (Alba, Brăila, Maramureş, 

Mehedinţi, Mureş, Olt, Satu Mare, Vrancea şi Sălaj) și de peste hotare (Ucraina, Republica 

Moldova, Serbia), fiind un prilej de cunoaștere a tradițiilor, obiceiurilor și a  portului. 

Festivalul a cuprins activități diverse, precum: paradă a portului, jocului şi 

cântecului popular, reprezentând o tradiție, un eveniment cultural și o modalitate de 

socializare, și închegare a comunității șimleuane. 
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Reușita evenimentului s-a datorat și partenerilor implicați: instituții de învățământ, 

de cultură, și companii private.    

       

       

 

Festivalul Medieval „Bathory Fest” 

De departe cel mai mare proiect organizat anul acesta de către Primăria și Consiliul 

Local Șimleu Silvaniei, din punct de vedere al impactului, organizării și sprijinului 

financiar, a fost Festivalul Medieval „Bathory Fest”, care a adus laolaltă români, polonezi, 

maghiari, israelieni și o argentiniană.  

Evenimentul s-a desfășurat pe o perioadă de 3 zile, 14 - 16 septembrie, și a cuprins 

printre altele: 2 parade de costume medievale, un program special desfășurat în Sinagogă 

alături de delegația venită din Israel, și dezvelirea unei plăci aniversare care marchează 100 

de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la Independența de stat a Poloniei, Israel – 70 de 

ani de la înființarea Statului, și Ungaria – 485 de ani de la nașterea lui Stephanus Báthory.  
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Tot aici, amintesc activitățile sociale, culturale, dar și istorice, pregătite pentru acest 

Festival: expoziția de pictură de pe zidul cetății, spectacolul de sculptură în lemn cu drujba, 

concertele de muzică medievală, mesteșugarii și producătorii tradiționali, prezentarea de 

armuri și arme medievale, asediul Cetății Bathory, concertul „Tânăr și liber” - susținut de 

tinerii din oraș - și spectacolul oferit de trupa Corbu. 
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Festivalul „Bathory Fest” s-a încheiat cu o recepție oficială ce a avut loc la Primăria 

Șimleu cu reprezentanții orașelor înfrățite (Albertirsa, Nyírbátor, Szarvas, Sectorul Rîșcani 

- Chișinău) și ai Ambasadei Poloniei în România, după care cei prezenți au participat la 

slujba religioasă de la Biserica Romano Catolică, urmată de depuneri de coroane și jerbe 

de flori la bustul lui Stephanus Bathory și încheierea festivalului. 

 

Báthory Fest a adus la un loc cel puţin trei naţiuni: naţiunea română, aici s-a născut; 

naţiunea maghiară, unde există aceste conexiuni pe care oraşul nostru le are cu oraşe unde 

familia Báthory a făcut istorie, ca exemplu, oraşul Nyirbátor, şi, nu în ultimul rând, 

naţiunea polonă, Polonia, acolo unde Báthory a fost cel mai iubit rege. 
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Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice 

Prețuirea constantă a cetățenilor urbei noastre a constituit una dintre preocupările 

Primăriei și Consiliului local. S-a avut şi se are în vedere creşterea calităţii vieţii 

persoanelor de vârsta a treia şi respectarea drepturilor acestora în conformitate cu  

regulamentele de funcţionare, motiv pentru care s-a organizat și evenimentul de sărbătorire 

a seniorilor, care a reunit aproape 200 de persoane.   

 

 Ne dorim o integrare 

corectă pentru fiecare 

cetățean al orașului, 

indiferent de statut, vârstă, 

sau alte criterii, și crearea 

unui sentiment de 

apartenență la comunitate.     
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Festivalul de umor „Șimleu de aur. De la leu la Șimleu” 

 

Devenit deja o tradiție și el, Festivalul de umor din luna octombrie, ajuns la a IV-a 

ediție, a adus în anul ce a trecut - pe lângă interpreții de marcă ai umorului românesc și 

grupurile umoristice - expozitie de caricatură, de grafică, și de cărți de literatură 

umoristică, spectacol de magie, artiști din sfera folkului.  

Spectacolul a fost o reușită, aducând laolaltă comunitatea șimleuană încă o dată.  

    

   

 

Manifestări, ceremonii: 9 Mai (Ziua Europei, Ziua Independenţei României 

proclamată în 1877 şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război 

Mondial), Ziua Armatei Române, Ziua Națională a României 

Cu prilejul sărbătorilor/manifestărilor stabilite la nivel național, Primăria a 

organizat ceremoniile religioase, culturale, precum și programele artistice, alături de 

instituțiile de învățământ, dar și alte activități socio-culturale dedicate locuitorilor orașului, 

cum ar fi concertul de muzică patriotică „Tânăr și liber” susținut în 1 decembrie doar de 

tineri talentați din Șimleu Silvaniei. 
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Inaugurarea Monumentului Eroilor - Cehei 
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Caravana Unirii 

În luna noiembrie, ne-am adus aportul la desfășurarea Caravanei Unirii, un 

eveniment care a dus la bun sfârșit un proiect amplu, cultural și patriotic, prin care s-a dorit 

să se accentueze toate informațiile și elementele istorice locale, privind implicarea şi 

contribuţia personalităţilor din Sălaj la realizarea Marii Uniri, la reîntregirea națională.  

Sub egida Consiliului Județean Sălaj, Biblioteca Județeană Sălaj în colaborare cu 

Instituția Prefectului Sălaj, a realizat în parteneriat cu Primăria Șimleu Silvaniei și CNIPT 

ultima oprire a Caravanei Unirii, în orașul în care s-a născut Iuliu Maniu.  
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Caravana Unirii 
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Marșul Unirii 

Un eveniment impresionant prin numărul mare de persoane implicate și dedicat 

Centenarului, a adus la un loc șimleuani de toate vârstele care și-au dorit să ia parte la cel 

mai mare marș organizat până în prezent în orașul nostru. 

Peste 2000 de elevi, copii de grădiniță și cadre didactice s-au mobilizat la Șimleu, 

în cadrul unei manifestări impresionante. 

Primăria și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică au fost parteneri 

pentru unitățile de învățământ organizatoare. 
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