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PRIMUL MARE PROIECT AL CONSILIULUI JUDEŢEAN SĂLAJ ÎN IMPLEMENTARE
REGIO – Programul Operaţional Regional 

În data de 8 august 2008 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea 
drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ”, promovat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2007-
2013, având ca beneficiar Consiliul Judeţean Sălaj, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de  85.628.384,55 lei, valoarea contractului de finanţare 
(total cheltuieli  eligibile) fiind de  71.777.171,34 lei. Cofinanţarea totală asigurată de beneficiar 
este în cuantum de  1.792.997,43 lei, din care judeţului  Sălaj îi  revine suma de  1.471.617 lei. 
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:

• 37,629 km de drum reabilitat şi modernizat 
• 244.589 mp – suprafaţă parte carosabilă
• 65.300 m şanţuri amenajate
• 8 poduri nou construite
• 3 poduri reabilitate şi consolidate

În perioada scursă de la semnarea contractului de finanţare s-au desfăşurat primele activităţi 
relevante pentru această etapă, activităţi prevăzute în calendarul activităţilor care face parte din 
cererea de finanţare. 

Prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 146 din 27 august 2008 a fost stabilită echipa de proiect, 
constituită  din  7  membri  cu  responsabilităţi  în  domeniul  managementului  de  proiect,  tehnic, 
financiar, juridic. Echipa de proiect a participat în perioada 8-9 septembrie 2008 la un seminar de 
instruire organizat  de ADR Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar,  cu  o agendă specifică 
activităţilor managementului acestui proiect. În acelaşi timp, ADR Nord-Vest a desemnat 2 persoane 
responsabile cu monitorizarea acestui proiect, iar partenerul Consiliul Judeţean Cluj a stabilit, de 
asemenea,  o  persoană  responsabilă  cu  implementarea  proiectului  pe  tronsonul  de  drum aferent 
judeţului Cluj. 

În  conformitate  cu  Instrucţiunile  din  anexele  la  contractul  de  finanţare,  s-a  elaborat  şi 
transmis către Organismul Intermediar ADR Nord-Vest notificarea privind depunerea cererii de pre-
finanţare,  cuantumul  sumei  estimate  a  fi  solicitată  fiind  de  15%  din  valoarea  contractului  de 
finanţare, respectiv 10.766.575,70 lei.

La sfârşitul lunii  august a fost abordată prima activitate de achiziţie publică prevăzută în 
calendarul de activităţi al proiectului, respectiv achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă 
juridică  în  scopul  elaborării  şi  aplicării  procedurilor  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţie 
publică pentru proiectul „Reabilitarea drumului Ciucea-Crasna-Vîrşolţ”. Documentaţia de atribuire 
a acestei proceduri a fost elaborată conform OUG nr. 34/2006 şi Ordinului nr. 607/2007 şi publicată 
în format electronic pe SEAP.

Următoarele activităţi abordate de către echipa de proiect, cu sprijinul viitoarei echipe de 
consultanţi, vor fi activităţile de achiziţie publică a serviciilor de audit, serviciilor de supraveghere a 
execuţiei lucrărilor şi antreprenorului pentru execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţie mai sus 
menţionat. Toate activităţile enunţate se încadrează în termenele prevăzute în cererea de finanţare, 
existând toate premisele ca şi în cazul următoarelor activităţi planificate să se respecte graficele şi 
termenele prevăzute.
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