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Un nou proiect al Consiliului Judeţean Sălaj finanţat prin POR

Comunicat de presă 

Astăzi,  24.09.2009,  preşedintele  Consiliului  Judeţean  Sălaj,  domnul  TIBERIU  MARC, 
semnează  contractul  de  finanţare pentru  proiectul  ”Modernizarea  şi  extinderea 
Complexului de  Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înfiinţarea de ateliere vocaţionale 
pentru tinerii ieşiti din sistemul rezidenţial”.

Alături de Consiliul judeţean Sălaj ceilalţi semnatari ai contractului de finanţare sunt 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest în calitate 
de Organism Intermediar, reprezentată domnul Claudiu Coşier, directorul Agenţiei.

Sursa de finanţare este Fondul European de Dezvoltare Regională.
Valoarea totală a proiectului este de 3.499.441,69 lei din care contribuţia Consiliului 

Judeţean Sălaj este de 56.630,18 lei.
În coerenţă deplină cu nevoile comunităţii judeţene şi cu atribuţiile instituţiei noastre, 

obiectivul specific al proiectului este bine centrat pe problematica integrării şi reintegrării 
profesionale/sociale a tinerilor ieşiţi din sistemul rezidenţial de protecţie a copiilor.

Datorită contractului care se semnează astăzi Consiliul Judeţean Sălaj, prin Direcţia de 
managementul  proiectelor şi  dezvoltare regională, reuşeste să asigure  finanţarea necesară 
modernizării Complexului de servicii comunitare  Cehu-Silvaniei, dezvoltării de noi servicii în 
cadrul  acestuia,  menite  să susţină creşterea abilităţilor  vocaţionale  şi  facilitarea integrării 
socio-profesionale a beneficiarilor sistemului de asistenţă socială din judeţ.

Astfel se asigură premise consistente pentru realizarea incluziunii sociale a copiilor şi 
tinerilor rezidenţi în acest sistem, şi care la un moment dat părăsesc, datorită vârstei şi a 
ciclului de instrucţie,  sistemul.

În mod concret, prin activitatea de modernizare, reorganizare şi recompartimentare 
a imobilului  care face obiectul  proiectului  se vor înfiinţa, amenaja şi dota corespunzător: 
ateliere vocaţionale (tâmplărie, lăcătuşărie, croitorie şi tapiţerie), locuinţe de tranzit, o sală 
polivalentă şi centre maternale organizate şi echipate conform standardelor în vigoare.

Ca aplicant şi beneficiar al cererii de finanţare, Consiliul Judeţean Sălaj, asumă şi prin 
acest proiect responsabilitatea majoră pe care o are pentru buna gestionare a activităţii de 
asistenţă socială aflată în directa sa competenţă, reuşind să dea realitate şi sens unuia din 
obiectivele strategice ale activităţii sale:  dezvoltarea, bunăstarea, formarea şi integrarea 
socio-profesională a copiilor aflaţi în grija instituţiilor sociale din judeţ.

  
Direcţia Managementul Proiectelor, Relaţii Externe şi Dezvoltare Regională 

e-mail: integrarecjsj@yahoo.com; zoe@cjsj.ro; inteur@cjsj.ro; 
tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

mailto:inteur@cjsj.ro
mailto:zoe@cjsj.ro
mailto:integrarecjsj@yahoo.com
http://www.cjsj.ro/

