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Comunicat de presă

Un nou proiect de asistenţă socială al Consiliului Judeţean Sălaj 
finanţat prin POR

Astăzi, 09.10.2009, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, domnul TIBERIU MARC, a semnat contractul 
de finanţare pentru proiectul ” Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Şimleu 
Silvaniei şi Zalău”.

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.

Sursa de finanţare este Fondul European de Dezvoltare Regională.
Valoarea totală a proiectului este de 3.497.789,30 lei din care contribuţia Consiliului Judeţean Sălaj 

este de 56.512,38 lei, asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.769.106,49 lei. 
Consecvent responsabilităţii  sale de gestionar al nevoilor sociale ale comunităţii  judeţene, Consiliul 

Judeţean  Sălaj  va  derula  prin  acest  proiect  investiţii menite  să  determine  îmbunătăţirea  infrastructurii 
instituţiilor  sociale,  în scopul asigurării  creşteriii  calităţii  serviciilor  sociale,  în mod expres  cele  destinate 
copiilor.

Datorită  contractului  semnat  astăzi,  Consiliul  Judeţean  Sălaj,  prin  Direcţia  de  managementul 
proiectelor şi dezvoltare regională, reuşeste să asigure finanţarea necesară modernizării celor trei complexe 
de servicii sociale pentru copii şi transformarea acestora în  complexe sociale multifuncţionale, menite să 
asigure şanse egale de educaţie şi dezovltare psiho-morală pentru toţi beneficiarii proiectului.

În mod concret, acest proiect vizează modernizarea Complexelor  de servicii  comunitare din Jibou, 
Şimleu Silvaniei şi  Zalău nr.1, în vederea aducerii acestora la standardele de calitate şi confort prevăzute de 
normele europene. 

Ca urmare a derulării şi finalizării investiţiilor prevăzute prin proiect, Consiliul Judeţean Sălaj reuşeşte 
să pună în fapt una din valorile esenţiale ale politicilor sale sociale:  dezvoltarea, formarea şi integrarea 
socio-profesională a copiilor aflaţi în grija instituţiilor sociale din judeţ.

Date de contact:
Consiliul Judeţean Sălaj
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

                                                         
 

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

www.inforegio.ro
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi www.nord-vest.ro 
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