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Comunicat de presă

Finalizarea lucrărilor de restaurare a patrimoniului istoric şi cultural al Consiliului Judeţean Sălaj

Consiliul Judeţean Sălaj, organizează astăzi, 30.05.2012, recepţia la terminarea lucrărilor pentru cele 
trei obiective de patrimoniu reabilitate în cadrul proiectului “Restaurarea patrimoniului istoric şi cultural al 
Consiliului  Judeţean  Sălaj  -  clădirile  Centrului  Militar  Judeţean,  Muzeul  Judeţean  de Istorie  Zalău  şi 
Galeriile de Artă "Ioan Sima",  finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul 
Major de Intervenţie 5.1, având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conştient fiind de rolul  pe care îl  are în valorificarea potenţialului  turistic al judeţului  Sălaj şi  de 
necesitatea creşterii atractivităţii spaţiului istoric urban al judeţului, Consiliul Judeţean Sălaj se află  astăzi 
la finalul unui proiect cu o valoare totală de 25.424.792,84 lei, din care co-finanţarea Consiliului Judeţean 
Sălaj - 362.045,49 lei. 

Rezultatele cantitative obţinute prin acest proiect sunt: 

• 9.963 mp suprafaţă restaurată din care:
- Centrul Militar Judeţean (5359 mp);
- Muzeul Judeţean de Istorie Zalău (1862 mp);
- Galeriile de Artă "Ioan Sima" (2742 mp)

• Centrul Militar Judeţean transformat în Centru de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj – 
cea mai mare clădire de patrimoniu reabilitată din Transilvania;

• 4 săli de expozitie/conferinţe nou create (sala Porolissum, sala Silvania, sala Thermalia, sala Dialoguri 
Europene);

• spaţii  adecvate  pentru  instituţiile  de  cultură ale  judeţului  (Centrul  Judeţean  de  Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Sălaj, Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Centrul Judeţean de Informare şi 
Promovare Turistică, Centrul Tradiţii Memorii );

Toţi  factorii  implicaţi  în  implementarea acestui  proiect,  Antreprenorul  –  Asocierea  formată din  SC 
CONSTRUCŢII ERBAŞU SA, SC CONSINIT SRL şi SC ALSECON SRL, Inginerul - firma SC ADAM′S CONSTRUCT SRL 
şi Proiectantul - SC UTILITAS SRL, sub coordonarea echipei de proiect, şi-au dat concursul pentru finalizarea în 
bune condiţii a lucrărilor de restaurare, înţelegând dificultatea intervenţiilor asupra clădirilor de patrimoniu şi 
acţionând cu toată expertiza necesară pentru finalizarea cu succes a proiectului. 

O dată cu finalizarea lucrărilor de restaurare, Muzeul Judeţean de Istorie Zalău şi Galeriile de Artă 
„Ioan Sima” îşi vor relua activitatea curentă, funcţionând însă în spaţii  moderne şi atractive pentru toate 
categoriile de vizitatori, în timp ce fostul Centru  Militar Judeţean se va reinventa practic, transformându-se în 
Centru de Dezvoltare Culturală şi Turistică a Judeţului Sălaj,  instituţie  care va funcţiona ca un nucleu de 
atracţie pentru iubitorii de turism cultural şi nu numai.

Astfel,  prin  implementarea  acestui  proiect,  Consiliul  Județean  își  îndeplinește  cu  succes 
responsabilitatea majoră ce îi revine – păstrarea şi valorificarea din punct de vedere turistic a patrimoniului 
istoric şi cultural al judeţului Sălaj.

Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj - Direcţia Managementul Proiectelor şi Dezvoltare Regională
e-mail: patrimoniucjsj@yahoo.com; 
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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