RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU AL
ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI PENTRU ANUL 2019
SEPTIMIU CĂTĂLIN ȚURCAȘ
– PRIMARUL ORAȘULUI –

Anul 2019 a fost unul în care ne-am străduit, ca și în fiecare an, să îmbunătățim calitatea
și eficiența muncii noastre.
Acest raport pune la dispoziția cetățenilor din orașul nostru date concrete despre
activitatea noastră și implicit modul în care s-au folosit banii publici.
Un lucru extrem de important în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a orașului nostru au
însemnat proiectele cu finanțare europeană - 6 semnate în anul 2019, cu valoare totală de
35.636.883 lei. În condițiile în care am încasat de la șimleuani din impozite și taxe, concesiuni și
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închirieri suma de 6.555.402, un calcul simplu ne spune că la 1 leu încasat de la dumneavoastră
am atras 5,44 lei, adică o medie de peste 2000 lei / locuitor.
Putem în concluzie să spunem, fără riscul de a greși, că în 2019 a fost anul în care am
reușit să aducem prin proiectele semnate încă o certitudine a dezvoltării orașului nostru.
Consider că datele prezentate în raport pot oferi cetățenilor orașului nostru o imagine
generală asupra activității noastre în anul care a trecut asupra modului și eficienței rezolvării
problemelor comunității noastre.

Primar,
Ing. Septimiu Țurcaș
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2004-2019 - Rezumat de mandat pe 15 ani
Stimați cetățeni, mă aflu la finalul celui de-al cincisprezecelea an de mandat în calitate de
primar al acestui oraș și se cuvine să vă prezint pe scurt, câteva dintre realizările avute de-a
lungul anilor, precum și neîmplinirile sau nereușita anumitor țeluri stabilite.
Au fost 15 ani încununați în principal de rezultate frumoase, dar trebui să recunosc că există
unele proiecte pe care nu le-am putut realiza până în prezent.
În primul rând, să enumerăm totuși câteva dintre cele mai importante realizări pentru
orașul nostru:


introducerea rețelei de gaz;



infrastructura de străzi și trotuare;



investirea în instituțiile de învățământ: școli și grădinițe;



atragerea de fonduri europene;



reabilitarea termică a blocurilor;



reabilitarea Casei Orășenești de Cultură;



renovarea și modernizarea Parcului Central;



realizarea unei săli noi de sport;



dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș”;



înființarea Centrului multifuncțional pentru servicii sociale „Asociația Șanse
Egale Aproape De Tine” - pentru persoane vârstnice și copii cu cerințe educative
speciale;



crearea de spații de joacă pentru copii.

În al doilea rând, la capitolul nereușite / neîmpliniri, una dintre cele mai mari dezamăgiri
avute ca primar, este aceea de a ne afla în imposibilitatea ducerii la bun sfârșit a proiectului de
reabilitare a Cetății Bathory - important punct de referință pentru istoria Șimleului. Trebuie să
admitem că la acest proiect nu ne așteptam să întâmpinăm dificultăți din partea Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în a-l implementa, de aceea ne punem speranțele
în anul 2020 când va avea loc termenul de judecată la Înalta Curte de Justiție și Casație
București.
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De asemenea, tot la acest capitol intră și reabilitarea și extinderea rețelei de apă și
canalizare, un proiect care a stagnat din nefericire foarte mult. În aceeași situație este și piața
agroalimentară din oraș. Pentru ambele proiecte de reabilitare am inițiat procedura de achiziție
pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), urmând ca în termen de 2 ani să reușim să le
finalizăm.

Bugetul pe anul 2019
Menționam în raportul pe anul trecut faptul că 2018 a reprezentat anul investițiilor pentru
Șimleu, îndeosebi pe partea de infrastructură a orașului și a localității aparținătoare, Cehei (au
fost asfaltate și betonate toate străzile).
Pentru anul 2019 ne-am propus să continuăm cu investițiile începute în 2018:
infrastructură (străzi, trotuare, poduri peste râul Crasna, extindere rețea de gaze etc.), pregătirea
proiectelor europene, iluminat public.
Bugetul local pentru acest an a fost de 17.782.510 lei, dar este de precizat faptul că orașul
Șimleu Silvaniei a început anul 2019 cu o lipsă de 1.6 milioane lei (1,6 miliarde) față de bugetul
din 2018, deoarece ne-au fost date spre finanțare cheltuielile cu asistența socială (asistenți
personali, asistați social): 3 milioane lei din care 200 mii contribuție de la Primăria Șimleu (suma
de 3 milioane lei a fost alocată din cotele defalcate din TVA, dar cei 1.6 milioane de lei necesari
pentru echilibrarea bugetului nu i-am mai primit). Motiv pentru care a rezultat o tăiere din
bugetul stabilit pentru investiții.
Tot la capitolul buget, am luat o hotărâre la începutul anului de scoatere de la plata
majorărilor de întârziere a achitării taxelor pentru locuitorii orașului nostru, de care au beneficiat
în jur de 140-160 contribuabili. Intenția noastră a fost de a nu tergiversa lucrurile și de a evita ca
debitele să treacă de perioada de 5 ani (când se prescriu).
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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 2019 a fost unul foarte bun în ceea ce privește atragerea fondurilor europene și spun
acest lucru deoarece avem 9 proiecte depuse în valoare totală de peste 74 milioane lei.
Dintre acestea, 6 proiecte au fost deja semnate:


„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;



„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 lei1;



„Reabilitare, extindere, modernizare echipamente structură educațională Grădinița de
copii cu program prelungit nr. 3, Șimleu Silvaniei” - 5.723.871 lei;



„Reabilitare, extindere, modernizare echipamente structură educațională Grădinița de
copii cu program prelungit nr. 2, Șimleu Silvaniei” - 5.381.861 lei;



„Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU” - 15.000 €.

De asemenea, avem 1 proiect selectat pentru finanțare:


„Modernizare și dotare cămin elevi - Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu
Silvaniei” - în valoare de 7.489.251 lei.

Proiecte aflate la nivel de evaluare:


„Complex Multifuncțional Măgura” (Admis după evaluare tehnico-financiară) 22.007.993 lei;



1

„Modernizare iluminat public în orașul Șimleu Silvaniei” - 9.171.040 lei.

Lista dotărilor pentru Spitalul Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” se găsesc la capitolul Anexe;
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Proiectul „Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU”,
câștigat anul trecut, are valoarea de 15.000 € și este finanțat de către Comisia Europeană. Acesta
va asigura internet wireless pentru cetățenii orașului în locațiile următoare: Cetatea Bathory,
Piața Agroalimentară, Parc Horea, Stadion, Parc Brădet, pista de biciclete (2 locații), Cubic (sala
de sport), Parcul Central, Grădina Măgura, Muzeul Holocaustului, Policlinica Șimleu, Cehei.
În luna septembrie a anului trecut s-au semnat la sediul ADR-NV Cluj Napoca cele două
contracte de finanţare prin fonduri europene pe Axa prioritară 10 care vizează grădinițele Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale. Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare
structură educaţională Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 Şimleu Silvaniei, în valoare de
5.723.871 lei şi Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structură educaţională
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Şimleu Silvaniei, în valoare de 5.381.861 lei.

Septembrie 2019
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Investiții
Consider necesar și deosebit de important să precizez că în anul 2018 s-au făcut cele mai
multe și mai mari investiții, ca valoare, de până acum.
Bugetul local pentru anul 2019 a fost de 17.782.510 lei, iar totalul estimativ al
investițiilor efectuate (infrastructură urbană, infrastructură culturală, sănătate etc.) de 8.065.871
lei.
După ani de așteptări și plimbări de documente între proiectant - CE - Consultant, s-a
ajuns anul acesta, așa cum menționam anterior, la intrarea în procedura de achiziție pentru
extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare și de alimentare cu apă. Termenul de execuție a
lucrărilor este de 24 de luni. Asta înseamnă că vor fi finalizate în 2021. Lucrările vor însemna
disconfort pentru șimleuani, dar rezultatul va fi cel așteptat de toți.
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De asemenea, tot în acest an am reușit să punem piața agroalimentară la achiziție pe
SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).
Valoarea lucrărilor: 7.100.000 lei, iar durata realizării acestora este de aproximativ 24
luni.

Investiții în realizarea proiectelor pentru finanțare europeană
După cum am menționat anterior, avem 9 proiecte depuse pentru care a fost nevoie și în
acest an să investim din bugetul local o sumă de 1.617.970 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.
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S-au executat lucrări de asfaltare pentru 9 străzi2, lucrări de reabilitare a trotuarelor,
parcărilor și piatră cubică în valoare de 960.677 lei. Aici intră zonele:
- parcări blocuri 4, 5, 6, B25, I9 - I11;
- parcare piatră cubică Str. George Coșbuc;
- parcări și trotuare Aleea Tineretului blocurile N15 - N16 și L32;
- trotuare: intrări blocuri 3, 4, 5, 7, M6 - M4, Str. Cuza Vodă, Victor Deleu, Simion
Bărnuțiu, General P. Stelian, între Str. Obor și Fierarilor;
- reabilitare piatră cubică Str. Bujorilor.

Str. Victor Deleu

2

Cehei 2= 670 mp, Gheorghe Lazăr (Apia)=772 mp, Crișan (lateral)=1138 mp, Partizanilor - garaje zona blocurilor
B4-B19=1503 mp, CNSB=2056 mp, Școala Gimnazială „Horea”=1251 mp, H. Ferenc=135 mp, Grădinilor=390 mp,
Cehei=9,162 m;
*Lista completă a investițiilor se găsește la capitolul Anexe;
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Parcare și trotuar Str. Gheorghe Lazăr

10

Extindere trotuar parc I-uri

Alee Str. General P. Stelian

Asfaltare Str. Partizanilor - garaje

11

Trotuar Str. Cuza Vodă

12

Trotuar Str. Obor - Fierarilor

Trotuar Str. Simion Bărnuțiu

13

Trotuar Str. Simion Bărnuțiu

În 2019 s-au reparat și întreținut 12.000 mp de drumuri pietruite3 și s-au casetat 450 mp
drumuri4.

3

Cehei 9, Primăverii, Oltului, Joe Pasternak, Pustă-Cehei, Muj-Crișan, zona din spatele Amarad, drumul fermă
mare, drum bazin de apă, terenul de sport al Școlii Gimnaziale „Horea”;
4
DC 106 Bic, Str. Hovanyi Ferenc, George Coșbuc, Aurel Vlaicu;
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De asemenea, anul trecut am reabilitat și extins rețelele de apă-canal (118.075 lei),
precum și modernizat canalele pluviale colectoare din oraș, rigole carosabile, șanțuri, fiind
necesară o investiție de 738.784 lei.5
Lucrările de finalizare pentru balustrada de pe malul râului Crasna a reprezentat o
investiție de 99.606,59 lei.

Cehei

Str. George Coșbuc

5

Apă și canal: Str. Pescărușului, 22 Decembrie 1989, Primăverii, Victor Gaga, Cehei 9, Lunei, Soarelui;
Canale pluviale: Independeței-Gh. Lazăr, Gării-Gh. Lazăr, Simion Bărnuțiu-râul Crasna, Mihail Sadoveanu-râul
Crasna; rigole carosabile: parcare Spital - Str. George Coșbuc, Simion Bărnuțiu, Mihail Sadoveanu, Teiului;
șanțuri: Str. Aurel Vlaicu, Stadion;
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Str. Mihail Sadoveanu

Rigole carosabile Str. Simion Bărnuțiu
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Simion Bărnuțiu

Rigolă carosabilă Str. Teiului

17

Teiului

Reabilitare șanț strada Aurel Vlaicu

18

Șanț Str. Stadion

Șanțuri și accese Str. Stadion

19

Șanț Str. Soarelui

20

Piatră cubică - Str. Bujorilor

Canale pluviale

21

Canale pluviale
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Iluminat public. Reabilitare termică
Conform normelor Uniunii Europene, fiecare oraș are obligația de a reduce emisiile de
dioxid de carbon, așadar am luat încă din 2018 măsuri în acest sens. Am extins iluminatul public,
adăugând stâlpi și corpuri pe strada Partizanilor (zona blocurilor B, lângă fântână), Ialomiței 4,
Primăverii, Gheorghe Lazăr, zona gării vechi, zona APIA și aleea malul Crasnei. De asemenea,
am modernizat iluminatul public pe străzile: Castanilor, Oașului, Pandurilor, Simion Bărnuțiu,
Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Mioriței, Carpați, Nicolae Bălcescu, Andrei Mureșan,
Stephanus Bathory, Alexandru Aciu, Obor și Piața Iuliu Maniu investind astfel o sumă de
aproximativ 250.000 lei.
La capitolul de reabilitare termică6 și construcții am continuat investițiile, suma alocată
fiind de 877.505 lei.
Referitor la investițiile în infrastructură, menționez că în acest an am adăugat pe lista
rețelelor de distribuție gaze un număr de 5 străzi7 (1.890 m), în valoare de 235.756 lei.

6

Bloc 5 Piața 1 Mai, bloc Str. Carpați (în stadiu de contractare), bloc L32 (în stadiu de contractare), bloc I13 (în
stadiu de contractare);
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Malul Crasnei

Podul Nou

Str. Partizanilor - zona Bl. B

7

Pete Ferenc=185 m, Ialomiței=780 m, Crișan 2 (capătul străzii)=520 m, Andrei Mureșan (partea a 2-a)=105 m,
Alexandru Aciu=300 m;
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Spații verzi
În anul 2019 s-au reamenajat spațiile verzi din centrul orașului și de pe strada George
Coșbuc, înlocuindu-se copacii bătrâni și modernizând zona cu pietriș, scoarță, arbuști
ornamentali etc., iar investiția are o valoare de aproximativ 200.000 lei.
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Reabilitare parc strada George Coșbuc
Am decis în anul 2019 să reabilităm și zona parcului vechi de pe strada Coșbuc. Drept
urmare, au fost înlocuite băncile existente anterior, s-a montat pavaj și piatră cubică pe toată
suprafața, și s-a amenajat zona de spațiu verde. Reamenajarea și modernizarea parcului face
parte din proiectul de reabilitare a spațiilor verzi din oraș.
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Servicii sociale - pentru o comunitate unită
Crucea Roșie Sălaj - Subfiliala Șimleu Silvaniei
Începând cu luna ianuarie a anului 2018 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.
Am realizat în 2019 alături de Crucea Roșie și CNIPT 2 distribuiri (aprilie, decembrie) de
pachete care au conținut alimente de bază, iar pentru copiii din toate familiile nevoiașe (Șimleu,
Cehei, Pustă), voluntarii șimleuani au reușit să le ofere în preajma sărbătorilor dulciuri, jucării,
obiecte de îmbrăcăminte și cărți. Prin intermediul acestor campanii de colectare, și mai apoi
distribuire, Crucea Roșie a ajuns și în acest an la peste 150 de familii.
În prezent, la Șimleu Silvaniei sunt aproximativ 25 de voluntari activi, elevi de liceu.
28

Demonstrație de prim ajutor - August 2019
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Asociația Șanse Egale Aproape De Tine
Centrul multifuncțional pentru servicii sociale „Asociația Șanse Egale Aproape De Tine”
a asigurat în 2019 cu sprijinul financiar al Primăriei activități socio-medicale și de dezvoltare
pentru un număr de 11 copii cu cerințe educaționale speciale; în total 350 ore de terapie.
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 și terapie
comportamentală.
De asemenea, în cadrul Centrului de Servicii Socio-Medicale au beneficiat de servicii de
recuperare balneo-fizio kineto-terapeutice și masaj aproximativ 158 de persoane, din totalul de
219 consultate în anul 2019. La fel ca în anii precedenți, au fost programate la tratament în jur de
6-10 persoane zilnic.
Tot prin intermediul Centrului și Asociației au fost acordate servicii sociale de îngrijire a
19 persoane vârstnice la domiciliu: prin monitorizarea tensiunii arteriale, măsurarea glicemiei,
procurarea și administrarea medicamentelor, însoțirea beneficiarilor la medic.

30

Activități desfășurate la Centrul multifuncțional pentru servicii sociale „Asociația Șanse Egale Aproape De Tine”
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Administrația Locală
Prezentarea orașului. Statistică
Orașul Șimleu Silvaniei a avut în anul 2019 o populație de 17.276 de cetățeni, dintre care
aproximativ 3000 de persoane muncesc și au rezidență în afara țării.
Din totalul de mai sus, 13.575 persoane au domiciliu în Șimleu, 46 în Bic, 965 - Cehei, și
2670 în Pustă.

Pustă

Cehei
2019
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Bic
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Șimleu
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Conform ultimelor date pe care le avem din 2012 și a statisticii pe anul 2019, estimăm un
număr de 11.240 români, 3.553 maghiari, 2439 rromi, 25 slovaci.
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Pentru anul 2019, departamentul de Stare Civilă a înregistrat:


119 nașteri, din care:


99 în Șimleu Silvaniei: - 40 români;
- 10 maghiari;
- 48 rromi;
- 1 slovac ;



20 sunt transcrise (copii născuți în străinătate): - 16 români;
- 3 maghiari;
- 1 rrom;




La acestea se adaugă nașterile înregistrate în alte localități.

83 căsătorii, din care transcrise (căsătoriți în străinătate) - 6:


persoanele căsătorite în Șimleu au următoarele etnii: - români - 124;
- maghiari - 22;
- rromi - 6;
- germani - 1;
- filipinezi - 1.



persoanele căsătorite în străinătate: - români - 6;
- maghiari - 3;
- americani - 1;
- italieni - 1.



216 decese, din care transcrise (decedați în străinătate): 6.

Activitatea Consiliului local
Hotărâri ale Consiliului local
Anul trecut au fost adoptate 140 de hotărâri și 769 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 a primit titlul de Cetăţean de onoare al orașului Șimleu
Silvaniei unul dintre foștii primari ai orașului, domnul profesor Octavian Guțu. Distincția i-a fost
33

oferită în semn de recunoștință pentru contribuția adusă la dezvoltarea tinerelor generații din
orașul nostru, consecvență în promovarea și implementarea idealurilor educaționale.
Cooperări naţionale şi internaţionale. Reprezentanţi oficiali în vizită la Șimleu Silvaniei Delegații
În anul 2019, Primăria a continuat menținerea și dezvoltarea parteneriatelor la nivel local,
naţional şi internaţional. Delegații din 5 ţări au vizitat oraşul nostru: Israel, Polonia, Statele Unite
ale Americii, Ungaria, acestora alăturându-li-se şi reprezentanţi din Republica Moldova.
În ceea ce privește cooperările şi relaţiile internaţionale, Primăria Șimleu a continuat și în
2019 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, orașul Petah
Tikva din Israel, iar din acest an și cu orașul Czchów, din Polonia.
Obiectivul nostru este ca și pe viitor să dezvoltăm câteva proiecte bilaterale, proiecte
comune, prin care vom extinde colaborarea la nivel cultural între cele două municipalități.

Pretorul Sectorului Rîșcani - Chișinău, primarul orașului Czchów, Polonia, Atașatul militar al Ambasadei Poloniei
în România, viceprimarul orașului Czchów, Polonia
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Vizită diplomatică la Șimleu Silvaniei - E.S. Valery Kuzmin - Ambasadorul Federației Ruse în
România
În data de 16 februarie 2019 am primit vizita oficială a Ambasadorului Federației Ruse la
Șimleu Silvaniei, alături de președintele consiliului administrativ al Simex S.A. Șimleu Silvaniei,
Dumitru Blaga, și directorul comercial al firmei, Gabriel Lavrincic, datorată unei colaborări bune
între fabrica de mobilă Simex și Federația Rusă.
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Vizita delegației din Republica Moldova - Iulie 2019

Vizita Atașatului Militar la Ambasada Poloniei din București 27-29 Septembrie 2019
36

Vizita delegației din orașul Czchów, Polonia
37

Înțelegerea de cooperare între Oraşul Şimleu Silvaniei, Județul Sălaj din România şi Orașul
Czchów, Județul Brzesko, Voievodatul Polonia Mică din Republica Polonia
Oraşul Şimleu Silvaniei şi Orașul Czchów (Județul Brzesko, Voievodatul Polonia Mică
din Republica Polonia), în dorinţa de a stabili şi de a dezvolta relaţii de colaborare şi prietenie, în
interesul locuitorilor lor, încurajând şi promovând dezvoltarea relaţiilor între întreprinderi,
organizaţii şi instituţii, și având în vedere elementele din istoria comună şi patrimoniul cultural
unic al celor două orașe şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi de cooperare între autorităţile
administraţiei publice locale din România şi Republica Polonă, au semnat un acord de cooperare
în luna septembrie a anului trecut.
Cooperarea va consta în schimburi reciproce de delegaţii de specialişti, organizarea
schimburilor de experienţă şi colaborării, privind următoarele domenii de activitate:
administraţie publică locală, educaţie, cultură, antreprenoriate mici, management municipal,
protecția mediului, turism, sport şi altele.
Reprezentanții celor două orașe vor facilita stabilirea unor legături directe între instituţii,
asociaţii, organizaţii şi companii.
38

Ne dorim ca prin înfrățirea cu Municipalitatea Czchów să creăm oportunități pentru
ambele comunități, și îndeosebi să dezvoltăm relații și conexiuni utile pentru cetățenii acestora.

Semnarea acordului de înfrățire cu orașul Czchów, Polonia
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Siguranța cetățeanului
În ceea ce privește siguranța cetățenilor, ne-am asigurat că acest lucru va fi mai ușor de
realizat prin montarea a 52 de camere pe fibră optică care funcționează 24/24 de ore.
Plata online a taxelor și impozitelor locale
Primăria Șimleu promovează în continuare 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. Față de
anul 2018 s-a înregistrat o creștere de 40% privind numărul de șimleuani care au utilizat acest
sistem de plată (s-a încasat suma de aproximativ 42.000 lei).
Educație
Reabilitarea Școlii Gimnaziale „Silvania”
Anul trecut s-a dispus reabilitarea Școlii „Silvania”, clădirea de pe strada Carpați, prin
înlocuirea acoperișului și a geamurilor. Investiția a fost realizată în întregime din bugetul local,
suma alocată fiind de 159.956 lei.

41

42

Modernizarea Colegiului Național „Simion Bărnuțiu”
Am luat decizia în 2019 de a veni și în sprijinul Colegiului „Simion Bărnuțiu”, oferind un
ajutor financiar pentru modernizarea câtorva dintre sălile de clasă, precum și reabilitarea
curții/terenului de fotbal.
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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 25 de elevi şimleuani prezenţi în 2019 la olimpiada naţională la diferite materii
de studiu care au fost premiați cu o „Diplomă de Excelenţă” și un plic cu bani, 4 dintre ei fiind
recompensați și pentru premiile obținute la nivel național.

46

Premierea olimpicilor

Concursul interjudețean de matematică „Teodor Topan”
Mijlocul lunii decembrie a adus cea de-a XIV-a ediţie a Concursului interjudeţean de
matematică „Teodor Topan” (instituit în anul 2006), cuprins în Calendarul Activităţilor
Educative Naţionale 2019 și cu un caracter internaţional datorat prezenţei elevilor din Republica
Moldova.
Concursul a fost organizat de Şcoala Gimnazială „Silvania” în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar
al Judeţului Sălaj şi cu sprijinul Primăriei Oraşului Şimleu Silvaniei.
În acest an au participat la concurs un număr de 228 elevi din clasele V-XII, reprezentând
şcoli şi licee din România (Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureş, Mehedinți, Satu Mare, Sălaj) şi din
Republica Moldova.
47

Premianților li s-au oferit diplome, medalii şi cărţi, precum și o recompensă financiară,
asemenea anilor precedenți.
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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 numără în prezent 3.193 de elevi, dintre care: la Școala Gimnazială
„Horea” sunt 190 elevi la care se adaugă 7 elevi de la Școala din Bic, la Școala Gimnazială
„Silvania” - 714 elevi, Școala Gimnazială „Bathory Istvan” - 228 elevi, Școala Gimnazială Pustă
- 525, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” - 673, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” - 528 și la
Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” - 328 elevi.
În ceea ce privește învățământul preșcolar, avem un număr de 854 copii care
frecventează: Grădinița cu program prelungit nr. 2: 132 de preșcolari înscriși (la care se adaugă
Grădinița cu program normal Cehei - cu 21 de copii și Grădinița cu program normal nr. 4 cu 36
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: 79 copii (la care se adaugă: Bic
- 6 copii și Grădinița Pustă - 360 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 2019, 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.
Perioada 23 mai - 23 iunie este declarată „Luna Olimpică”, răstimp cu un calendar
sportiv bogat, în care activitățile poartă amprenta diversității până în 23 iunie, când se serbează
„Ziua Olimpică Internațională”.
Cu acest prilej, în data 27 mai 2019 s-a organizat Crosul „Ziua Olimpică” pentru elevi,
de către Academia Olimpică Română - filiala Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Sălaj, Primăria și Consiliul Local, conducerile școlilor și liceelor, Poliția și Serviciul de
Ambulanță.
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Crosul olimpic - 27 Mai 2019

„Ziua Sporturilor” - Iulie 2019 - a doua 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).
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Fotbal
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, 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.
Din 2019 s-a demarat un proiect prin care Primăria și Consiliul Local sprijină în proporție
de 90% C.S. Sportul Șimleu Silvaniei în toate activitățile derulate.

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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Volei - Olimpiada Gimnaziilor

După trei ani de zile,
orașul Șimleu Silvaniei a fost,
iarăși,

gazda

ospitalieră

a

desfășurării unei etape regionale
a sportului școlar: Olimpiada
Gimnaziilor la Volei - fete (între
echipele campioane județene, în
anul competițional 2018-2019,
din: Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare și Sălaj).
Competiția a fost organizată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în parteneriat cu
Primăria și Consiliul Local din Șimleu Silvaniei și cu Școala Gimnazială „Silvania”.
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Karate
Anul 2019 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 12
competiții, dintre care 2 campionate naționale, 1 campionat mondial și 1 european, 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.
S-a remarcat în acest an
sportivul

Marius

Ilinca;

la

Mondiale talentatul sportiv a
cucerit medalia de aur la Shobu
Sanbon și de trei ori bronz la
Shobu Ippon., W.K.F. și Open.
Sportivii

șimleuani

au

„cucerit” anul trecut la karate: 103
medalii de aur, 91 de argint și 111
medalii de bronz.
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Stagiu de pregătire
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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 68 de elevi care au participat, din clasele 0 - VIII.

Cupa „Unirii”

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 a
dorit să continue tradiția ultimilor ani și a organizat competițiile de șah dedicate zilei de: Cupa
„1 Iunie” (61 de elevi) și Cupa „1 decembrie” (64 de elevi).
Toate aceste activități au fost realizate cu sprijinul Consiliului Local al orașului nostru.
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Cupa „1 Iunie”

Cupa „1 decembrie”
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Box
Începând cu anul 2018, 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.
În 2019, CSM Zalău, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Sălaj, Primăria și
Consiliul Local Șimleu Silvaniei, sub egida Federației Române de Box, au organizat Cupa
Orașului Șimleu Silvaniei - ediția I, în data de 4 octombrie, cu pugiliști din: Baia Mare, Bistrița,
Cluj-Napoca, Jucu, Salonta, Sighetu Marmației, Șimleu Silvaniei, Târgu Mureș și Zalău.
În plus, boxerii șimleuani, fete și băieți, au participat la diferite competiții de nivel
interjudețean și național, obținând rezultate onorabile. În acest sens, s-a remarcat dintre sportivii
înscriși la box, eleva Tănăsescu Diana care a obținut medalie de aur și titlul de campioană
națională la Campionatul Național și medalie de argint la Cupa României.
Secția de box din Șimleu numără în prezent aproximativ 25 de copii înscriși.
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Premiere Box

Ștafeta Veteranilor Invictus
În data de 24 octombrie a avut loc la Șimleu Silvaniei predarea Ștafetei Veteranilor,
eveniment organizat de Invictus România cu sprijinul Unităților Militare din Șimleu și Primăria
orașului.
Acțiunea integrează eforturile a peste 50 de atleți care aleargă purtând ștafeta Veteranilor
pe o distanță de aproximativ 650 km (București - Carei), în scopul promovării valorilor naționale
și a respectului față de veteranii de război, precum și sprijinirea militarilor români răniți în
acţiuni militare.
În prezența autorităților publice locale și a cadrelor militare de la Regimentul 69 Artilerie
Mixtă „Silvania”, la sediul Primăriei Șimleu, ștafeta a fost predată de militarii sosiți de la Zalău
la militarii care au dus-o pe distanța Șimleu Silvaniei - Tășnad.
Ștafeta Veteranilor Invictus se află la a VI-a ediție la nivel național, la Șimleu Silvaniei
fiind al doilea an consecutiv al acestui proiect.
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Octombrie 2019

Ștafeta Veteranilor a prilejuit și o vizită la șimleuanul centenar - veteran de război
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Proiecte și evenimente la care Primăria Șimleu a fost partener în 2019
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.
Activități culturale și sociale:


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



Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului;



spectacole de teatru: „Fabula tainei bine păstrate”, „Șiretenia sau dreptatea
judecătorului”;



concurs tematic de recitare de poezii: „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;



aniversarea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie;



Târgul de Paști;



distribuire alimente alături de Crucea Roșie Filiala Sălaj (aprilie, decembrie);



Festivalul de muzică folk „Tânăr și liber”;



conferințe;



Ziua SilvanIEI;



Festivalul Internațional „La Fântâna Dorului”;



pregătirea și susținerea conferinței de presă pentru Festivalul Medieval „Bathory Fest”;



lansare de carte: poetul Vasile Bulgărean;



„Haidaț pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană!”;



Târgul de Crăciun.
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Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului
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De asemenea, Primăria a susținut și în anul 2019 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.

Lansare de carte
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Târgul de Paști
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Aprilie 2019
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Concert Corbu și Mierla Neagră
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Evenimentul „Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjeană”
Luna septembrie a adus o noutate în rândul evenimentelor la care Primăria Șimleu a
participat ca partener alături de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, sprijinind
evenimentul Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjeană.
Șimleu Silvaniei a fost reprezentat de către Podgoria „Silvania”, Cercul de pictură
„Silvan Art”, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, meșteșugari de turtă dulce,
dar și apicultori șimleuani cu produse specifice.
Aflat la a IV-a ediție, proiectul are ca scop aducerea la un loc comunitățile din tot județul,
pentru a ne reconecta cu obiceiurile şi tradiţiile, fiind totodată un bun prilej de promovare al
obiectivelor turistice, meșteşugurilor din judeţ, precum și promovarea gastronomiei sălăjene.
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Dezvoltarea turismului
Din punct de vedere statistic, numărul turiștilor care s-au oprit sau au înnoptat în Șimleu
Silvaniei în anul 2019 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, 826 de persoane din țară și
din străinătate au fost consiliate în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică.
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:
Germania, Polonia, Slovenia, Slovacia, Marea Britanie, Italia, Ungaria, Lituania, Olanda, Franța,
dar și din Republica Moldova, Israel, Afghanistan, S.U.A. (Florida).
Turiștii români veniți în vizită provin din județele: Alba (Alba Iulia), Arad, Argeș
(Pitești), Bihor (Oradea), Bistrița, Brașov, București, Cluj, Constanța, Covasna (Târgul
Secuiesc), Dolj (Craiova), Harghita (Miercurea Ciuc), Hunedoara (Deva), Maramureș, Neamț
(Târgu Neamț), Satu Mare, Suceava, Mehedinți (Drobeta-Turnu Severin), Timișoara.
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.8
Turism local
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.
8

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;
Simleu Silvaniei, online [la] www.themayor.eu/it;
Through European, national and local projects we have succeeded in changing the face of Simleu Silvaniei, online
[la] www.themayor.eu/it
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Turiștii care solicită informații Centrului sunt majoritar români (70 %), inclusiv din
Republica Moldova, urmați de străini din Israel, Ungaria, Polonia, Austria, Lituania, Italia,
Germania (30 %). 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.
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 peste 30 de voluntari, elevi și studenți, deopotrivă. Prin implicarea voluntarilor
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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.).
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.
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„Voluntar pentru o zi!” - evenimentul organizat de către voluntarii Centrului Național
de Informare și Promovare Turistică Șimleu Silvaniei, în luna Mai 2019, a strâns elevi de la școli
din Șimleu Silvaniei care au vrut să fie voluntari pentru o zi. Scopul evenimentului a fost de a
încuraja voluntariatul și de a-i face pe copii să înțeleagă cât este de important să ajuți, oferindu-le
posibilitatea să se implice în activități precum ecologizare, plantat de copaci, distribuire de
alimente persoanelor nevoiașe și amenajarea spațiilor de joacă pentru copii.
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Infrastructura culturală şi turistică
Primăria orașului a adus aportul financiar în 2019 la marcarea celor 760 de ani de
atestare documentară a localității aparținătoare Șimleului - Cehei.
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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 Internațional „La Fântâna
Dorului”, Festivalul de umor, Târgul de Crăciun organizat în parteneriat cu C.N.I.P.T. și Crucea
Roșie Sălaj - Subfiliala Șimleu Silvaniei etc.
Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu”
Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu” a fost una dintre instituțiile care a
beneficiat și în anul 2019 de o investiție financiară din partea primăriei. Această investiție a
constat în achiziționarea de cărți, în valoare de peste 8.570 RON.
Cărțile cerute de către cititori cel mai des au fost cele de medicină/sănătate, aici incluzând
și volumul: „Manual Edenic de Medicină Naturistă Profilactică și Terapeutică”, al doctorului
Doru Laza. Cartea vizează profilaxia și terapia bolilor, din perspectivă naturistă, așa cum a
conceput-o și a practicat-o autorul, reprezentând un mare interes pentru cititorii adulți din orașul
nostru.
S-au achiziționat 337 cărți din domeniile: beletristică (literatură română și străină),
sănătate, filozofie, geografie, istorie, cultură generală, religie, și 7 periodice la care s-au adăugat
189 cărți primite din donații, în total un număr de 533 publicații adăugate în 2019. Dintre
acestea, 206 a fost numărul cărților achiziționate pentru departamentul dedicat copiilor.
La sfârșitul anului trecut, Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu” a avut
următorii indicatori de performanță:


Utilizatori activi: 711, din care:
- utilizatori vizați: 469;
- utilizatori nou înscriși: 242.



Total vizite: 12.374;



Total documente difuzate 34.886.
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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: concurs de recitare poezii „George Mureșan”, Ziua SilvanIEI etc.).
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 Internațional „La Fântâna Dorului”;
- 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.

76

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.9

Școala de primăvară „Locuri ale memoriei Holocaustului în România”

Evenimente diverse pentru șimleuani
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 2019, în întâmpinarea cuplurilor care au împlinit 50 de
ani de căsătorie, organizând „Nunta de Aur” - ediţia a XIII-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.

9

Lecţia de istorie predată la Muzeul Memorial al Holocaustului din Şimleu Silvaniei, online [la]
www.zigzagprinromania.com
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Festivalul „Tânăr și liber”
Un festival de muzică folk aflat în 2019 la a doua 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” este organizat cu scopul de a identifica și promova tinerele talente locale
prin muzică românească.
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Conferințe și întâlniri tematice
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, dintre care amintesc: o
lansare de carte a poetului șimleuan Vasile Bulgărean, o conferință internațională cu Nachum
Katz (antrenor israelian certificat, Lector și facilitator de ateliere, fost director al Satului de
Tineret

Hadassah

Neurim,

fost

director

de

liceu,

director

la

diferite

organizatii

neguvernamentale, colonel), Ziua SilvanIEI ș.a.

Conferință Internațională – Educația copiilor aflați în situații de risc – iunie 2019 (Evenimentul a adus laolaltă
aproximativ 280 de cadre didactice din tot județul Sălaj)
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Ziua SilvanIEI
Organizată pentru a doua oară, 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.
Activitățile s-au desfășurat în satul Cehei, localitatea aparținătoare Șimleului. Cu acest
prilej, localnicii și nu numai, au sărbătorit 760 de ani de atestare documentară a localității (terra
Chechy, 1259).
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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: paradă a costumelor tradiționale, jocului şi cântecului popular,
reprezentând o tradiție, un eveniment cultural și o modalitate de socializare, și închegare a
comunității șimleuane.
Reușita evenimentului s-a datorat și partenerilor implicați: instituții de învățământ, de
cultură, și companii private.
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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.
Evenimentul s-a desfășurat la fel ca și în anii precedenți, pe o perioadă de 3 zile, 27 - 29
septembrie, și a cuprins printre altele: 2 parade de costume medievale, un program special
desfășurat în Cetatea Bathory, o atmosfera medievală de odinioară, cu cavaleri și domnițe, cu
tropot de cai, cu bătălii între creștini și otomani, cu focuri de arme, cu salve de tun, cu zăngănit
de săbii, cu obiceiuri din acea perioadă și multă culoare alături de delegațiile venite din Czchów Polonia, Albertirsa, Nyírbátor, Szarvas - Ungaria, Sectorul Rîșcani - Chișinău.

Tot aici, amintesc activitățile sociale, culturale, dar și istorice, pregătite pentru acest
Festival: expoziția de pictură de pe zidul cetății, concurs de șah pentru copii și adulți, 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 trupele: Corbu și Mierla Neagră.
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Festivalul „Bathory Fest” s-a încheiat cu participarea la slujba religioasă de la Biserica
Romano Catolică, urmată de depuneri de coroane și jerbe de flori la bustul lui Stephanus Bathory
alături de reprezentanții orașelor înfrățite: Albertirsa, Nyírbátor, Szarvas, Sectorul Rîșcani Chișinău, Czchów și ai Ambasadei Poloniei în România.
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.
Centenarul Colegiului Național „Simion Bărnuțiu”
Anul 2019 a fost pentru Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” un an „bogat” în ceea ce
privește activitățile care au marcat împlinirea a 100 de ani de identitate, culminând cu
evenimentul de sărbătorire a Centenarului liceului. Această școală și-a deschis porțile la 1
octombrie 1919, cu cinci clase, în actuala clădire a Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” și,
înscriindu-se în galeria primelor licee românești apărute în Transilvania imediat după Marea
Unire din 1918.
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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 V-a ediție,
a adus în anul ce a trecut - pe lângă interpreții de marcă ai umorului românesc și grupurile
umoristice - expoziție de caricatură, de grafică, și de cărți de literatură umoristică, spectacol de
magie, artiști din sfera folkului.
Târg Ocazional de Crăciun în Parcul Cetății din Șimleu Silvaniei
Primăria și Consiliul Local, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Șimleu
Silvaniei și Crucea Roșie Sălaj - Subfiliala Șimleu, au organizat și desfășurat prima ediție a
acestui târg, în perioada 28-29 noiembrie 2019, la care au participat sute de persoane. În acest
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sens, o contribuție remarcabilă au avut-o voluntarii de la Crucea Roșie și CNIPT, elevi ai
Colegiului Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei.
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Manifestări, ceremonii: 9 Mai, Ziua Eroilor, 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.

Ziua Eroilor
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Ziua Națională a României - 2019
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Anexe
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