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Activitatea Centrului de Cultură şi Artă
al Judeţului Sălaj în anul 2021
■ Și anul 2021 a fost marcat de restricțiile
antipandemice, restricții care au afectat toate
instituțiile de cultură din țară, mai ales cele de
spectacole și concerte, cum este și cazul Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj (CCAJS). Chiar și în
aceste condiții, în opinia noastră, ne-am îndeplinit
obligațiile manageriale. Programul minimal (așa
cum este prevăzut în regulamentul de organizare și
funcționare al instituției) a fost realizat și depășit.
Anul trecut am organizat a 45-a ediție a Festivalului
internațional „Ecouri meseșene” (fizic și online),
a 13-a ediție a Zilelor revistei „Caiete Silvane”
(fizic), a patra ediție a Taberei internaționale de
fotografie „Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”, peste
10 lansări de carte (fizic și online), trei conferințe
online, două lecturi publice online și peste 10 fizic,
spectacole (fizic și online) ale Ansamblului folcloric
„Meseșul” și ale Școlii Populare de Arte și Meserii,
fiind parteneri în zeci de evenimente culturale care
au avut loc în județul Sălaj, dintre care amintim
aici: Comemorarea Zilei Internaţionale a Victimelor
Holocaustului, „Haidaț pă la noi! Deschideți lada
cu zestre sălăjeană”, Festivalul de muzică „Tânăr
și Liber”, Tabăra de creație de la Jebucu, „Ziua
SilvanIEI”, Simpozionul de creaţie artistic-plastică
de la Şamşud, Festivalul de pricesne mariane
„Maică, pururea fecioară”, Festivalul Internaţional
al Dansului şi Cântecului Codrenesc, Simpozionul
Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”,
proiectul „Satul și teatrul” (reprezentații teatrale
în sate din Sălaj), „Povestea Costumului Popular
pe Valea Barcăului”, „Zilele tradițiilor Cămărene”,
Simpozionul „Cercetări din zona Sălajului”, „Zalău
Fest”.
■ Conform rezultatelor sesiunii de finanțare a
Administrației Fondului Cultural Național I/2021,
Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj a fost
declarat câștigător, în anul 2020, cu două proiecte
ce s-au derulat cu succes în 2021: „Harta Cântului
Sălăjean” (finanțare nerambursabilă AFCN 65.700 lei,
contribuție proprie CCAJS 9.475 lei, total proiect
75.175 lei); „Traseele caselor tradiționale sălăjene”
(finanțare nerambursabilă AFCN 66.600 lei,
contribuție proprie CCAJS 12.995 lei, total proiect
79.595 lei). La sfârșitul anului trecut, CCAJS a
câștigat o nouă finanțare de la Administrația
Fondului Cultural Național (AFCN). Este
vorba despre proiectul cultural „Case călătoare”,
aria tematică Patrimoniu cultural material, care

a obținut o finanțare de 69.100 lei. Programul
cultural se va desfășura din data de 1 aprilie până
în 15 noiembrie 2022 în parteneriat cu Asociația
„Salvăm Casele Albastre pe Valea Barcăului” și
Asociația „Sinaptica”.
■ Pe parcursul anului 2021, secţia Ansamblul
Folcloric „Meseşul” a participat la un număr de
34 manifestări, fizic și online, spectacole folclorice,
precum și la filmări și înregistrări. Secția română
a ansamblului a avut 22 de participări la diverse
evenimente, după cum urmează: 10 participări în
țară cu public (3 festivaluri) – 3430 spectatori; o
participare în afara țării cu public – 8000 spectatori
(festival internațional de folclor la Praga, Republica
Cehă); 10 participări în țară în mediul online –
148.540 vizualizări; o participare în afara țării în
mediul online (festival internațional de folclor,
Haifa, Israel). Secția maghiară a avut 12 participări:
10 participări în țară cu public (2 festivaluri) – 2030
spectatori; o participare în afara țării cu public –
300 spectatori (Budapesta, Ungaria); o participare
în țară în mediul online –10.200 vizualizări.
■ Activitatea secției Școala Populară de
Arte și Meserii. Anul 2021 a cuprins anul școlar
2020-2021, precum și anul școlar 2021-2022.
Numărul total de elevi de la clasele de muzică,
pictură și design vestimentar, care au finalizat anul
școlar 2020-2021, prin susținerea examenului de
sfârșit de an școlar, a fost de 202 elevi din 212 elevi
înscriși la începutul anului școlar (174 la clasele de
muzică, 6 elevi la clasa de design vestimentar și 22 la
clasele de pictură adulți și copii). Pentru anul școlar
2021-2022 s-au înființat două clase. O clasă de dans
popular – secția maghiară și o clasă – instrumente
de percuție care vor funcționa prin autofinanțare.
În perioada 16 august – 6 septembrie 2021 a avut
loc înscrierea elevilor pentru anul I de studiu, iar
în perioada 15-27 septembrie 2021 a avut loc a
doua sesiune de înscrieri la specializările unde
locurile nu s-au ocupat. În perioada 6-9 septembrie
a avut loc susținerea testului de aptitudini
pentru elevii înscriși în prima sesiune și între 2729 septembrie 2021 s-au desfășurat examenele
de aptitudini pentru a doua sesiune de înscrieri.
Totalul elevilor care frecventează cursurile în anul
școlar 2021-2022 la Școala Populară de Arte și
Meserii este de 339 elevi. Pentru toți elevii s-au
întocmit contracte de studii prin care s-au stabilit
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obligațiile părților. Toate orele de specialitate au
fost acoperite de profesori cu studii superioare,
angajați cu contract individual de muncă (10),
precum și cu contracte de prestări servicii (5).
Procesul de învățământ s-a desfășurat atât online,
cât și la clasă, programele școlare fiind parcurse și
însușite de toți elevii, foarte mulți elevi depășind
nivelul programei prevăzute pentru anul respectiv,
orarul fiind fixat în funcție de posibilitățile fiecărui
elev în parte. Realizarea obiectivelor curriculare în
timpul activității școlare a fost urmărită cu maximă
meticulozitate și obiectivele au fost atinse în
totalitate. Toate orele care nu s-au ținut pe motivul
suspendării cursurilor din cauza epidemiei au fost
recuperate. Documentele școlare au fost întocmite
la termenele stabilite. Nu s-au semnalat abateri ale
profesorilor și elevilor de la disciplina școlară. Toate
cadrele didactice precum și prestatorii de servicii au
respectat orarul, au dat dovadă de profesionalism
și promovare la nivelul unității de învățământ.
Activitățile Școlii Populare de Arte și Meserii s-au
desfășurat atât cu prezență fizică, cât și online, în
funcție de situația epidemiologică existentă.
■ Apărute la Editura Caiete Silvane și

cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj – 2021: 45 de cărți, revista
„Caiete Silvane” (12 numere), revistele „Hepehupa”
și „Vitralii”, materiale promoționale dedicate
proiectelor culturale „Harta Cântului Sălăjean”
și „Traseele Caselor Tradiționale Sălăjene”. Cărți:
1. Silvia Bodea Sălăjan, Singurătatea celor
învinși, Colecția „Roman”; 2. Octavia Micu
Ceaca, Sergiu – memoria timpului său, Colecția
„Memoria”; 3. Ovidiu Costinaș, Identități și
tendințe de dezvoltare rurală în sate de Sub Muntele
Șes, Colecția „Scientia”; 4. Daniel Hoblea, Po(h)
eme de bucurie, Colecția „Poesis”; 5. Daniel Hoblea,
Zigzaguri, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 6. Marin
Ștefan, Amintiri din zodia Berbecului, Colecția
„Memoria”; 7. Alexandru Lazăr, Ofranda iubirii,
Colecția „Poesis”; 8. Ioan Oros Podișan, Riposta
Poliției, Colecția „Memoria”; 9. Grigorie M. Croitoru,
Dicționarul substantivelor din poeziile lui Mihai
Eminescu, Colecția „Scientia”; 10. Virgil Mihalca,
Doru E. Goron, Aspecte ale integrării judeţului Sălaj
în statul naţional român, Colecția „Restituiri”;
11. Lucian Perța, Poeme paralele II, Colecția
„Poesis”; 12. Nicolae Mocuța, Liniștea amurgului. Să
fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant, Colecția
„Memoria”; 13. Ioan Vasile Bulgărean, Veșnicia
de o zi, Colecția „Poesis”; 14. Viorel Mureșan,
Camera cu insomnii, Colecția „Scriitori sălăjeni”;
15. Octavian Lazăr Cosma, Spinii din buchetul
memoriilor, vol. II, Ed. Academiei Române, volum

apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj și al Consiliului Județean Sălaj;
16. Wagner Péter, Szilágysági útirajzok – Călătorind
prin Sălaj – Traveling in Sălaj, Ed. Kriterion, volum
apărut cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă
al Județului Sălaj și al Consiliului Județean Sălaj;
17. Angela Maxim, Versuri-de-zăpadă, Colecția
„Poesis”; 18. Gavril Câmpeanu, Cartea mea, Colecția
„Restituiri”; 19. Petru Galiș, Pria, plai pastoral –
540 de ani de la atestarea documentară (1481-2021),
Colecția „Monografii”; 20. Alina Borna, 445 Mesaje
ale nonviolenței; 21. Anuarul Centrului de Cultură
și Artă al Județului Sălaj 2020; 22. Iris Király,
Între liniște și tăcere, Colecția „Poesis”; 23. Stela
Ember, albă de dor, Colecția „Poesis”; 24. Florin
Moldovan, Inițierea Creștină și Teologia Epicletică
a Părintelui Boris Bobrinskoy, Colecția „Eseu”;
25. Ancuța Mărieș, Poftiți! Câinii nu mușcă, Colecția
„Scriitori sălăjeni”; 26. Catalogul Simpozionului
Internaţional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”:
ediția a IX-a, Grădina Botanică „Vasile Fati”, Jibou
(30 august – 8 septembrie 2020). Coordonator și
curator Simpozion: Radu Șerban; 27. Petru Galiș,
Ioan Sur, Plesca, satul dintre văi – cinci secole şi
jumătate de la atestarea documentară – (1471-2021),
Colecția „Monografii”; 28. Asociația Scriitorilor din
Județul Sălaj, Șase dramaturgi, Colecția „Scriitori
sălăjeni”; 29. Maria Popiț, Preoteasa, mândru nume,
Colecția „Ethnos”; 30. Caiete Silvane 200. Indice
bibliografic; 31. Gáspár Enikő, Gáspár Attila, Amerre
én járok: Zilahi csuprosok citeracsoport; 32. Florin
Horvath, Răpuși la porțile nemuririi; 33. Vasile
Pușcaș, Istoria din cotidian, Ed. Școala Ardeleană,
proiect editorial apărut sub egida Centrului de
Cultură și Artă al Județului Sălaj; 34. Ion Taloș,
Împăratul Traian și conștiința romanității românilor,
Ed. Școala Ardeleană, proiect editorial apărut sub
egida Centrului de Cultură și Artă al Județului
Sălaj; 35. Silvia Bodea Sălăjan, Libertatea din colivie,
Colecția „Scriitori sălăjeni”; 36. Victor Lobos
Saavedra, Ochiul și alte puncte de vedere, traducere de
Alice Valeria Micu, Colecția „Poesis”; 37. Asociația
Scriitorilor din Județul Sălaj, Însemnări de pe frontul
cuvintelor, Colecția „Scriitori sălăjeni”; 38. Alice
Valeria Micu, Mașina de plâns, Colecția „Poesis”;
39. Somogyi Vengli Judith, Sorsok, belső tájak;
40. Carmen Ardelean, Idiograme în filigran, Colecția
„Scriitori sălăjeni”; 41. Simona Ardelean, Spaţii,
puncte, noduri, filme, Colecția „Scriitori sălăjeni”;
42. Colecții și colecționari din Sălaj. Anuarul Asociației
Colecționarilor din Sălaj X, 2021. Editori: Emanoil
Pripon, Daniel Mureșan; 43. Sălaj – Frumusețe,
Tradiție, Poveste, album îngrijit de Adela Lia Rusu
și Ovi D. Pop, Colecția „Arte vizuale”; 44. Ioan
Oros-Podișan, Fantomele nopții, Colecția „Roman”;
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45. Ioan I. Todea, Manuela I. Anghel, Transilvania
și Horea, Cloșca și Crișan în istoria românilor, Casa de
Editură Dokia, volum apărut cu sprijinul Centrului
de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului
Județean Sălaj. Revista „Caiete Silvane”: 12 numere
(de la nr. 192/ianuarie 2021 la nr. 203/decembrie
2021).
■ În anul 2021 numărul de posturi aprobate
conform organigramei şi statului de funcţii au fost
82 posturi din care:
- 77 posturi ocupate
- 5 posturi vacante (toate la Ansamblul folcloric
„Meseșul”)
Conducerea Centrului – 1 post
Secția pentru conservarea și promovarea culturii
tradiționale – 6 posturi
Revista și editura Caiete Silvane – 3 posturi
Secţia Ansamblul Folcloric „Meseşul” – 49 posturi
din care 5 posturi vacante
Secția Școala Populară de Arte și Meserii –
11 posturi
Compartiment marketing cultural – 2 posturi
Compartiment financiar-contabil, administrativ,
salarizare etc. – 10 persoane

Bugetul aprobat pe anul 2021:
- subvenţie – 4.565.000
- venituri proprii – 362.300

Total – 4.927.300 lei
Cheltuieli:
Cheltuieli de personal – 3.524.080
Cheltuieli cu bunuri și servicii – 1.133.760
Cheltuieli cu caracter social-cultural – 153.340
Cheltuieli fond handicap – 68.500
Cheltuieli de capital – 64.740
Total cheltuieli: 4.944.420 lei
Cheltuieli cu manifestările culturale: 364.770 lei
Venituri:
Venituri chirii – 50
Taxe și alte venituri din învățământ – 174.620
Venituri din prestări servicii – 47.260
Venituri din serbări și spectacole școlare – 21.000
Venituri proiect AFCN – 131.340
Subvenție buget – 4.564.980
Total venituri: 4.939.250 lei.
Cu stimă,
Daniel SĂUCA,
manager
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Tabăra Internațională de Fotografie
„Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”

Atelierul de cusut cămăși sălăjene

5

Ansamblul folcloric „Meseșul”
la Ariniș, jud. Maramureș

Locuri ale memoriei culturale sălăjene:
Bădăcin și Bocșa
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Zilele revistei „Caiete Silvane”
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Zilele revistei „Caiete Silvane”
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Producție Școala Populară de Arte și Meserii
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Producție Școala Populară de Arte și Meserii
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Producție Școala Populară de Arte și Meserii
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Spectacol al Ansamblului folcloric „Meseșul”
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Revista „Caiete Silvane” în anul 2021

Revistă de cultură editată de Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor
din România, a Consiliului Judeţean Sălaj, a Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Zalău.
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Adresa redacţiei: Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, Sălaj,
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„Caiete Silvane” a ajuns unul
din principalii „ambasadori” ai
Sălajului cultural în ţară şi în lume
– interviu cu Daniel Săuca, managerul Centrului
de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj –
Daniel Mureşan: Sunt 11 ani de când eşti managerul Centrului de Cultură şi Artă. De ce un
Centru de Cultură? Când a pornit acest proiect
la Zalău?
Daniel Săuca: Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj (CCAJS) s-a înfiinţat printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean Sălaj (CJS). CCAJS este o instituţie
subordonată CJS. Sau, o instituţie a CJS. Funcţionează
de la 1 octombrie 2010, prin comasarea a trei foste instituţii ale CJS: Centrul Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Ansamblul folcloric
„Meseşul” şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii. Fostele
instituţii au devenit secţii ale CCAJS, la care s-au adăugat, mai târziu, Revista şi Editura „Caiete Silvane”. De
ce un Centru Judeţean de Cultură? Cred că au fost cel
puţin două premise: mai întâi, derularea proiectului cu
finanţare europeană ce viza şi reabilitarea clădirii unde
a funcţionat CMJ, şi apoi dorinţa fostei conduceri a CJS
de a dinamiza activitatea instituţiilor de cultură aflate în
subordinea sa. Pe de altă parte, în ţară, la acea vreme,
s-au înfiinţat mai multe instituţii ca a noastră, demers
care a continuat până astăzi, în formule diverse. Sunt
însă destule judeţe unde instituţiile judeţene de cultură
nu au fost comasate. În opinia mea, înfiinţarea CCAJS a
fost o idee salutară şi care, cu bune, cu rele, a funcţionat.
Sunt convins că poate funcţiona în continuare. Chiar şi în
vremuri tulburi, „pandemice” ori „postpandemice”. Suntem nevoiţi să ne adaptăm.
D.M.: 200 de numere ale revistei „Caiete Silvane”. A fost greu?
D.S.: La început, a fost greu (şi nici astăzi nu îmi
este uşor). Pe parcurs, ne-am obişnuit unii cu alţii, revista a crescut, la fel şi numărul cititorilor. Nu revin aici
asupra istoriei publicaţiei, am făcut-o, de altfel, recent,
cu ocazia apariţiei numărului 200 şi a desfăşurării celei
de-a 13-a ediţii a Zilelor revistei. Cu siguranţă, „Caiete
Silvane” e proiectul meu de suflet. Am mai spus asta.
Apropo de prima întrebare, revista noastră e un exemplu viu despre ce poate însemna colaborarea concretă între instituţiile de cultură şi cele ale administraţiei publice din Sălaj. „Caiete Silvane”, zic eu, îşi poate continua
drumul în primul rând ca revistă de cultură reprezentativă a judeţului. Şi pentru că a ajuns unul din principalii

„ambasadori” ai Sălajului cultural în ţară şi în lume. Şi
nu exagerez când spun acest lucru.
D.M.: În ultimii ani, având în vedere pandemia, a fost greu pentru cultură. Cum vezi cultura sălăjeană în prezent?
D.S.: În ciuda „furtunilor pandemice”, „coafura” culturii sălăjene rezistă. Dincolo de glumă (sper că va fi luată ca atare), îmi este clar cel puţin faptul că instituţiile
publice de cultură au rezistat cum au putut în situaţia în
care, din păcate, „lumina” de la Bucureşti, în domeniul
nostru, a fost palidă sau absentă de-a dreptul. Şi acum,
când vorbesc cu tine, de pildă, nu-mi este clar cum voi organiza activitatea în perioada următoare din perspectiva
restricţiilor. Nenumărate acte, decizii, hotărâri, ce-or mai
fi, se bat cap în cap, ca să fiu elegant. Incertitudinea, lipsa
de predictibilitate, hăţişul legislativ, haosul din ţara asta
mi-au dat mie cel mai mult de lucru. Nu „pandemia” în
sine. Şi nu colegii sau artiştii din judeţ. Altfel, s-a dovedit
că instituţiile, ONG-urile sălăjene care şi-au dorit, au putut să organizeze diverse acţiuni, manifestări, au putut
tipări cărţi şi reviste în format „fizic”. Sigur, rămâne povestea on-line-ului, să-i zic aşa. În cultură, în educaţie…
Pe noi ne-a ajutat într-un fel. Dar nu acesta e viitorul. Nu
cred în cultura on-line, dar nu am ce face. Din păcate, tare
mi-e că şi dacă ne vom întoarce la „normalitate” (în România e oricum puţin probabil), răul a fost făcut. Altfel,
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îmi place să cred că apariţia şi activitatea CCAJS a dinamizat viaţa culturală sălăjeană. Sunt destule argumente
în acest sens.
D.M.: Care sunt cele mai importante minusuri
ale acestei perioade pandemice? Există vreun
lucru pozitiv?
D.S.: Cum spuneam mai înainte, haosul, incertitudinea,
înghesuiala, incultura din on-line. Un lucru pozitiv? Poate
bucuria că am reuşit să edităm reviste şi cărţi, că nu ne-am
pierdut cu totul în hăul pandemic… Dar e o bucurie tristă…
D.M.: Cum ai defini activitatea pe care o desfăşori în managementul cultural şi în ce măsură
acest domeniu este obligatoriu în România?
D.S.: Meseria asta se învaţă. În Sălaj sunt câteva persoane care pot afirma că au început să fie manageri culturali. Oricum, nu prea mai ai viaţă personală, în sensul
în care eşti „conectat” tot timpul mai ales la „probleme”.
Important e să gândeşti viitorul şi să reuşeşti să-l faci posibil într-un prezent mai tot timpul distorsionat, haotic.
Nu numai pentru tine. Altfel, domeniul ar merita să fie
nu neapărat obligatoriu, ci să ofere şansa celor care vor şi
sunt în stare să meargă pe acest drum în primul rând prin
continuitate. Politizarea şi a acestui domeniu ar însemna

bomboana de pe coliva culturii instituţionalizate.
D.M.: De ce te văd unii un revoluţionar? Ce te
face să te lupţi cu toată lumea?
D.S.: Mi-e greu să cred că sunt un fel de Che Guevara
al culturii sălăjene… Basca roşie oricum mi-a fost pusă
de destui, care suferă, probabil, de daltonism politic. E o
impresie falsă că sunt un revoluţionar. De felul meu sunt
un introvertit, căruia îi place să facă, nu să vorbească în
neştire. Mă lupt cu toată lumea în scris. Gazetăreşte. Managerul Săuca s-a liniştit de mult…
D.M.: De-a lungul celor 11 ani de când conduci
Centrul de Cultură şi Artă, care a fost cel mai
greu moment?
D.S.: Mutările. Sper că nu vom face un tur complet al
Zalăului.
– A consemnat Daniel Mureşan –
Sursa: https://www.magazinsalajean.ro/cultura/caiete-silvane-a-ajuns-unul-din-principalii-ambasadori-ai-salajului-cultural-in-tara-siin-lume
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