
CONSILIUL JUDEŢEAN SĂLAJ                                                                                                                       
                                                                                                                          Zalău, 13.09.2011 

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului de modernizare a Complexelor de servicii comunitare din Jibou, 
Şimleu Silvaniei şi Zalău 

Conform Contractului de Finanţare  semnat în 14 octombrie 2009, Consiliul Judeţean Sălaj se află la 
finalul celui de al doilea proiect finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 3, Domeniul 
Major de Intervenţie 3.2., având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională. Este vorba 
de  proiectul  „Modernizarea complexelor  de servicii  sociale pentru copii  din  Jibou,  Şimleu Silvaniei  şi 
Zalău”, care are ca obiectiv asigurarea unui cadru adecvat, în conformitate cu standardele impuse de Uniunea 
Europeană, pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială destinate copiilor. 

Valoarea totală a proiectului, rezultată în urma achiziţiiilor publice derulate, este de 1.722.524,23 
lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Sălaj - 52.083,33 lei.

Rezultatele  cantitative cumulate  pentru  toate  cele  trei  centre  sociale,  care  determină  atingerea 
obiectivelor propuse prin proiect sunt: 5047 mp suprafaţă totală modernizată, 666,00 mp suprafaţă platforme 
şi trotuare din beton reabilitată, 185 ml reţea canalizare menajeră exterioară refăcută. 

Principalele  lucrări  realizate în  cadrul  acestui  proiect  sunt:  reabilitarea faţadelor  şi  acoperişurilor, 
refacerea finisajelor interioare, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiilor electrice, sanitare, de încălzire, 
de alimentare cu gaz, lucrări de sistematizare pe verticală.

Toți factorii implicați în implementarea acestui proiect, Antreprenorul – Asocierea formată din SC ICEP 
SRL şi SC EPA COMPANY SRL, Inginerul - firma SC DEMED EXPERT SRL şi Proiectantul - SC PREFCON SRL şi-au 
dat  concursul  pentru finalizarea în  bune  condiţii  a  lucrărilor  de  modernizare,  înţelegând  că,  prin  aceste 
lucrări, beneficiarii direcţi – copiii asistaţi în cele trei centre şi personalul aferent - vor beneficia de condiţii de 
viaţă net îmbunătăţite şi  prin transformarea unităţilor reabilitate  în centre multifuncţionale,  se vor crea 
premizele pentru dezvoltarea unor activităţi corelate cu capacităţile şi  nevoile speciale ale beneficiarilor, 
precum şi cu potențialul lor de abilități.       

Consiliul  Judeţean Sălaj, în calitate de Beneficiar,  îşi  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.

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

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