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Conform legii 215/2001 a administrației publice locale am realizat și în acest an
un raport privind starea socială, economică și de mediu în Municipiul Zalău. Mulțumesc
pentru sprijin reprezentanților Direcției Județene de Statistică Sălaj, Inspectoratului
pentru Situații de Urgență ,,Porolissum,, al județului Sălaj, Inspectoratului de Jandarmi
Județean „Menumorut Voievod” Sălaj, Camerei de Comerț și Industrie Sălaj, Companiei
de Apă Someș – Sucursala Zalău, Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj, Gărzii
Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, Agenției pentru Protecția Mediului
Sălaj, SC AVE Sălaj Ecoserv, colegilor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău și
unităților subordonate Consiliului Local, ale căror informații se regăsesc în acest raport.

ing. Radu Căpîlnașiu,
Primarul Municipiului Zalău
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STAREA SOCIALĂ
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DIRECȚIA

DE

ASISTENȚĂ

SOCIALĂ

COMUNITARĂ

ZALĂU
Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău (DASC), în calitate de serviciu
public de specialitate, a asigurat, în anul 2014, transpunerea în practică a legislaţiei in
vigoare şi a strategiei Consiliului Local al Municipiului Zalău în domeniul asistenţei
sociale comunitare.
Potrivit actelor normative în vigoare în domeniul asistenţei sociale, activitatea
DASC cuprinde, pe de o parte, prestaţiile sociale, destinate persoanelor în drept şi
familiilor defavorizate din punct de vedere social şi, pe de altă parte, serviciile sociale,
destinate prevenirii marginalizării şi excluziunii sociale, susţinerii materiale în depăşirea
situaţiilor de risc social al grupurilor ţintă vulnerabile.
In decursul anului 2014, la Compartimentul Relaţii cu Publicul, din cadrul
DASC, au fost înregistrate un număr total de 16292 solicitări de acordare a unor prestaţii
sau servicii sociale.
PRESTAȚII SOCIALE PENTRU ADULȚI
Se urmărește realizarea de măsuri pentru protecţia familiilor şi persoanelor
singure, aflate în nevoie, care să răspundă nevoilor sociale ale acestora, în vederea
prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă, pentru
prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi
excluziunii sociale.
Activitatea se adresează în special familiilor sau persoanelor singure, fără
venituri sau cu venituri foarte mici și se realizează prin acordarea de servicii și
prestații sociale familiilor sau persoanelor singure îndreptațite.
1. PRESTAŢII SOCIALE
La începutul anului 2014, în evidenta DASC erau un numar de 101 familii
si persoane singure, care beneficiau de ajutoare sociale acordate în baza Legii
416/2011 privind venitul minim garantat. Pe parcursul anului au depus cereri de
acordare un numar de 44 familii si persoane singure si a încetat ajutorul social
pentru un numar de 37 persoane, astfel că, în luna decembrie 2014, erau în plata
108 beneficiari.
Pentru mentinerea în plata a ajutoarelor sociale, au fost efectuate pe
parcursul anului 2014 un numar de 230 anchete de monitorizare.
In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat si a HCL nr. 9/2012, pe parcursul anului, un numar de
43 persoane au solicitat ajutoare de urgență, fiind solutionate favorabil un
numar de 17 cererei; un numar de 337 familii au depus cereri de sprijin pentru
reabilitarea termica a blocurilor, din care, au fost solutionate favorabil 296. De
asemenea, 34 de familii cărora le-a fost sistata furnizarea energiei termice pentru
incalzirea locuintei au solicitat sprijin, fiind aprobate 34 de cereri. Suma totala,
care a fost acordata ca ajutoare financiare in anul 2014, este de 344.815 lei.

6

Un numar de 5 familii, beneficiare de ajutoare sociale, au solicitat ajutor
de inmormantare, pentru care s-au platit 2500 lei.
In perioada octombrie - decembrie 2014, au fost înregistrate si solutionate un
numar de 1285 cereri pentru acordarea ajutoarelor de încalzire a locuintei pentru
sezonul rece 2014 – 2015, dintre care 1280 au fost solutionate favorabil, dupa cum
urmeaza:
- 1185 de cereri pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuintei cu gaze naturale;
- 56 de cereri pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuintei cu combustibili solizi
sau petrolieri;
- 44 de cereri pentru acordarea ajutorului de încalzire a locuintei cu energie electrica;
Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate un numar de 44 de anchete de
monitorizare a beneficiarilor de ajutoare de încalzire a locuintei.
Pentru familiile nevoiase au fost efectuate un numar de 3 anchete sociale pentru a
beneficia de ajutoare materiale din partea Crucii Rosii - Filiala Salaj.
In vedereare înnoirii contractelor la locuintele sociale, s-au efectuat un număr de
79 anchete sociale.
Pentru persoanele si familiile care au venituri sub salariul minim pe economie, s-au
efectuat 7 anchete sociale în vederea deducerii impozitului pe cladiri si terenuri, pentru
familiile fara locuinta s-au efectuat un numar de 26 anchete, iar pentru alte situatii
au fost efectuate un numar de 16 anchete.
2.

SERVICII SOCIALE
Persoanele aflate în dificultate, copiii care provin din familii cu venituri reduse,
pensionarii si bolnavii cronici, pot beneficia, în conditiile Legii 208/ 1997, de
masa calda la Cantina de Ajutor Social, care are o capacitate pentru maximum
150 beneficiari.
În intervalul ianuarie – decembrie 2013 s-a înregistrat un număr mediu, lunar, de 130
persoane care au beneficiat de serviciile Cantinei de Ajutor Social, din care:

Persoane beneficiare de masa gratuita - 85 persoane;

Persoane beneficiare de masa contra cost, cu plata unei contributii de 30% - 17
persoane;

Persoane care au beneficiat de masa la cantina pentru o perioada de 90
de zile - 28 persoane.
AUTORITATEA TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI







În perioada 1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 au fost soluţionate 1220 de
acte, astfel:
Anchete sociale privind exercitarea autorităţii părinteşti şi situaţia juridică a
minorului - 125 de cazuri
Anchete orientare şcolară - 52
Anchete sociale privind minorii delincvenţi si anchete sociale şi adrese privind
internarea, externarea şi reactualizarea dosarelor minorilor aflaţi în centre de plasament 6
Anchete sociale în domeniul violenţei în familie - 137
Anchete sociale pentru Comisia de evaluare a copilului cu handicap - 280
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Anchete sociale pentru instituire curatela - 23
Anchete sociale pentru contracte de intreţinere persoane vârstnice – 7
Anchete sociale pentru burse sociale - 79
Citatii, comunicări, hotărâri, referate- 410
Anchete sociale cu privire la persoanele condamnate, care au depus cerere de
intrerupere a pedepsei - 2

Anchete monitorizare integrare în familie - 1

Monitorizari mame minore - 18

Alte situatii – 80.
1.

PRESTAȚII SOCIALE pentru COPII

Misiunea este de a acoperi nevoile comunităţii, prin sprijinirea acesteia în vederea
dobândirii drepturilor cuvenite, în funcţie de necesităţi şi de situaţiile de risc în care se
află, conform legislaţiei în vigoare.
În anul 2014, în cadrul Biroului Prestaţii Sociale pentru Copii au fost înregistrate şi
soluţionate un număr total de 4284 acte, după cum urmează:
Drept
solicitat

Legislaţie

Alocaţii de stat
Alocatii duble
Indemnizaţie pentru creştere copil
(persoane cu handicap)
Indemnizaţie de creştere a
copilului până la vârsta de 2,
respectiv 3 ani
Stabilire drept alocaţie pentru
susţinerea familiei
Modificare
cuantum
alocaţie
pentru susţinerea familiei
Încetări de drept la alocaţia de
susţinere
Suspendarea dreptului la alocatia
pentru sustinerea familiei

Legea 61/1993
Legea 61/1993
Legea 448/2006

8
49
31

705
5
27

705
5
27

OUG 111/2010

29

684

684

Legea 277/2010

-

144

144

Legea 277/2010

50

126

126

Legea 277/2010

51

121

121

Legea 277/2010

48

124

124

Repunere in plata a dreptului la Legea 277/2010
alocatie pentru sustinerea familiei
Anchete indemnizatii crestere OUG 111/2010
copil
Anchete alocaţii de stat
Legea 61/1993

47

46

46

30

14

14

9

56

56

64

60

60

Negatii alocatii pentru sustinerea Legea 277/2010
familiei

Cod
Nr.
Cereri
intrare solicitări soluţionate
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Anchete
pentru
monitorizare Legea 277/2010
alocaţie pentru susţinerea familiei
Declaratii
alocatii
pentru Legea 277/2010
sustinerea familiei
Referate diverse
Alte situatii
Adrese instituţii
Tabel nominal cadouri sărbători
Borderouri
-

55

872

872

53

1198

1198

101
100
193
204
133

11
21
6
1
77

11
21
6
1
77

Alte activităţi:

Consilierea persoanelor în vederea acordării drepturilor

Verificarea dosarelor şi operarea PC

Transmiterea dosarelor şi centralizatoarelor către Agenţia Judeţeană de Prestaţii
Sociale Sălaj în vederea aprobării şi punerii în plată a drepturilor solicitate.
PROTECȚIA PERSOANELOR cu HANDICAP şi a PERSOANELOR VÂRSTNICE
În cursul anului 2014 au fost înregistrate şi soluţionate 3672 acte:
1. Anchete propunere angajare asistent personal, pentru persoanele încadrate în
Gr. I de handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap grav
 Total anchete efectuate – 105 anchete, din care:
anchete copii cu handicap
anchete adulţi cu handicap
anchete persoane vârstnice

Acord asistent personal DGASPC, conform art. 42, alin. 4, din Legea
nr. 448/2006 – 105 cazuri.


La data de 31.12.214 se aflau în plată 149 de asistenţi personali.
2. Anchete pentru propunerea acordării indemnizaţiei de îngrijire pentru
persoanele încadrate în Gr. I de handicap, conform Legii nr. 448/2006, privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav

 Total anchete sociale efectuate – 235, după cum urmează:
48 indemnizaţie copil
39 indemnizaţie adult
148 indemnizaţie persoane vârstnice.

Acord indemnizaţie lunară DGASPC, conform art. 42, alin. 4, din Legea
nr. 448/2006 – 231 cazuri.
3. Referate şi dispoziţii de acordare a dreptului la indemnizaţie, precum şi
încetarea dreptului la indemnizaţie, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap grav
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 Total referate şi dispoziţii de punere în plată – 233 cazuri
 Total referate şi dispozitii de încetare a dreptului – 74 cazuri.
La data de 31.12.2014 se aflau în plată un numar de – 330 beneficiari de indemnizaţie.
4. Referate şi dispoziţii de acordare a indemnizaţiei persoanei cu handicap grav pe
perioada concediului de odihnă al asistentului personal
 Total cazuri – 140 cazuri.
5. Întocmirea tabelelor lunare privind acordarea abonamentelor de transport
urban pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat

Total beneficiari la finalul anului 2014 = 776

Total cheltuieli cu abonamente în anul 2014 = 466.190 lei

Total borderouri – 12.
6. Monitorizarea activităţii asistenţilor personali
 În anul 2014 au avut loc 2 acţiuni de monitorizare (în primul şi în al doilea semestru) a
activităţii asistenţilor personali, în urma cărora au fost întocmite un număr total de 291
fişe de monitorizare.
7. Monitorizarea beneficiarilor de indemnizaţie
 În perioada iulie – octombrie 2014 a avut loc acţiunea de monitorizare a beneficiarilor de
indemnizatie acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap grav, în urma căreia s-au întocmit un număr de 322
fişe de monitorizare.
8. Efectuarea anchetelor sociale pentru Comisia de Expertiza medicală a
persoanelor cu handicap

Total anchete efectuate în cursul anului 2014 = 1778 cazuri.
9. Efectuarea evaluărilor sociale în vederea internării persoanelor vârstnice sau cu
handicap într-un centru rezidential de îngrijire şi asistenţă
Total evaluări efectuate în cursul anului 2014 – 16 cazuri.
10. Efectuarea anchetelor sociale în vederea scutirii de la plata rovinietelor pentru
persoanele cu handicap grav şi accentuat
 Total anchete efecuate – 73 cazuri.
11. Efectuarea de anchete sociale şi evaluări sociale, ca urmare a unor sesizări şi
petiţii cu privire la personele cu handicap şi pesoanele vârstnice
 Total anchete efectuate – 67 cazuri.
12. Efectuarea de anchete sociale pentru Cabinetul de Expertiză Medicală Zalău a
personelor adulte
 Total anchete efectuate – 22 cazuri.
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13. Verificarea cererilor depuse de ONG – uri în vederea acordării subvenţiei, conform
Legii nr. 34/1998 şi a O.G. nr. 86/2004 – 3 dosare depuse.
14. Întocmirea documentaţiei privind încheirea Convenţiilor cu ONG–urile din
comunitate, în vederea acordării de servicii sociale, conform Legii nr. 34/1998 şi O.G.
nr. 86/2004 - 7 dosare.
15. Verificarea lunară a activităţii ONG – urilor. În anul 2014 au fost întocmite un număr
de 155 de rapoarte de activitate şi procese verbale, după cum urmează:
93 de raporturi în baza Legii 34/1998
62 de raporturi de verificare în baza Legii 34/1998.
2. Verificarea dosarelor beneficiarilor propuşi de Fundaţia ,,Acasă’’ Zalău, în vederea
acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu şi în Centrul de zi. În cursul anului 2014
au fost verificate un număr de 79 dosare.
CENTRUL SOCIAL de URGENȚĂ
Centrul Social de Urgenţă îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare, aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr. 308 din
30.10.2008 şi a prevederilor legale în vigoare.
Organizarea si administrarea Centrului Social de Urgenţă este asigurată de o
conducere unică şi administrator unic – D.A.S.C. Zalău – furnizorul de servicii sociale
acreditat, la care se adaugă personalul de specialitate/servicii şi cel administrativ.
Misiunea Centrului Social de Urgenţă este de a facilita accesul la servicii de
calitate în vederea integrării sociale si profesionale şi a prevenirii riscului de
marginalizare si excluziune socială a persoanelor fără adăpost şi/sau persoane/familii
aflate într-o situaţie de risc social.
În acest scop, în Centrul Social de Urgenta Zalau se acordă următoarele tipuri de
servicii sociale:
1. Găzduire pe timp de noapte pentru persoane lipsite de adăpost – amenajat la parter, cu
o capacitate de 50 de locuri;
2. Găzduire temporară pentru persoane sau familii aflate în situaţie de risc social – la
etajul I – 16 locuri;
3. Informare şi consiliere pentru persoane aflate în nevoi sociale;
4. Găzduire temporară pentru tineri proveniţi din centre de plasament – etajul III – 20 de
locuri.
Activităţile desfăşurate de către personalul Centrului Social de Urgenţă, în
perioada de raportare – anul 2014, pe tipuri de servicii:
Găzduire temporară pentru tineri proveniţi din centre de plasament - 8
beneficiari
Găzduire temporară pentru persoane sau familii aflate in situaţie de risc social –
2 beneficiari
Găzduire pe timp de noapte pentru persoane fără adăpost - pe parcursul anului
2014 pentru acest serviciu au fost in medie 63 de beneficiari.
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SERVICIUL DE INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ A TINERILOR
DEZINSTITUȚIONALIZAȚI
-

acordă servicii sociale pentru un număr de 4 tineri dezinstituţionalizaţi, în colaborare
cu AJOFM - oferirea unui loc de muncă;
asigură prestarea de servicii edilitar-gospodăreşti pentru imobilele C3, C10-12, CSU;
participarea la manipularea şi distribuirea alimentelor provenite de la UE.
CENTRUL
MULTIFUNCTIONAL PENTRU
,,TINERETE FARA BATRANETE’’

PERSOANE

VARSTNICE

In anul 2014, in cadrul Centrului Multifunctional pentru Persoane Varstnice
,,Tinerete fara Batranete’’, au mai fost inscrisi un numar de noua beneficiari, iar la
sfarsitul anului fiind inscrisi un număr total de 80 beneficiari.
Activitatile care s-au desfasurat pe parcursul anului 2014, la Centrul
Multifunctional pentru Persoane Varstnice ,,Tinerete fara Batranete’’, impreuna cu
beneficiarii centrului, sunt urmatoarele:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sociale: - activitati de socializare (discutii pe diverse teme)
consiliere sociala;
activitati culinare (prepararea unor retete de mancaruri, desert s.a.)
lectura;
am sarbatorit zilele de nastere ale beneficiarilor;
am sarbatorit zilele de 8 martie si de 1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor
Varstnice;
am organizat excursie la Manastirea Bic si iesiri la iarba verde impreuna cu beneficiarii;
lucru manual: tricotat, crosetat;
pictura;
intalniri cu reprezentanţii Bibliotecii Judeţene "IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU";
jocuri de carti, table/sah;
fitness;
cursuri de calculator, coordonate de un reprezentant al Bibliotecii Judeţene "IONIŢĂ
SCIPIONE BĂDESCU".

Psihologice: - consiliere psihologica individuala
‐ consiliere de grup cu beneficiarii;
‐ terapie ocupationala.
‐
‐
‐
‐
‐

Medicale – educatie medicala
administrarea de tratament injectabil, la cerere;
masurarea functiilor vitale TA, puls;
masurarea glicemiei si a greutatii corporale;
consiliere medicala;
consult medical amanuntit, la cerere.
Juridice - consiliere juridica, la cerere
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‐ consiliere in probleme de drept, Codul Muncii, Codul familiei.
alte SERVICII SOCIALE
54 de familii au participat la activitati în cadrul cărora s-au dezbătut diferite tipuri
de probleme familiale, legate de igiena corporala, educatia copiilor etc.
30 de mame rome au fost consiliate pentru a se prezenta la Cabinetul de
Plenning Familial, pentru evitare sarcinilor nedorite.
51 de persoane au fost înscrise la medici de familie.
973 de persoane au fost indrumate sa se prezinte la consultatii, din care: 36 de
gravide, 74 de copii cu varsta cuprinsă între 0-1 ani, 191 de copii cu varsta cuprinsă între
0-18 ani, 372 de persoane cu boli cronice etc.
20 de persoane au fost insotite la Biroul de Evidenta Informatizata a
Persoanelor, pentru a le ajuta la completarea actelor necesare pentru obţinerea carţii de
indentitate.
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INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„Porolissum” al JUDEŢULUI SĂLAJ
În anul 2014, I.S.U. Sălaj s-a confruntat cu 2 intervenţii de amploare pe raza
Municipiului Zalău, şi anume pompierii au intervenit cu 2 autospeciale la un incendiu
izbucnit la o casă de locuit, pe strada Lupului. Au ars 120 mp acoperiş, învelitoarea din
ondulină, degradându-se încăperile de la mansardă şi bunurile materiale din acestea.
Împrejurarea determinantă a fost coşul de fum, neprotejat corespunzător faţă de
materiale combustibile. Al doilea eveniment la care pompierii au fost solicitaţi să
intervină a fost un incendiu de proporţii la un imobil de locuit, cu trei apartamente.
Incendiul s-a propagat şi la 2 apartamente învecinate, în ciuda intervenţiei pompierilor
cu trei autospeciale și o ambulanţă SMURD. Pagubele materiale au fost însemnate,
împrejurarea determinantă fiind nişte conductori electrici improvizaţi.
În anul de referinţă au fost înregistrate 1432 solicitări dintre care 221 la diferite
situaţii de urgenţă - Detaşamentul de pompieri Zalău şi 1211 de solicitări medicale, la
care au intervenit echipajele de paramedici SMURD Zalău.
Pentru a veni în sprijinul populaţiei Municipiului Zalău, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Porolissum al judeţului Sălaj a desfăşurat, pe parcursul anului trecut,
activităţi de informare preventivă şi de creştere a gradului de încredere a cetăţenilor,
dintre care amintim:
- activităţi de vizitare a unităţii, prin organizarea „Zilei porţilor deschise”, cu ocazia
sărbătoririi Zilei Protecţiei Civile şi a Zilei Pompierilor, programe de vizită a elevilor
cu ocazia derulării programelor educaţionale Şcoala Altfel (în cadrul acestor
activităţi, elevilor, dar şi altor personae interesate, le-au fost prezentate tehnica de
luptă, exerciţii demonstrative şi măsuri de prevenire privind comportamentul în
diferite situaţii de urgenţă);
- cu diferite ocazii (1 iunie, 13 septembrie), în Piața 1 Decembrie 1918 au fost
organizate activităţi preventive;
- activităţi preventive şi ample campanii de informare preventivă (FOC, RISC şi
Vreau să fiu voluntar, 14 octombrie - Ziua Prevenirii Dezastrelor Naturale) au fost
desfăşurate în centrele comerciale din oraş, iar clipurile au fost difuzate pe parcursul
anului de televiziunile şi posturile de radio locale
- au fost executate mai multe exerciţii cu forţe în teren, pentru antrenarea
structurilor de intervenţie, la magazinul Kaufland, Centrul de recuperare Acasă,
Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Şcoala Gimnazială Gheorghe Lazăr etc.
Instituţia are o vizibilitatea crescută, ceea ce generează un sentiment pozitiv, de
încredere din partea cetăţenilor. De asemenea, un rol important îl acordăm comunicării
cu societatea civilă (controale la operatorii economici şi instituţii publice/private din
oraş, organizarea de instruiri şi campanii de informare a copiilor şi a adulţilor în vederea
preîntâmpinării producerii unor situaţii de urgenţă de amploare, care să ducă la pierderi
materiale importante sau chiar pierderi de vieţi omeneşti, asigurărilor măsurilor PSI la
evenimentele derulate în municipiu - activităţi culturale, sportive şi de divertisment).
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INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „Menumorut
Voievod” SĂLAJ
Structurile de ordine publică ale inspectoratului şi-au îndeplinit atribuţiile prin
asigurarea ordinii publice în spaţiul public, la întruniri şi manifestaţii, mitinguri, marşuri,
procesiuni, acţiuni de pichetare, promoţionale, comerciale, cultural-artistice, sportive,
religioase, intervenţia şi restabilirea ordinii publice, când aceasta a fost tulburată prin
orice fel de acţiuni ce contravin legilor în vigoare.
Principalele direcţii de acţiune pentru îndeplinirea acestui gen de misiuni au
constat, în principal, în desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor ce au loc în spaţiul
public, asigurarea măsurilor de ordine publică, a climatului de ordine şi siguranţă civică
şi protecţie a participanţilor, asigurarea legăturii cu celelalte structuri ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, realizarea
unor întâlniri cu reprezentanţii organizatorilor de competiţii sportive, ai sindicatelor şi
societăţii civile, având ca scop prezentarea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au
organizatorii şi participanţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991,
republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
De asemenea, o prioritate acţională a constat în stabilirea necesarului de efective şi
mijloace pentru îndeplinirea misiunilor din responsabilitate, efectuarea manevrelor de
forţe pentru acoperirea corespunzătoare a spaţiului public, asigurarea unor dispozitive
suplimentare în zone cunoscute cu afluență, pentru prevenirea şi/sau aplanarea stărilor
conflictuale, descurajarea elementelor infracţionale, combaterea fenomenelor cu impact
stradal (cerşetoria, prostituţia şi proxenetismul, furturile, înşelăciunile etc).
Concentrarea eforturilor pentru realizarea unor dispozitive viabile şi flexibile care
să poată fi uşor adaptate sau reorientate pentru îndeplinirea unor misiuni neprevăzute sau
pentru rezolvarea situaţiilor deosebite în vederea asigurării intervenţiei ferme, pentru
prevenirea şi aplanarea situaţiilor ce ar putea evolua spre tulburarea ordinii publice, în
funcţie de specific, gradul de risc sau ameninţarea creată, a fost de asemenea un
deziderat îndeplinit cu responsabilitate de către unitatea noastră.
Pe linia
pregătirii misiunilor de asigurare a ordinii publice cu ocazia
manifestărilor sportive, au fost identificate societăţile de protecţie şi pază care au licenţă
de funcţionare şi sediul pe raza judeţului Sălaj, reprezentanţii acestora fiind invitaţi,
alături de reprezentanţi ai firmelor de securitate care au asigurat măsuri specifice de
siguranţă, să participe la şedinţe de lucru tehnico-tactice, destinate analizei şi luării
măsurilor necesare pentru desfăşurarea acestor competiţii, din sezonul actual, în condiţii
de deplină siguranţă.
A fost asigurat climatul de ordine şi siguranţă civică la manifestările culturale –
artistice şi comemorative, printre care cele mai importante fiind: Festivalul Roman
Zalău Porolissum, manifestări de genul ,,Zilele Cetăţii”, Ziua Naţională a României,
Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua Imnului Naţional, Ziua Drapelului
de Stat, comemorarea Revoluţiei Maghiare de la 1848 şi sărbătorirea Zilei Maghiarilor
de Pretutindeni, Festivaluri de film, Festivaluri gastronomice şi ale portului tradiţional
ş.a..
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj, alături de celelalte structuri ale
Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat ordinea şi liniştea publică la nivelul judeţului
şi, implicit, al Municipiului Zalău, pentru toate misiunile şi activităţile asociate
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organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor membrilor din România pentru
Parlamentul European şi cele pentru desemnarea Preşedintelui României, protecţia
secţiilor de votare şi a dosarelor întocmite de biroul electoral judeţean, precum şi
securitatea pe timpul tipăririi, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte
materiale necesare sau rezultate în urma votării.
Un alt gen de misiuni, căruia i s-a acordat o atenţie sporită, a fost asigurarea
măsurilor de ordine publică cu ocazia desfăşurării competiţiilor sportive susţinute de
echipa de handbal feminin Handbal Club Zalău, în cadrul Ligii Naţionale şi echipa de
volei masculin Asociaţia Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău, în cadrul Diviziei A1.
Activităţile desfăşurate în comun cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj se
realizează în contextul conturării tot mai clare a obiectivelor prioritare ale structurilor de
ordine publică, respectiv câştigarea încrederii populaţiei, prin aplicarea fermă a legii şi
consolidarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea.
Totodată, în scopul transpunerii în practică a acestor obiective şi pentru conferirea
unui dinamism şi eficienţă a acţiunii de combatere a criminalităţii prin impulsionarea
activităţii de ordine publică, au fost desfăşurate acţiuni în comun, pe baza planurilor de
acţiune în sistem integrat.
Structurile de jandarmi şi-au adus aportul, în perioada analizată, şi la menţinerea
ordinii publice, prin executarea de misiuni în sistem integrat, în cooperare cu poliţia, şi
independent, prin sistemul patrulelor de jandarmi mobile pe mijloace auto sau pedestre,
efectuarea unor acţiuni punctuale în pieţe, târguri, oboare şi alte zone de interes operativ
pe raza judeţului Sălaj.
Cu ocazia şedinţelor de lucru comune şi a celor ale Grupului de Coordonare şi
Trasare a Sarcinilor desfăşurate la nivelul Inspectoratului de Poliţe Judeţean Sălaj, s-a
încercat abordarea problematicii specifice prin aplicarea conceptelor moderne de
orientare a activităţilor, pe baza problemelor identificate, a informaţiilor operative şi a
dovezilor.
Astfel, măsurile dispuse au avut ca scop eficientizarea activităţilor de ordine şi
siguranţă publică, a modului de acţiune, eliminarea disfuncţionalităţilor apărute în
operaţiunile anterioare, în scopul optimizării angrenării resurselor umane şi logistice în
activităţile de patrulare în sistem integrat, ţinând cont de situaţia operativă existentă şi
evoluţia acesteia.
În perioada analizată, structurile subordonate inspectoratului au executat o gamă
largă de misiuni, acţiuni şi controale, atât independent, cât şi în cooperare cu alte
instituţii.
Pe genuri de misiuni, acestea se prezintă astfel:
Misiuni de asigurare a ordinii publice = 839
Acţiuni de restabilire a ordinii publice = 205
Misiuni de menţinere a ordinii publice = 2.695.
Pentru prevenirea şi combaterea unor fapte care contravin ordinii de drept, ca
răspuns la solicitările unor cetăţeni sau instituţii, au fost desfăşurate o serie de acţiuni de
descurajare a fenomenului infracţional din aceste zone, acţiuni ce vor continua şi în
perioada următoare.
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Executarea acestor misiuni, independent sau în comun cu Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Sălaj, şi rezultatele obţinute în menţinerea unui climat de siguranţă la nivelul
judeţului Sălaj reliefează buna colaborare şi eforturile depuse de cele două instituţii,
pentru atingerea aceluiaşi deziderat - siguranţa cetăţeanului.
În materie contravenţională, la nivelul Inspectoratului s-au aplicat un număr de
1.451 sancţiuni contravenţionale în valoare de 251.660 lei, din care: marea majoritate în
baza Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, dar şi a O.U.G. nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura, a Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor
activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite sau a Legii nr. 4/2008
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive,
astfel: 1.451 sancţiuni aplicate (951 amenzi aplicate şi 500 avertismente scrise).
De asemenea, în timpul misiunilor executate, lucrătorii Inspectoratului au
constatat, în mod independent, un număr de 59 infracţiuni, cu 55 făptuitori, iar cu ocazia
executării misiunilor în sistem integrat, în cadrul patrulelor mixte de ordine publică
poliţie-jandarmi, au fost constatate un număr de 85 infracţiuni, cu 112 făptuitori.
Protecţia instituţională, supravegherea şi ordinea publică în zona obiectivelor
din competenţă
Activitatea pe linia organizării, coordonării şi executării misiunilor de pază şi
protecţie instituţională au vizat în principal creşterea siguranţei obiectivelor şi
eficientizarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională, prin înlocuirea
dispozitivelor statice cu altele flexibile, poliacţionale, cu competenţe extinse atât în zona
interioară, cât şi în zona exterioară a obiectivelor.
Eforturile principale au fost orientate în sensul optimizării, perfecţionării şi
dinamizării dispozitivelor de pază şi protecţie, în funcţie de situaţia operativă existentă şi
forţele la dispoziţie, identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, cât şi
intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ cu celelalte structuri cu
care se cooperează în executarea acestor genuri de misiuni.
În perioada supusă evaluării, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj a asigurat
paza şi protecţia instituţională la un număr de 16 obiective din competenţă, astfel:
- 13 obiective date în competenţă prin hotărâre de guvern, din care:
- 8 instanţe judecătoreşti şi parchete, respectiv Tribunalul Sălaj, Parchetul de pe
lângă Tribunalul Sălaj, Judecătoria Zalău, Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău,
Judecătoria Şimleu Silvaniei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu
Silvaniei, Judecătoria Jibou şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou;
- 4 obiective financiar bancare, respectiv: Trezoreria Zalău, Trezoreria Şimleu
Silvaniei, Trezoreria Cehu Silvaniei şi Trezoreria Jibou;
- 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi a României, respectiv Camera de Conturi
a Judeţului Sălaj;
- 2 obiective conform Ordinului Ministrului Afacerilor Interne, respectiv Instituţia
Prefectului Judeţului Sălaj şi Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Sălaj;
- 1 obiectiv conform Ordinului Inspectorului General al Jandarmeriei Române,
respectiv Sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Sălaj şi Spaţiul de depozitare
Cehu Silvaniei.
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POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU
În vederea asigurării ordinii și liniștii publice, agenții Poliției Locale:
- au executat 1.003 acţiuni de asigurare a ordinii publice în zonele unităţilor de
învăţământ;
- au răspuns unui număr de 1.629 solicitări din partea cetăţenilor pentru:
soluţionarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, stări de pericol
identificate de cetăţeni în zonele de domiciliu ale acestora. Cele care au intrat în
competența Poliției Locale au fost rezolvate cu operativitate, iar restul au fost
comunicate altor instituții, pentru competentă soluționare;
- au acţionat în 501 cazuri de anihilare a fenomenului de apelare la mila publică;
- au fost conduse la sediul Poliţiei Locale, pentru identificare, un număr de 144
persoane suspecte, depistate cu ocazia unor acţiuni sau controale, precum şi cele care au
refuzat să se legitimeze cu actul de identitate ori să dea relaţii pentru stabilirea identităţii
lor;
- au predat Poliţiei Municipiului Zalău, 9 persoane suspecte de comiterea unor
infracţiuni (furturi, spargeri, distrugeri etc.), 17 minori au fost predați Complexului de
Servicii Comunitare nr. 1, în vederea luării măsurilor care se impun, iar 12 persoane care
au apelat la mila publică, folosindu-se de copiii lor minori, au fost conduse la sediul
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde au dat declaraţii şi li
s-a adus la cunoştinţă că, în cazul în care se mai repetă astfel de cazuri, copiii vor fi luaţi
în sistemul de protecţie;
- au depistat 98 de situații în care s-a constatat desfășurarea de activităţi
comerciale cu încălcarea normelor legale în domeniu;
- 63 persoane au fost depistate în situaţia de conturbare a liniştii publice;
- au identificat şi dirijat spre soluţionare, instituţiilor de resort, un număr de 726
situaţii de stări de pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale,
indicatoare de circulaţie distruse, animale moarte în parcuri sau pe arterele de circulaţie
etc.) şi zone neiluminate;
- au depistat 12 persoane care au lăsat în libertate animale în parcuri, grădini
publice sau alte spaţii verzi;
- 36 cetăţeni au fost identificaţi ca depozitând molozul şi resturi menajere în alte
locuri decât cele autorizate şi fără a achita serviciului de specialitate contravaloarea
prestaţiei de curăţenie;
- au identificat 2 agenţi economici care nu întreţin curăţenia în jurul unităţilor în
care își desfășurau activitatea;
- au acţionat, în 4 cazuri, pentru depistarea şi identificarea persoanelor care au
distrus spaţiile verzi, mobilierul urban (coşuri, bănci, leagăne, balansoare etc.);
- 1.098 conducători auto au fost identificaţi şi sancţionaţi contravenţional pentru
parcarea autovehiculelor pe trotuare, spaţii verzi sau în alte locuri decât cele special
amenajate;
- au fost înaintate un număr de 1.830 invitaţii unor persoane care au parcat
autoturismele în alte locuri decât cele special amenajate;
- un număr de 5 de cetăţeni au fost depistaţi că repară sau spală autovehiculele pe
domeniul public;
- în cadrul Serviciului Ordine Publică au fost soluţionate un număr de 25 petiţii.
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Urmare a acţiunilor de mai sus, în anul 2014, agenţii Poliţiei Locale - Serviciul
Ordine Publică au aplicat 2006 sancţiuni contravenţionale, din care:
amenzi……..............607
- avertismente……….1.399.
Sancţiunile contravenţionale aplicate în conformitate cu actele normative care le
reglementează, se regăsesc în:
1. aplicarea Legii 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice:
- amenzi…………… 280
- avertismente…….. 86.
2. aplicarea H.C.L. 170/2007 privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin
cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice
pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea
permanentă a curăţeniei în Municipiul Zalău:
- amenzi ………… 242
- avertismente…… 1.255.
3. aplicarea H.C.L. 213/2008 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a parcurilor de joacă din Municipiul Zalău:
- amenzi ………… 8
- avertismente…… 34.
4. aplicarea Legii 92/2007 privind persoanele fizice care călătoresc pe
mijloacele de transport public fără titlu de călătorie:
- amenzi…….. ….. 76
- avertismente…… 19.
5. H.C.L. 57/2008 privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de
transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza Municipiului Zalău:
- amenzi…….. ….. 1
- avertismente…… 5.
Valoarea amenzilor aplicate de Serviciul Ordine Publică, în 2014, este de 92.560
lei.
Acțiuni în vederea asigurării siguranței circulației rutiere în Municipiul
Zalău
Activitatea a fost organizată prin acţiuni de patrulare - un echipaj auto - în fiecare
zi, într-un serviciu de 12 ore pe zi şi un poliţist local, într-un serviciu de 8 ore în fiecare
zi lucrătoare, care îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu firma de ridicări auto.
Ca urmare a acţiunilor de mai sus, în perioada ianuarie – decembrie 2014, agenţii
Poliţiei Locale, cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au aplicat 2.798
sancţiuni contravenţionale, din care:
- amenzi ...... 519
- avertismente ....... 2.279.
În baza O.U.G. 195/2002 s-au aplicat un număr de 2.451 sancţiuni
contravenţionale, din care:
- amenzi ..... 451
- avertismente......... 2000.
În baza H.C.L 170/2007 s-au aplicat un număr de 333
sancţiuni
contravenţionale, din care:
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- amenzi………55
- avertismente ……..278.
În baza
Legii 61/1991 s-au aplicat un număr de 14 sancțiuni
contravenționale, din care:
- amenzi ……13
- avertismente….1.
Valoarea amenzilor aplicate în anul 2014 este de 105.430 lei.
Valoarea totală a amenzilor aplicate de către Poliția Locală Zalău în anul
2014 se ridică la suma de 197.990 lei.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
În ultimii doi ani, procentul de realizare a veniturilor proprii, faţă de drepturile
constatate, a fost de 74,02% în anul 2012 și de 75,00% în anul 2013.
Gradul de colectare a veniturilor se calculează conform metodologiei prevăzute de
Ordinul 244/2651 din 03.11.2010, respectiv, la nivelul drepturilor constatate pentru 8
indicatori, conform anexei solicitate de către structurile de specialitate ale Ministerului
Finanţelor Publice.
La nivelul anului 2014, situaţia se prezintă astfel:
-mii leiNr.
DENUMIRE
Cod
Drepturi
Incasari realizate
crt. INDICATOR
indicator constatate aferente
la
dreptuilor
%
31.12.2014 constatate 2014
1. Impozit pe cladiri de la persoane 07.02.01.01
5.467.47
4127,16 75.49
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

fizice
Impozit si taxa pe cladiri de la
persoane juridice
Impozit pe terenuri de la
persoane fizice
Impozit si taxa teren de la
persoane juridice
Impozit pe teren extravilan
Impozit pe mijloace de transport
detinute de persoane fizice
Impozit pe mijloace de transport
detinute de persoane juridice
Venituri din concesiuni si
inchirieri
TOTAL

07.02.01.02.

8.109.15

7116,45 87.76

07.02.02.01.

592.35

395,34 66.74

07.02.02.02.

1.121.84

1059,68 94.46

07.02.02.03.
16.02.02.01.

397.68
5.230.25

252,84 63.58
3338,00 63.82

16.02.02.02.

2.007.65

1579,41 78.67

30.02.05.

4.822.89

4564,19 94.64

27749.28

22433,07 80.84

În ceea ce priveşte soldul total al creanțelor bugetare, de incasat la 31 decembrie
2014, acesta este de 25471 mii lei, în creştere cu 5552 mii lei faţă de sfârşitul anului
2013, din care: de la persoane fizice - 11715 mii lei (în creştere cu 3123 mii lei faţă de
sfârşitul anului 2013), iar de la persoane juridice - 13756 mii lei (în creştere cu 2428
mii lei faţă de sfârşitul anului).
Creşterea, de la un an la altul, a soldului sumelor de încasat la bugetul local, se
datorează, în cazul:
- Persoanelor fizice - în principal, gradului scăzut de colectare a veniturilor constând în
amenzi contravenţionale, valoarea soldului, la data de 31.12.2014 pentru această sursă,
fiind de 5.343 mii lei (46% din totalul soldului restant la 31.12.2014), în creştere faţă de
sfârşitul anului 2013 cu 799 mii lei (14% din totalul creşterilor faţă de începutul anului),
în contextul în care nivelul încasărilor anuale la această sursă creşte de la un an la altul.
- Persoanelor juridice - în principal, numărului tot mai mare de societăţi care intră sub
incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, până în 29.06.2014, dată cu
care intră în vigoare Legea nr. 85/2014, dar, mai ales, a perioadei extrem de lungi de
timp în care aceasta se desfăşoară, ceea ce conduce la acumularea de obligaţii fiscale
către bugetul local al Municipiului Zalău şi pentru a căror recuperare Serviciul de
executare silită, din cadrul Primăriei Municipiului Zalău, nu deţine nici o pârghie legală.
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Valoarea obligaţiilor creanţelor bugetare, de încasat la 31.12.2014, aferente agenţilor
economici care se află sub incidenţa celor două acte normative menţionate mai sus, este
de 7.973 lei, la un număr total de 152 societăţi comerciale, din care, pe principalii
indicatori, situaţia se prezintă astfel:
-mii leiNr.c DENUMIRE
Cod
Drepturi
Număr
rt.
INDICATOR
indicator constatate
cazuri
la 31.12.2014 *)
07.02.01.02.
1. Impozit si taxa pe cladiri de la
6271
53
2.
3.
4.

persoane juridice
Impozit si taxa teren de la
persoane juridice
Impozit pe teren extravilan
Impozit pe mijloace de transport
detinute de persoane juridice
TOTAL

07.02.02.02.

623

47

07.02.02.03.
16.02.02.02.

3
865

11
144

XXXX

7762
XXXX
*) Precizăm că aceste sume nu intră în calculul gradului de colectare a veniturilor,
conform metodologiei prevăzute de Ordinul 244/2651 din 03.11.2010.

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A DEBITELOR, CONFORM PREVEDERILOR
BUGETARE, RAPORTATE LA DREPTURILE CONSTATATE ŞI A
ÎNCASĂRILOR ÎNREGISTRATE LA 31.12.2014 - PERSOANE JURIDICE
-mii leiNr. Clasificatia
Specificatie
Buget la
Drepturi
Nr.
Drept
crt.
bugetara
31.12.2014
constatate cazuri
constat
01.01.2014
finale
*)
31.12.20
1

07.02.01.02

2

16.02.02.02

3

07.02.02.02

4

07.02.02.03

Impozit pe clădiripersoane juridice
Impozitul
asupra
mijloacelor
de
transport - persoane
juridice
Impozit
teren
intravilan - persoane
juridice
Impozit
pe
teren
extravilan - persoane
juridice
Total

8720,00

33362,00

669

8109

1622,00

2231,00

1672

2007

950,00

1077,00

510

1121

5,00

24,00

39

11297,00

33694,00 XXXX

11244

*) suma drepturilor constatate la începutul anului conţine şi sume aferente unor
clădiri, aparţinând agenţilor economici, care în cursul anului au trecut de la cota majorată
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de 10%, respectiv 30%, la cota normală de 1,3%, ca urmare a prezentării, de către agenţii
economici, a rapoartelor de reevaluare.
**) suma drepturilor constatate la sfârşitul anului 2014 nu conţine sumele aferente
agenţilor economici aflaţi în procedura falimentului, precum şi sume aflate în litigiu.

SITUAŢIA COMPARATIVĂ A DEBITELOR, CONFORM PREVEDERILOR
BUGETARE, RAPORTATE LA DREPTURILE CONSTATATE ŞI A
ÎNCASĂRILOR ÎNREGISTRATE LA 31.12.2014 - PERSOANE FIZICE
Nr.
crt.

Clasificatia
bugetara

1

07.02.01.02

2

16.02.02.02

3

07.02.02.02

4

07.02.02.03

Specificatie

Impozit pe clădiri –
persoane fizice
Impozitul
asupra
mijloacelor
de
transport – persoane
fizice
Impozit
teren
intravilan – persoane
fizice
Impozit
pe
teren
extravilan – persoane
fizice
Total

Buget la
31.12.2014

Drepturi
constatate
01.01.2014

3840,00

5136,00

-mii leiNr.
Drept
cazuri
constat
finale
31.12.20
22057
5467

3124,00

4999,00

17150

5255

355,00

540,00

6117

592

262,00

371,00

3533

392

11045,00 XXXX

11706

7581,00

SITUAŢIA SOMAŢIILOR EMISE PENTRU PERSOANE FIZICE, LA
PRINCIPALELE SURSE
Tip venit

Nr. somaţii Valoare
emise
somaţii

Nr. somaţii
încasate
total/parţial

-mii leiValoare sume încasate
somaţii
an 2014 şi anii precedenţi
Total
Sume
aferente
somaţiilor
din anul
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Impozit/taxă
cladire
–
persoane fizice
Impozit/taxă
teren intravilan
–
persoane
fizice
Impozit/taxă
teren
extravilan
–
persoane fizice
Impozit Auto
–
persoane
fizice
Amenzi
–
persoane fizice
TOTAL

5057

1762,00

3086

837,00

2014
583,00

1349

226,00

747

73,00

49,00

665

165,00

350

36,00

17,00

4423

2264,00

2573

865,00

558,00

7453

5099,00

799

524,00

227,00

XXXX

9515,00

XXXX

2335,00

1434,00

SITUAŢIA SOMAŢIILOR EMISE PENTRU PERSOANE JURIDICE, LA
PRINCIPALELE SURSE
-mii leiTip venit
Nr. somaţii Valoare
Nr. somaţii
Valoare sume încasate
emise
somaţii
încasate
somaţii
total/parţial
an 2014 şi anii precedenţi
Total:
Sume
aferente
somaţiilor
din anul
2014
Impozit/taxă
252
1843,00
180
912,00
477,00
cladire
persoane
juridice
Impozit/taxă
157
149,00
111
152,00
66,00
teren intravilan
persoane
juridice
Impozit/taxă
9
0,86
5
0,80
0,36
teren
extravilan
-
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persoane
juridice
Impozit Auto
sub 12 tone persoane
juridice
Impozit Auto
peste 12 tone persoane
juridice
TOTAL

507

641,00

330

444,00

270,00

116

233,00

84

212,00

119,00

1720,80

932,36

XXXX

2866,86

XXXX
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CAMERA DE COMERȚ și INDUSTRIE SĂLAJ
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STARE MEDIU
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S.C. COMPANIA de APĂ SOMEȘ S.A. – Sucursala Zalău
Obiectul de activitate al societăţii comerciale:
-Captarea, tratarea, transportul si distribuţia apei potabile;
-Colectarea, transportul si epurarea apelor uzate menajere;
-Întreţinerea şi repararea reţelelor de aducţiune şi de distribuţie a apei potabile;
-Întreţinerea şi repararea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare.
Asigurarea utilităţilor în Municipiul Zalău
Activitatea
Apă potabilă
-populaţie
-agenţi economici
-institutii bugetare
Canalizare
-populaţie
-agenţi economici
-institutii bugetare

U.M
mii mc
mii mc
mii mc
mii mc
mii mc
mii mc
mii mc
mii mc

Cantităţi fizice
3652787
1969918
1482305
200564
2891933
1768816
943578
179539

S-a asigurat apă potabilă în program continuu, distribuind în Municipiul Zalău,
cantitatea de 2.652,8 mii mc/an, din care, pentru populaţie, 1670 mii mc/an, ceea ce
înseamnă 96,6 l/om/zi.
Pierderile inregistrate în sistemul de alimentare cu apă potabilă, în anul 2014, au
fost de 25%.
Calitatea apei potabile
S-au redus semnificativ numărul reclamațiilor privind calitatea apei potabile, în
special datorită faptului că s-a corelat funcționarea sistemului de clorinare de la sursă,
cu nivelul dozărilor din Stațiile de clorinare. La plecare din Stația Vârșolț, apa potabilă
are o concentrație de clor de 1,4 mg/l și Stațiile de clorinare din Zalău sunt reglate în așa
fel încât, la utilizatori, concentrația de clor să nu depășească 0,5 mg/l.
În urma finalizării lucrărilor de Modernizare a Stației de tratare Vârșolț, începând
cu anul 2013, comparând valorile multianuale privind caracteristicile fizico-chimice și
bacteoriologice ale apei potabile, se observă:
- reducerea turbidității, datorită eficientizării filtrelor cu nisip cuarțos
- scăderea valorii la indicatorul “Oxidabilitate” în urma punerii în funcțiune a filtrelor
cu cărbune activ, precum și îmbunătățirea proprietăților organoleptice, prin eliminarea
gustului și mirosului neplăcut
- scăderea concentrației de clor rezidual la apa potabilă, produsă în Stația Vârșolț,
datorită funcționării continue și reducerii, pe flux, a încărcăturii organice.
Calitatea apei epurate
Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată de evacuările de ape uzate, când
acestea nu sunt preepurate sau neadecvat epurate, înainte de a fi descarcate în receptor.

29

In urma punerii în funcţiune a noii Staţii de Epurare, extinderea şi
reabilitarea sistemului de canalizare a municipiului Zalău, procentul de ape uzate
neepurate sau insuficient epurate a scăzut în anul 2014. Prin monitorizarea calităţii
apelor uzate şi epurate, realizată în Laboratorul Analize Apă Uzată Zalău, se
poate observa o îmbunătăţire a calităţii apei epurate, la evacuarea în emisar (Valea
Zalăului), în anul 2014, faţă de anii anteriori. Pe tot parcursul anului 2014, valorile
indicatorilor de calitate ai apelor epurate s-au încadrat în limitele stabilite prin
Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.
La principalii indicatori de calitate, caracteristici ape uzate, se constată o
creştere a eficienţei înlăturării acestora din apa uzată, astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Indicator monitorizat

2014

CCO-Cr
CBO5
Materii totale în Suspensie

93,01 %
98,05 %
92,10 %

Azot Amoniacal

97,73 %

perioadă
anterioară
92 %
95 %
90 %
94 %

La ora actuală, Staţia de Epurare este concepută exclusiv pentru îndepărtarea
carbonului, urmând ca, după finalizarea etapei a doua, să se realizeze îndepărtarea
azotului şi a fosforului, precum şi treapta de prelucrare a nămolurilor provenite din
fluxul staţiei.
In cursul anului 2014, societatea noastră a practicat urmatoarele preturi si tarife in
activitatea de exploatare:
Activitatea

Tarif practicat
In perioada
01.01.201301.07.2013
Apă potabilă 2,41
Canalizare
2.20

Tarif practicat
in perioada
01.07.201331.12.2014
2,63
2,79

Situatia infrastructurii din municipiul Zalau
Lungimea retelelor de distribuţie pentru apa potabila
Lungimea retelelor de canalizare (canal + colectoare)
Populatia racord. la retea de apa
Populatia racord. la retea de canalizare
Nr. bransamente
Nr. bransamente case
Nr. bransamente blocuri

139,4 km
121,2 km
55886 pers.
54768 pers.
6390 buc
4475 buc
1115 buc
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Nr. bransamente agenti economici
Nr. bransamente contorizate
Nr. bransamente contorizate case
Nr. bransamente contorizate blocuri
Nr. bransamente contorizate agenti
Nr. racorduri canalizare
Nr. racorduri canalizare case
Nr. racorduri canalizare blocuri
Nr. racorduri canalizare agenti

800 buc
6380 buc
4468 buc
1115 buc
800 buc
6211 buc
4296 buc
1115 buc
800 buc.

În cursul anului 2014 s-au înregistrat 553 defecţiuni pe reţelele de distribuţie a apei
potabile şi 1087 colmatări pe reţelele de canalizare. Pentru remedierea acestor
defecţiuni s-au cheltuit din fonduri proprii 1683 mii lei, după cum urmează:
Mii lei
-Reparaţii curente pe reţelele de apă
826,2
-Reparaţii curente pe reţelele de canalizare si Statie de epurare 856,8
Total
1683,0.
În acestă perioadă activitatea tehnică s-a axat pe următoarele probleme:
-Menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor şi utilajelor din dotare,
efectuarea, la timp şi de bună, calitate a reviziilor şi reparaţiilor, conform planului
aprobat;
-Respectarea cu stricteţe a programului de funcţionare stabilit în vederea încadrării
în consumuri energetice minime;
-Asigurarea unor servicii de calitate şi cu program continuu, în municipiul Zalău;
-Reducerea la minim a cheltuielilor materiale de întreţinere şi de tratare;
-Realizarea de prestari servicii cu forţă de muncă proprie.
Investitii realizate din Fondul IID.
-Extindere retea de apa pe str. Freziilor, str. Pescarilor - 605 ml, valoare 38162 lei;
-Reabilitare retea apa pe str. Vanatorilor - 265 ml, valoare 61770,72 lei;
-Extindere retea canalizare pe str. A Saguna - 37 ml, valoare 29221,78 lei;
-Extindere si reabilitare retea canalizare str. Stadionului - 108 ml, valoare 56153,54
lei;
-Reabilitare retea canalizare în cart. Dumbrava Nord, bloc E3-E9 - 128 ml, valoare
41587,46 lei;
-Extindere retea canalizare str. Bradetului 420 ml, valoarea 112348,6 lei;
-Reabilitare retea canalizare pe str. T.Vladimirescu, bloc P64-67 - 28 ml, valoare
28859,86 lei;
-Deviere Aductiune Hereclean-Bocsa - 162 ml, valoare 30019,67 lei.
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SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SĂLAJ
Calitatea resurselor de apă – zona Municipiul Zalău
Corpuri de apă de suprafață
În conformitate cu Art. 2.10 din Directiva Cadru a Apei 2000/60/EC, prin „corp
de apă de suprafaţă” se întelege un element discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă
ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal, ape tranzitorii, o parte din apele
costiere.
Calitatea unui corp de apă de suprafaţă se caracterizează din punct de vedere
ecologic şi chimic.
Determinarea stării ecologice a corpurilor de apa de suprafaţă - râuri în stare
naturală - monitorizate prin Sistemul Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, se
realizează pe baza sistemului de clasificare şi evaluare globală, realizată de către
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM Bucureşti
şi colaboratorii - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” –
Constanţa.
Pentru protecţia calităţii resurselor de apă, în cadrul reţelei Sistemului Naţional
de Monitoring Integrat SGA - Sălaj, corpul de apă V. Zalău, se monitorizează în două
secţiuni - amonte municipiu Zalău şi Borla, asigurându-se, astfel, cerinţele specifice de
investigare prin următoarele programe de monitoring: operaţional (O), cea mai bună
secţiune disponibilă (CBSD) si ihtiofaună (IH);
Corpul de apă „Zalău” (RORW2.2.17_B1), cu lungimea de 38 km, corespunde
tipologiei RO 04 şi cuprinde 2 secţiuni de urmărire a calităţii apei, în care se desfăşoară
următoarele programe de monitoring:
- „Valea Zalăului amonte de Zalău” - programe de monitoring: IH, CBSD;
- „Valea Zalăului la Borla” - programe de monitoring: O, IH.
Frecvenţa de monitorizare este stabilita în funcţie de cerinţele Directivelor
specifice, precum şi de variabilitatea parametrilor relevanţi din cadrul arealului arondat,
astfel: pentru V. Zalău, la Borla, frecvenţa de monitoring a fost de 12 campanii de
recoltare,, iar pentru V. Zalău, amonte Zalău, frecvenţa a fost de 4 campanii de
recoltare.
Încadrarea corpului de apă Zalău, în stările ecologice şi chimice corespunzătoare,
sunt redate în tabelul de mai jos:
Starea
Anul
Starea chimică
Corpul de apă
ecologică
2014Zalău
Bună
Moderată
sem I
2013
Zalău
Bună
Moderată
2012
Zalău
Bună
Moderată
2011
Zalău
Bună
Moderată
2010
Zalău
Bună
Moderată
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Presiunea asupra stării de calitate a corpului de apă este dată de inexistenţa
reţelelor de canalizare pe toate străzile din municipiul Zalău, realizarea retelelor stradale
de canalizare fara realizarea concomitenta a racordurilor individuale, realizarea retelelor
de alimentare cu apa stradale fara realizarea concomitenta a retelelor de canalizare,
degradarea, disfunctionalitatea si exploatarea necorespunzatoare a colectoarelor de
canalizare menajeră şi pluviala, depăşirea indicatorilor de calitate reglementaţi ai apelor
uzate, evacuate in V. Zalău, precum şi depozitarea necontrolată de deşeuri pe malurile şi
în albiile cursurilor de apă.
Prin lucrarile de investiţii derulate prin Compania de Apă Someş SA Cluj Napoca
- Sucursala Zalău, care au vizat reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare s-au
sistat, la finele anului 2012, evacuările directe de apă brută in Valea Zalăului.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, prin formatiile de lucru, asigură
permanent întreţinerea lucrărilor hidrotehnice şi a cursurilor de apă din administrare.
In cursul anului 2014 s-au desfășurat urmatoarele actiuni pe cursurile de apa din
municipiul Zalau-intravilan:
- Defrisari manuale de tufisuri si arbusti, degajarea terenului de acestea =
56 smp
- Doborare arbori care pericliteaza stabilitatea malurilor si sectiunea de
scurgere proiectata = 30 buc
- Curatirea terenului de iarba si buruieni, arderea lor supravegheata = 360
smp
- Degajarea terenului de corpuri straine (peturi, altele) = 319 smp
- Cosiri manuale de ierburi perene = 274 smp
- Igienizarea V. Zalau in cursul lunii martie
- Investitii din surse proprii pentru decolmatarea Vaii Mitii pe o lungime
critica de 800 ml, cu excavarea unei cantitati de 2500 mc de aluviuni.
În vederea protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii corpurilor de apă de suprafaţă, în
scopul atingerii stării bune a acestora, până în data de 22 decembrie 2015, sunt necesare
lucrări de extindere a reţelelor de canalizare la nivelul întregii reţele stradale şi
racordarea tuturor utilizatorilor de apă la reţelele de canalizare, precum şi finalizarea
lucrărilor pentru reabilitarea şi extinderea Staţiei de Epurare Zalău, inclusiv treapta
terţiară, cu finanţare din fondul de coeziune 74%, buget de stat 11,3%, buget local 1,9%,
operator regional 12,8%.
Corpuri de apă subterană din municipiul Zalău
Evaluarea stării chimice a corpului de apă subterană ROSO07-R. Crasna, lunca şi
terase s-a realizat prin monitorizarea forajelor de observaţie freatice Zalău F1 şi Sarmasag F2
prin programele de monitoring supraveghere (S) şi zonă vulnerabilă (ZV). Starea chimică
înregistrată a corpului de apă subterană a fost bună.
Surse de poluare
În cursul anului 2014 s-au înregistrat depăşiri ale indicatorilor de calitate din apele uzate,
evacuate in V. Zalău şi afluenţi, faţă de limitele reglementate la următoarele folosinţe de
apă: Compania de Apă Someş SA Sucursala Zalău - evacuare Staţie de epurare Zalău
(fosfor total), SC Cuprom SA Zalau (cupru), SC ROMINSERV Valves IAIFO Zalau
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(mangan), SC Uzina Electrica Zalau SA - depozit zgură şi cenuşă Panic (calciu), SC
Transimont SRL (azot total, CBO5), SC Tempo Pam SRL (azot total), SC Fraven SRL
(azot si fosfor total), pentru care s-au calculat penalităţi in conformitate cu Ordinul
798/2005, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1725/2010.
Lucrari de amenajare cursuri de apa
Lucrarile de amenajare a cursului de apa V. Zalau si afluenti (p. Meses, p. Sarmas
si v. Mitii) existente pe raza municipiului Zalau, sunt: 16,917 km regularizare albii;
15,795 km consolidari mal; 12 praguri de fund; 1,3 km dig de aparare, mici acumulari
locale. Din acestea, cca 95% din capacitatile lucrarilor de regularizare si de protectie a
albiilor si integral digul se afla in administrarea Administratiei Bazinale de Apa Somes
Tisa, iar celelalte lucrari se afla in administrarea ANIF Sucursala Salaj (acumularile
locale si partial regularizari) si a Primariei municipiului Zalau (regularizari locale).
Pentru atingerea tintei de aparare impotriva inundatiilor, a municipiului, în
acord cu prevederile Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe
termen mediu si lung, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 846 din 11 august 2010,
care prevede, printre altele:
“Reducerea vulnerabilitatii sociale a comunitatilor expuse la inundatii - 50%, în termen
de 10 ani si pana la 75% pe termen lung, în 30 de ani. Pentru aceasta tinta, este necesara
revizuirea normelor de proiectare a structurilor de aparare, cu o valoare implicita a
probabilitatii anuale de depasire de minimum 0,2% pentru zonele urbane dezvoltate, în
functie de rezultatele analizelor tehnico-economice, 0,5% pentru zonele urbane cu
dezvoltare medie, 1% pentru zonele rurale si 10% pentru zonele agricole (fara locuinte
sau bunuri sociale si economice importante)“,
este necesara amenajarea complexa a r. Zalau si v. Mitii si a afluentilor necodificati din
municipiul Zalau, pentru mentinerea si imbunatatirea calitatii si standardelor de viata in
zona si conformarea cu standardele de mediu ale UE, prin asigurarea functiunii de
aparare impotriva inundatiilor.
Avand in vedere posibilitatile extrem de limitate de interventie asupra sectiunilor
de scurgere a albiei v. Zalau, principala cale de prevenire a dezastrelor din inundatii, care
se impune, este atenuarea undelor de viitura, cu un rol important in atenuarea efectelor
schimbarilor climatice, reprezentand totodata o necesitate imperioasa pentru comunitate
(avand in vedere si fenomenele extreme, precum furtunile, precipitatiile violente,
viiturile).
Inundatiile reprezinta o provocare majora, amplificata de schimbarile climatice.
In prezent, avand ca titular de investitie Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice, este in curs obiectivul “Aparare impotriva inundatiilor a municipiului si
platformei industriale Zalau, jud. Salaj”, fiind aprobati, prin OM, indicatorii tehnicoeconomici, inclusiv cu Acumularea Zalau – lucrari prioritare, necesare si oportune
pentru apararea impotriva inundatiilor, a zonei centrale, dens populata, a municipiului.
Din cauza insuficientei resurselor financiare, executia nu a continuat dupa anul 2010.
Este necesara si oportuna continuarea lucrarilor de amenajare, in conformitate cu
strategia nationala de management al riscului la inundatii, pe toata lungimea v. Zalau.
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Afluentul principal al v. Zalau, in municipiu, este v. Mitii. Acest curs de apa este
regularizat, in municipiul Zalău (an PIF 1983), pe un sector in lungime de 3.6 km si
indiguit pe o lungime de 1.3 km.
In concordanta cu stadiul actual de echipare a zonei cu constructii si crearea
premiselor necesare dezvoltarii in zona municipiului Zalau, pentru adaptarea la
schimbarile climatice, este necesara construirea infrastructurii de protectie impotriva
inundatiilor a municipiului Zalau, conform standardelor actuale de protectie pentru
apararea de inundatii a locuitorilor, comunitatilor si obiectivelor economice de interes
national/regional/local, pe toata lungimea cursului de apa v. Mitii, in conformitate cu
Strategia de management al riscului la inundatii, aprobata prin HG 846 din 11 august
2010. Stadiul actual corespunde etapei de nota de fundamentare elaborata, iar obiectivul
este cuprins in Lista proiectelor prioritare propuse pentru finantare – beneficiar ABA
Somes - Tisa.
Atat pentru v. Zalau, cat si pentru v. Mitii lucrarile necesare a se executa vizeaza
realizarea infrastructurii necesare pentru prevenirea inundatiilor si reducerea
consecintelor distructive ale inundatiilor si constau in lucrari de amenajari/regularizari de
albii, lucrari de consolidare a malurilor, constructia de lacuri de acumulare, modernizari
statii si instalatii ale retelei nationale de observatii si masuratori hidrologice precum si
ale retelei de observatii si masuratori meteorologice, specifice gospodaririi apelor in
scopul:
 cresterii capacitatii de transport a albiei vailor Zalau si Mitii
 amenajarea albiilor in zone de risc si impact
ridicat la inundatii, necesare
maximizarii parametrilor de scurgere la viituri si stabilizarii albiilor in scopul unei
exploatari durabile
 atenuarii undelor de viitura amonte de municipiul Zalau.
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GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL
JUDEȚEAN SĂLAJ
o Aspecte privind funcţionarea Comisariatului Judeţean al GNM
- Garda Naţionala de Mediu – Comisariatul Judeţean Sălaj funcţionează în baza HG
nr. 1005 din 17 octombrie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de
Mediu (GNM)
- GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari
publici cu statut specific, care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a
activităţii, ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea
condiţiilor impuse prin actele de reglementare, şi a măsurilor stabilite în notele de
constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control
- Comisarii din cadrul comisariatelor judeţene au atribuţii de inspecţie şi control,
precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe
teritoriul judeţului în care funcţionează.
o Aspecte privind activitatea GNM:
În anul 2014 au fost controlati un număr de 167 de agenţi economici care desfasoară
activitate considerată cu impact asupra mediului, pe raza municipului Zalău, obiective
care deţin autorizatie de mediu în vigoare sau derulează procedura de autorizare din
punct de vedere al mediului. La aceste obiective au fost efectuate inspectii planificate şi
neplanificate.
Pentru incălcarea prevederilor legislatiei privind protecţia mediului de către persoane
fizice şi juridice din municipiul Zalău au fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale
principale, din care 8 avertismente scrise si 8 amenzi contravenţionale, în valoare totală
de 199000 lei.
Au fost înregistrate 20 sesizări în domeniul de competenţă al GNM, din care: 4 cu
privire la gestionarea necorespunzătoare a deseurilor provenite din activitatea de crestere
a animalelor si degajare de mirosuri specifice; 6 cu privire la disconfortul produs prin
desfăşurarea unor activitaţi cu impact asupra mediului (zgomot, emisii, deseuri
generate), 3 privind funcţionarea necorespunzătoare a rigolelor pluviale, 7 privind
descărcări de ape uzate menajere in cursuri de apă, cu degajare de mirosuri specifice.
o Aspecte de mediu:
Activităţi economice principale:
- Industria metalurgică şi prelucrarea metalelor: SC Rominserv Valves
IAIFO SA Zalău; SC Silcotub SA Zalău; SC Cuprom SA Zalău
- Productia de anvelope şi a cordului metalic: SC Michelin România SA
Zalău; SC Michelin România SA-Punct de lucru Zalau Cord
- Industria textilă: SC Uniconf SA Zalău; SC Rosko Textil
- Industria de prelucrare a lemnului: SC Euro Simex SRL Zalau, SC Ovi
Prod SRL Zalau, SC Andrada Mob SRL Zalau
- Ferme pentru cresterea pasarilor: SC Flavoia Hen SRL-Platforma
avicola Hereclean, SC Oncos Prod SRL Cluj Napoca - Punct de lucru Panic
- Industria alimentară: SC Euroconserve SA Zalau, SC Abomil SA Zalau.
• Sub incidenta Legii nr. 278 din 24 octombrie 2013 privind emisiile
industriale au fost inventariate 5 obiective:
- SC Rominserv Valves IAIFO SA Zalău
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- SC Uzina Electrică SA - la aceasta data, activitate sistata
- SC Silcotub SA Zalău
- SC Cuprom SA Zalău – activitate sistată temporar
- SC Cemacon SA Zalau –Punct de lucru Recea
 1 obiectiv privind instalaţii mari de ardere:
– SC Uzina Electrică SA - la aceasta data, activitate sistata
 7 instalaţii care utilizează solvenţi organici:
- SC Rominserv Valves IAIFO SA Zalău
- SC Silcotub SA Zalău
- SC Cuprom SA Zalău - activitate sistată temporar
- SC Michelin Romania SA Zalau
- SC Atcom SA
- SC Electrosan SRL
- SC Nemata Consult SRL.
• Sub incidenţa Directivei 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE
în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a
cotelor de emisii de gaze cu efect de sera – GES, au fost identificate 4 obiective:
- SC Uzina Electrică SA- activitate sistată temporar
- SC Michelin România SA
- SC Silcotub SA
- SC Cemacon SA Zalău - Punct de lucru Recea.
• 3 obiective intra sub incidenta Directivei 960820CE, amendata de Directiva
2003/105/CE - Seveso II: transpusă prin HG nr. 804 din 25 iulie 2007 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe
periculoase:
- SC Petrom SA Zalău – Depozit Central (Rm)
- SC Petrom SA Zalău - Depozit Rezerva de Stat ( RM)
- SC Michelin Romania SA (Rm).

Gestionarea deşeurilor
La nivelul municipiului Zalău este implementat un sistem pentru colectarea,
transportul şi depozitarea deseurilor menajere de la populaţie, agenţi economici şi
instituţii publice, în baza contractului de concesiune a serviciului public de salubrizare
nr. 17146/27.04.2006, încheiat între Primaria Municipiului Zalău şi SC Rom Entrans
Serv SRL şi act adiţional la contractul de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 18
din 15.01.2014, incheiat între Consiliul Local al Municipiului Zalău şi SC Ave Sălaj
Ecoserv SRL Zalau.
Se
monitorizează
cantităţile
de
deşeuri
colectate,
transportate,
valorificate/eliminate final. Conform evidenţelor operatorului de salubritate, în cursul
anului 2014 s-au colectat din municipul Zalău 17968,9 to deşeuri, din care, neselectiv,
10669,5 to. S-au colectat în vederea valorificării: 42,03 to deşeuri de sticlă, 560,29 to
deşeuri PET; 46,88 to deşeuri PE; 1034,4 to deşeuri de hârtie şi carton; 24,73 to deşeuri
de echipamente electrice şi electronice, 41,14 to deşeuri de aluminiu; 180,94 to deşeuri
metalice; 33,22 to deşeuri textile, 23 to deşeuri de lemn. S-au colectat, de asemenea,
4983,4 to deşeuri din construcţii şi demolări si 49,43 to deseuri de ambalaje de plastic,
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care se transportă în depozitul de deşeuri menajere al municipiului Zalău. Cantitatea de
deşeuri, colectată separat, în vederea pregătirii pentru reutilizare şi reciclare, reprezinta
59,31% din masa totală a cantităţilor de deşeuri.
Deşeurile colectate neselectiv sunt transportate la depozitul de deşeuri menajere
din localitatea Crişeni.
Depozitul de deşeuri municipale este reglementat pe linia protecţiei mediului prin
Autorizaţia de mediu nr. 63 din 25.05.2011, revizuită la data de 28.03.2013, cu termen
de valabilitate 16.07.2017, cu program de conformare. Măsurile stabilite privind
pregătirea depozitului şi închiderea acestuia au termen de finalizare data de 16.07.2017.
Titularul Autorizaţiei de mediu este Consiliul Judeţean Sălaj, iar prin contractul de
închiriere nr. 1932 din 18.02.2011, terenul aferent depozitului de deşeuri menajere, cu
suprafaţa de 4,35 ha, este închiriat de către SC Ave Salaj Ecoserv SRL în scopul
administrării. Contractul a fost valabil până la data de 31.12.2011 şi a fost prelungit prin
actul adiţional nr. 3 până la data demararii lucrarilor de ecologizare a depozitului sub
rezerva posibiltăţii rezilierii acestuia, ca urmare a necesităţii de sistare a activităţilor
specifice de depozitare a deşeurilor în vederea ecologizării depozitului, în cadrul
proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Sălaj„.
Gradul de umplere al depozitului, la data de 31.10.2014, a fost de 97,11%.
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AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ
EVALUAREA CALITĂȚII MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
PENTRU ANUL 2014
Monitorizarea calității aerului, în municipiul Zalău se face prin măsurători
continue, prin măsuratori de 24 h și prin analiza de laborator a unor probe colectate în
diferite zone ale orașului.
1. Monitorizarea continuă
Monitorizarea continuă se realizează la stația automată, amplasată în municipiul
Zalău, str. Meteorologiei nr. 93 și face parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a
Calităţii Aerului.
În scopul diseminării, în timp real, a informaţiei privind calitatea aerului, sistemul
este dotat cu un display care este amplasat la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Sălaj, în Zalău, str. Parcului nr. 2, precum şi cu un panou electronic de afisaj exterior,
amplasat în zona centrală a municipiului Zalău, panou pe care este afişat indicele general
zilnic de calitate a aerului, stabilit pe baza indicilor specifici de calitate a aerului care,
la rândul lor, sunt calculaţi plecând de la concentraţiile înregistrate pentru fiecare dintre
poluanţi (cu excepţia poluantului PM10 gravimetric).
Indicele general este calculat şi afişat din oră în oră, fiind reprezentat prin numere
întregi cuprinse între 1 si 6, fiecare număr corespunzând unei culori, conform figurii de
mai jos:

Fig. 1.1. Indici de calitate a aerului
Pentru anul 2014 nu au putut fi calculaţi indicii generali de calitate a aerului, din
cauza defecţiunilor apărute la analizoarele din staţia de calitate a aerului; aceste
defecţiuni au făcut imposibilă întrunirea numărului minim de indici specifici (trei),
necesari pentru calcularea indicelui general de calitate a aerului.
Poluanţii urmăriţi, şi numărul determinărilor, efectuate la stația automată de
monitorizare a calității aerului, în cursul anului 2014, sunt prezentate în tabelul următor:

Staţia de
monitorizare

Tipul
staţiei

Poluant
urmărit

SJ - 1

tip

NO

Număr determinări (date
validate)
Medii
Medii Captura de
orare
zilnice
date (%)
0
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industrial 1

NOx
0
NO2
0
SO2
0
CO
7807
333
89,1
O3
0
PM 10 automat
3753
158
42,8
PM 10
283
77,5
gravimetric
Tab. 1.1. Poluanţii urmăriţi la staţia de monitorizare SJ–1 şi numărul determinărilor
1.1. Dioxidul de azot
Pentru anul 2014 nu sunt date disponibile, analizorul pentru NOx fiind defect.
1.2. Dioxidul de sulf
Pentru anul 2014 nu sunt date disponibile, analizorul pentru SO2 fiind defect.
1.3. Monoxidul de carbon
Poluantul CO rezultă, în principal, din arderea incompletă a combustibililor. În
municipiul Zalău, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la
staţia de monitorizare a calităţii aerului. Valorile înregistrate nu depăşesc valoarea limită
pentru protecţia umană, stabilită de Legea nr. 104/2011 (10 mg/m3).
Valori maxime ale mediilor mobile de 8 ore pentru CO
12,00

Concentraţia (mg/m3)

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Ian. Feb. Mar. Apr.

Mai

Iun.

Iul.

Luna 8h
Maxime medii mobile

Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Valoare limita

Fig. 1.2. Valorile maxime lunare ale mediilor mobile de 8 ore pentru poluantul
CO
1.4. Ozonul
Pentru anul 2014 nu sunt date disponibile, analizorul pentru O3 fiind defect.
1.5. Pulberi în suspensie
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Pentru determinarea pulberilor în suspensie s-au folosit două metode: metoda
automată şi metoda gravimetrică.
În cazul măsurătorilor automate s-au înregistrat 6 depăşiri ale valorii limită zilnice
stabilite de Legea nr. 104/2011 (50 μg/m3, valoare ce nu trebuie depăşită de mai mult de
35 de ori într-un an calendaristic). Aceste valori au fost înregistrate în lunile ianuarie şi
februarie, fiind datorate emisiilor produse de centralele termice rezidenţiale alimentate
cu combustibil solid. Media anuală pe 2014 a avut valoarea de 19,18 μg/m3, situându-se
sub valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii stabilite de Legea nr. 104/2011 (40
μg/m3).
În urma determinării gravimetrice a pulberilor s-au înregistrat 5 depăşiri ale valorii
limită zilnice stabilită de Legea nr. 104/2011 (50 μg/m3); ca şi în cazul măsurătorilor
automate, aceste depăşiri au apărut în lunile ianuarie şi februarie, datorită emisiilor
produse de centralele termice ale locuinţelor din zonă. Media anuală înregistrată a fost
22,71 μg/m3, sub valoarea limită de 40 μg/m3. Analizorul de PM10 automat și
gravimetric a suferit defecțiuni, fapt ce explică lipsa datelor în unele din lunile anului
2014.
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
Ian. Feb. Mar. Apr.
PM10 automat

Mai

Iun.

Iul.

Aug. Sept. Oct.

PM10 gravimetric

Noi. Dec.

Valoarea limită

Fig. 1.3. Valorile maxime lunare ale mediilor zilnice pentru pulberi în suspensie

2. Măsurători de 24 h
În cursul anului 2014 monitorizarea calităţii aerului ambiental în judeţ, prin
măsurători de 24 h, s-a realizat în punctul fix amplasat la sediul APM Sălaj. Rezultatele
acestor determinări sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Localitate
a
Zalău

Concentraţia
Frecvenţă
Punct de
Număr
3
(mg/m )
Tip
depăşirii VL
prelevar
determinăr
poluant
sau CMA
Maxima Media
e
i
(%)
zilnică anuală
196
0,0006 0,0001
0
SO2
APM
NO2
196
0,0344 0,0175
0
NH3
196
0,0343 0,0129
0
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Tab. 2.1. Rezultate ale monitorizării calităţii aerului prin măsurători de 24 h
2.1. Dioxidul de azot
Măsurătorile manuale de 24 de h, în cazul dioxidului de azot, în cursul anului
2013, arată că, valorile medii zilnice nu au înregistrat depăşiri ale CMA (100 μg/mc)
conform STAS 12574/1987.

Concentraţia (mg/m3)

Concentraţii NO2 - medii lunare
0.0280
0.0240
0.0200
0.0160
0.0120
0.0080
0.0040
0.0000

Luna
Medii lunare

Fig. 1.4. Concentraţii de NO2 – medii lunare
2.2. Dioxidul de sulf
Concentraţiile medii zilnice de SO2, obţinute în urma efectuărilor măsurătorilor
manuale, s-au încadrat sub concentraţia maximă admisibilă (CMA) de 60 μg/mc,
conform STAS 12574/1987.

Concentraţia (mg/m3)

Concentraţii SO2 - medii lunare
0.0002
0.0002
0.0001
0.0001
0.0000

Luna
Medii lunare

Fig. 1.5. Concentraţii de SO2 – medii lunare
2.3. Amoniac
La nivelul anului 2014, monitorizarea amoniacului s-a realizat prin măsurători de
24 h, în punctul fix, amplasat în municipiul Zalău, la sediul APM Sălaj, neînregistrânduse depăşiri ale concentraţiei maxime admisibile (0,1mg/mc), conform STAS
12574/1987.
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Concentraţia (mg/m3)

Concentraţii NH3 - medii lunare
0.018
0.016
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
Ian. Feb. Mar. Apr.

Mai

Iun. Iul.
Luna

Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.

Medii lunare

Fig. 1.6. Concentraţii de NH3 – medii lunare

3. Analize de laborator
În cursul anului 2014, laboratorul APM Sălaj a efectuat analize de laborator pentru
determinarea concentrației de pulberi sedimentabile în cinci puncte, amplasate în
municipiul Zalău și determinarea conținutului de metale grele, în pulberi sedimentabile.
3.1. Pulberi sedimentabile
În cursul anului 2014 s-au înregistrat 10 depășiri ale concentrație maxime admise
cf. STAS 12574/1987, cf. tabelului de mai jos:

ZALĂU
(g/mp/lună)

Punct de prelevare
A.P.M. Sălaj –
Str. Parcului,
nr. 2
Staţia Meteo –
Str.
Meteorologiei,
nr. 93
Str. 22
Decembrie
1989, nr. 175
Cart. Stadion,
Str.
B.P.Haşdeu,
nr. 36
Str. Sărmaş,
nr. 4

2013
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. No. Dec.
0,6

2,2 4,3 5,6 20,2 1,7 3,3 4,2

2,7

2,8 2,2 1,7 33,6 3,1 12,5 1,1 10,3 3,1 3,3 3,7

4,0

6,2 12,2 19,6 18,1 30,3 5,2 21,3 13,9 7,2 9,6 3,2

1,5

0,6 8,7 9,3

6,2 11,9 12,4 9,7

11,7 17,4 24,1 17,9 5,2

7,7

3,9

1,0 0,8 1,5

3,8 4,9 3,1

5,9 28,0 15,0 13,7 11,3 9,8 8,8
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CMA cf.STAS
17 17 17 17 17 17 17 17
12574/1987
Tab. 3.1. Concentrații pulberi sedimentabile

17

17

17

17

Concentraţia (mg/m3)

Concentraţii pulberi sedimentabile - medii lunare
35
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25
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5
0
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A.P.M. Sălaj
Cart. Stadion

Mai

Iun.
Iul.
Luna
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Str. Sărmaş

Aug.
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Dec.

Str. 22 Decembrie 1989
CMA

Fig. 3.1. Concentraţii de pulberi sedimentabile
3.2.

Metale grele

Valorile medii anuale ale concentraţiilor de metale grele, din probele de pulberi
sedimentabile, în anul 2014, sunt prezentate în tabelul următor:
Concentraţia medie anuală (mg/mp)
Pb
Cd
Cr
Ni
Zalău – APM Sălaj
0.1231 0.0053 0.1310 0.1700
Zalău – Staţia Meteo
0.0548 0.0091 0.9185 0.6776
Zalău – Str. 22 Decembrie 0.2840 0.0000 0.1963 0.3864
Zalău – Cartier Stadion
0.0194 0.0000 0.1988 0.1373
Zalău – Cartier Sărmaş
0.7737 0.0162 0.4014 0.4806
Tab. 3.2. Concentraţii ale metalelor grele din pulberi sedimentabile în anul 2014
Punct de colectare

4. Poluarea fonică şi sănătatea
Poluarea fonică sau sonoră constă în sunete produse de activitatea umană sau
utilaje, maşini care afectează sau dezechilibrează activitatea omului sau animalelor.
Există în jurul nostru multe sunete neplăcute sau nedorite, denumite în mod
obişnuit zgomot. Alături de alţi poluanţi, zgomotul, în anumite situaţii devine factor de
disconfort, mergând până la a reprezenta un potenţial pericol pentru starea de sănătate a
persoanelor expuse.
Zgomotul este o suprapunere dezordonată a mai multor sunete. Pentru om, nivelul
de 20-30 dB este fondul sonic normal. Limita medie de suportabilitate a sunetului este de
65 dB, iar intensitatea maxim tolerabilă este în jur de 80-100 dB, dar ea variază şi în
funcţie de frecvenţă. Sunetul de 130 dB provoacă senzaţia de durere, iar de 150 dB este
insuportabil.
În oraşe, cauza principală a poluării fonice o constituie traficul rutier.
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Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj realizează măsurători pentru determinarea
nivelului de zgomot, urmărindu-se traficul rutier, ca sursă de zgomot, în cele patru
localităţi urbane ale judeţului. Nivelele maxime de zgomot se datorează în special
traficului greu, stării tehnice a autovehiculelor şi calităţii covorului asfaltic. Conform
prevederilor legislaţiei în domeniul zgomotului, APM Sălaj efectuează şi determinări ale
nivelului de zgomot în pieţe, parcuri, parcări şi în apropierea şcolilor.
Pe parcursul anului 2014 au fost efectuate un număr de 1956 determinări ale
nivelului de zgomot. Din determinările efectuate reies următoarele:
 Măsurătorile efectuate în zonele cu trafic rutier intens au evidenţiat depăşiri
pentru 73,00% din totalul determinărilor.
 Măsurătorile efectuate în parcuri nu au înregistrat depăşiri ale nivelului de
zgomot.
 În zona școlilor, depăşirile au o proporție de 7,24% din numărul
determinărilor efectuate.
 Depășirile nivelului de zgomot, înregistrate în zona piețelor agroalimentare,
reprezintă 0,28% din totalul măsurătorilor efectuate.
Măsurătorile privind determinarea nivelului de zgomot au fost efectuate în
conformitate cu prevederile STAS 1009-88 şi STAS 6161-82 şi sunt prezentate, în
detaliu, în tabelul de mai jos:

Nr.
Crt.
1.
2.

3.
4.

Tip locaţie
pentru
determinare
zgomot

Număr
măsurători

Maxima
măsurată
dB(A)

Depăşiri.
nr. total

Depăşiri ale
nivelului de
zgomot
admis (%)

Trafic

600

82,10

438

73,00

Pieţe, spaţii
comerciale,
restaurante în
aer liber

360

69,70

1

0,28

Şcoli

456

75,30

33

7,24

Parcuri, zone de
recreere şi
240
60,0
0
odihnă
Tab.4.1: Măsurători de zgomot în municipiul Zalău

0

5. Radioactivitatea aerului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj a fost dotată cu o staţie automată de
monitorizare a radioactivităţii aerului. Staţia măsoară şi transmite, în timp real, debitul
dozei gamma în aer, dar şi parametrii meteorologici, cum ar fi temperatura şi umiditatea
aerului, viteza şi direcţia vântului şi cantitatea de precipitaţii. Datele obţinute sunt
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mediate şi transmise, la un interval de 1 oră, la serverul din interiorul APM Sălaj, iar mai
departe sunt preluate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi sunt
transmise Agenţiei Europene de Mediu.
Staţia automată de monitorizare a radioactivităţii mediului face parte din Reţeaua
Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului, care cuprinde: 39 staţii automate
de monitorizare a dozei gamma din aer, 5 staţii de monitorizare a radioactivităţii apei şi 1
centru naţional de coordonare a reţelei.
Obiectivele monitorizării radioactivităţii mediului sunt:
 detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică a nivelurilor de
radioactivitate a mediului pe teritoriul naţional;
 notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică şi
susţinerea, cu date din teren, a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie
în timp real;
 controlul funcţionării surselor de poluare radioactivă cu impact asupra mediului,
în acord cu cerinţele legale şi limitele autorizate la nivel naţional;
 evaluarea dozelor încasate de populaţie, ca urmare a expunerii suplimentare la
radiaţii, datorate practicilor sau accidentelor radiologice;
 urmărirea continuă a nivelurilor de radioactivitate naturală, importante în
evaluarea consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică;
 furnizarea de informaţii către public.
Agenţiile teritoriale de mediu au rolul de a asigura transmisia datelor înregistrate
de staţie, prin verificarea permanentă a funcţionării echipamentelor de înregistrare şi
transmitere, fără a valida aceste tipuri de date. De la instalare, in anul 2007 si pana in
prezent, nu au fost sesizate cresteri radiologice ale nivelului de radioactivitate a aerului.
6. Gestiunea deseurilor
Pentru anul 2014 nu au fost efectuate anchetele statistice. Colectarea datelor
privind deseurile produse/colectate/valorificate se realizeaza unitar, la termenele stabilite
de forurile tutelare.
Situația materialelor cu conținut de azbest existente în construcții:
- la data de 31.12.2014, în municipiul Zalău exista o suprafață de cca. 88705 mp
acoperișuri cu azbest.
Operatori economici, deținători de echipamente cu conținut de PCB/PCT:
 SC Silcotub SA, b-dul M.Viteazul, nr. 93
 SC Samtex SA Jibou, punct de lucru Zalău, b-dul M.Viteazul nr. 97
 SC FDEE Electrica Distribuție Transilvania Nord SA, Sucursala Zalău, bdul M.Viteazul, nr. 79.
Amplasamente SEVESO II în municipiul Zalău:
- SC OMV Petrom SA București, Depozitul Zalău, str Depozitelor, nr. 4 –
obiectiv cu risc minor
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- SC OMV Petrom SA București, Depozitul Rezerva de Stat, str. Lupului nr. 1
– obiectiv cu risc major
- SC Michelin România SA, punct de lucru Anvelope Zalău, b-dul M.Viteazu
nr. 83 – obiectiv cu risc minor.
Spitalul Judeţean de Urgenţă – generator de deșeuri periculoase
- În anul 2014 a fost generată o cantitate de cca. 93,5 tone deşeuri rezultate din
activitatea unităţilor sanitare – cod 18.01.01 - 18.01.10* care au fost eliminate
prin SC If Tehnologies SRL Cluj Napoca și SC Steryl ECO SRL Bragadiru jud. Ilfov, operatori economici autorizați.
Lista colectorilor de deşeuri de baterii şi acumulatori
N
r
cr
t

Denumire
societate

Locali
-tatea

1

SC Rau Ram
Zalău
SRL

2

SC REMAT
SĂLAJ SA

Zalău

SC REMAT
3 SYSTEM
SRL

Zalău

SC
ROMBAT
4
SA

Adresa

C.U.I.

Nr.
Aut.mediu

Pers.
contact

B-dul
Mihai
Nr. 75
Viteazu nr.
Tel:
Veronica
8933617
/16.08.
83,
0260621032
VARGA
2010
Bl.M.V.
10, Ap. 2
Tel: 0260 /
Nr.
Str. MăcieIoan
662025/
678268 128/14.09.
şilor nr. 3
LUPSE
662026
2012
B-dul.
RO
Nr. 108
Mihai
Tel:
Cosmin
2150833 /18.08.201
VITEAZU 0740006744
BOGDAN
9
1
nr. 117

P-ţa Iuliu
Tel:
Zalău MANIU nr.
0757906741
25

SC
DROPHSYS
Zalău
5
TEM SRL

RO
564638

Nr. 167 / Constantin
12.12.201 ŞERBAN
1

Str.
Bujorilor
nr. 85/A

Tel:
Nr. 164
0260661058 2846332
/16.11.201
;
4
1
0748369938

Mariana
Loredana
CHIŞ

Tel:
1505652 25/02.02.2
0260660289
2
012

Mircea
SFĂT

SC Onesta
Prod SRL

Zalău

B-dul
Mihai
Viteazul
Nr. 149

SC
7 Rematinvest
SRL

Zalău

Str. Valea
Miţii nr. 1

6

Tel/Fax/email

1570540 27/01.02.2
9
013
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SC Comfrig
8
SRL

Zalău

Str. B.P.
Haşdeu nr.
19

Tel:
0260661790

674452

81/27.05.2 Gheorghe
008
STANCIU

Lista producătorilor de baterii şi acumulatori

Nr
crt
1

Denumirea
societăţii

Local
itatea

Adresa

Tel/Fax/
e-mail

Str.
SC FORTEC
0260/6626
Zalău Alunului
SRL
53
nr. 8

Cod
CAEN
HG
322/2008
4531
4532
4778

C.U.I.

Pers.
contact

682730

Eva
KOVA
CS

Lista operarorilor economici, autorizați sa colecteze DEEE-uri, din
municipiul Zalău:
1. SC AVE SALAJ ECOSERV SRL, Zalau, str. Fabricii, nr. 30/A, tel:
0360/101477, fax: 0360/101766, e-mail: zalau@avero.ro, persoana de contact: Timea
Soos;
2. SC CONFRIG SRL, Zalau, str. Bogdan Petriceicu Hajdeu, nr. 19, tel/fax:
0260/661790, persoana de contact: Stanciu Gheorghe;
3. SC REMAT SĂLAJ SA, Zalău, str. Măcieșilor, nr. 3, tel. 0260-662025, fax
0260-662026, e-mail office@rematsalaj.ro, persoana de contact Lupșe Nicolae;
4. SC CHIRILA SRL, Zalau, str. Voievod Gelu, nr. 31, bl. E12, ap. 14, jud.
Salaj, tel. 0260/620436;
5. SC ONESTA SRL, Zalău, bd. Mihai Viteazu, nr. 149, jud. Sălaj, tel: 0260660289;
6. SC DROPHSYSTEM SRL, Zalau, str. Bujorilor, nr. 85/A, jud. Sălaj, tel.
0751909591;
7. SC REMATEX SRL, Zalau, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8, tel.
0744637431.
Agenţii economici autorizaţi să emită certificate de distrugere pentru
preluarea, în vederea dezmembrării, a VSU din municipiul Zalău sunt:
1. SC Mivas Trans Corporation SRL, CUI: 17089747; Zalău, B-dul M.
Viteazul, nr. 115, tel: 0744801962; persoana de contact - Negrean Vasile;
2. SC Remat Salaj SA, CUI: 678268, Zalău, str. Măcieşilor, nr. 3, tel:
0260/662025, persoana de contact - Chereji Dorin;
3. SC Automobile Service SA, CUI: 8442911, Zalău, Str. Corneliu Coposu,
nr. 93, tel: 0260632686/Fax:0260662383, persoană de contact - Indrieş Gheorghe;
4. SC Onesta Prod SRL, CUI: 15056522, Zalău, b-dul Mihai Viteazu, nr. 149,
tel. 0260/660289, persoana de contact - Sfat Mircea;
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5. SC Balti Dob SRL, CUI: 13774291; Zalău, str. Margaretelor, nr.2, tel:
0741083230 persoană de contact - Balogh Tiberiu;
6. SC Andmark SRL, CUI: 17708282, Zalau, str. Spicului, nr. 13, tel.
0741/779188, persoană de contact - Fulop Adrienne.

49

SC AVE SĂLAJ ECOSERV
1. Descrierea activitatii de colectare selectiva
Pentru SC AVE SALAJ ECOSERV SRL managementul deseurilor inseamna
protejarea mediului inconjurator.
In cadrul organizatiei noastre, principiul de baza in domeniul deseurilor consta in
colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, prin amplasarea containerelor speciale,
inscriptionate, pentru fiecare tip de deseu in parte (containere pentru hartie si carton;
containere pentru plastic si metal; containere pentru sticla).
Pentru realizarea eficienta si organizarea optima a colectarii materialelor
reciclabile, se vor avea in vedere anumite caracteristici de referinta:
 Marimea zonei de colectare
 Structura zonei
 Cerintele clientilor.
Tipul de container, volumul acestuia, frecventa de ridicare, influenteaza atat
cantitatea, cat si calitatea materialelor reciclabile. In cazul colectarii selective a
materialelor reciclabile uscate, precum sticla si hartia, frecventa de colectare este
determinata doar de dimensiunile containerelor.
Metodele de colectare, in cadrul organizatiei noastre, sunt, de cele mai multe ori
impartite in scheme, cum ar fi:
 colectarea in puncte de colectare pentru persoane fizice si agenti
economici
 colectarea din poarta in poarta.
Metoda de colectare in „puncte de colectare” pentru persoane fizice si agenti
economici - deseurile se depun la unul din punctele de colectare special amenajate de
catre autoritatile locale responsabile sau de catre firma de salubritate. Pentru aceasta
metoda, mai multe containere de deseuri, de capacitate mai mare, vor fi pozitionate in
strada sau in locuri special amenajate, in apropierea zonelor intens populate. Specific
pentru aceasta metoda de colectare este faptul ca aceste containere sunt pozitionate in
afara, si nu in interiorul proprietatii locatarilor (eurocontainere cu capacitate de 1,1 mc
sau 2,5 mc). Si in cazul societatilor, se pun la dispozitia beneficiarului, in functie de
tipul si de cantitatea de deseuri de ambalaje destinate valorificarii, diferiti recipienti.
Punctele de colectare trebuie sa fie astfel alese, incat sa existe spatiul necesar
pentru schimbarea containerului si pentru manevrele autovehiculului de colectare si
transport.
Metoda de colectare din poarta in poarta (persoanele fizice pun deseurile
reciclabile intr-un sac, intr-un anumit loc, intr-o anumita zi) - consta in preluarea
deseurilor, de catre firma noastra, in zile diferite de colectare.
Prin preluarea materialelor reciclabile (preluarea de la locul la care acestea au fost
generate; transportul la instalatia de reciclare a firmei; sortarea, tratarea si pregatirea
deseurilor pentru transport, spre valorificare) se intelege colectarea elementelor
componente, din care materialele pot fi recuperate.
Procedura de lucru la sediul societatii (hala de sortare):
-deseurile colectate selectiv ajung in hala special amenajata a societatii;
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-deseurile se sorteaza pe categorii, trecand prin banda de transport direct in presa de
balotat;
-cu ajutorul stivuitorului, balotii se incarca in autospeciala cu capacitate mare si se
transporta catre reciclatorii finali.
Obiectivul preluarii acestor materiale, din deseuri, si reintroducerea lor in
procesele de productie, ca materie prima secundara, il reprezinta economisirea
materiilor prime primare si reducerea cantitatilor de deseuri eliminate. In acelasi timp,
se pot economisi cantitati mari de energie. Alaturi de economia de energie si de materii
prime, se obtine, indirect, o diminuare a deseurilor de productie specifice, prin
diminuarea cantitatii de materiale auxiliare si suplimentare.
Prin colectarea selectiva a deseurilor reciclabile putem crea un mediu acceptabil,
mai putin afectat, ceea ce reprezinta un pas mic pentru populatie, un pas mare pentru
protectia mediului.

2. Situatia deseurilor gestionate pe anul 2014 in Municipiul Zalau
In cursul anului 2014, prin serviciul public de salubrizare, conform contractului de
concesiune nr. 17146 din 27.04.2006, incheiat cu operatorul de salubritate, s-au colectat
urmatoarele tipuri de deseuri:
 deseuri menajere, destinate eliminarii la depozitul de deseuri din localitatea
Criseni - 10.669,53 to;
 deseuri rezultate din activitatea de constructii/reabilitarea locuintelor - 4983,46
to;
 alte tipuri de deseuri folosite pentru reutilizare ecologica in incinta depozitului de
deseuri - 279,70 to;
 deseuri colectate in scopul valorificarii:
-GL (42,03 to); PLASTICE-HDPE, PET, PE (656,60to); HARTIE SI CARTON
(1034,42to); METALE (222,08 to); TEXTIL (33,22 to); LEMN (23 to); DEEE(24,73 to);
3. Stadiul modernizarii Punctelor Gospodaresti
Pentru colectarea deseurilor menajere si asimilabile, reciclabile, constructii si
demolari, de catre utilizatorii serviciului de salubrizare din Municipiul Zalau (populatie,
agenti economici/institutii publice) sunt infiintate 90 de Puncte Gospodaresti. Cu
acordul U.A.T., in perioada 2013-2014 s-au modernizat 40 de Puncte Gospodaresti (18 sector Bradet si 22 - sector Dumbrava). Sursa de finantare: fondul de dezvoltare.
Punctele Gospodaresti modernizate sunt mai eficiente si estetice, cu platforma betonata,
evitand, astfel, infiltrarea apei in sol sau apa, sunt imprejmuite in totatilitate, spatiul liber
fiind doar „fereastra de depozitare” prin care se poate descarca deseul direct in
recipientul de colectare, evitand, astfel, abandonarea deseului, depozitarile ilegale,
imprastierea deseului (fig.1.).
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Fig.1. Punct Gospodaresc modern
4. Campania ,,Orasul Reciclarii” pentru constientizarea si mobilizarea populatiei in
privinta colectarii selective a deseurilor de ambalaje
Proiectul “Oraşul Reciclării iniţiat de Eco-Rom Ambalaje, sub patronajul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, a fost adresat primăriilor de municipiu
şi s-a derulat în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014. Criteriile care au stat la baza
evaluării au fost: calitatea serviciilor de colectare separată – însemnând accesul
populaţiei la containerele colorate, aspectul acestora şi corectitudinea depunerii separate
a deşeurilor în fiecare container, cantitatea de deşeuri colectate şi acţiunile de
conştientizare şi mobilizare a populaţiei pentru a separa deşeurile.
Pe parcursul competiţiei, în Zalău au fost colectate sute de tone de deseuri de
ambalaje. Astfel, Municipiul Zalău a fost desemnat, pentru al doilea an consecutiv,
„oraşul din România cu cele mai multe deşeuri colectate selectiv pe cap locuitor”,
obţinând premiul de eminenţă în cadrul competiţiei “Oraşul Reciclării”.

