
       sigla CJ MM                sigla CJ SM

11 aprilie 2009

Investim în viitorul t u! Regio este cofinan at de Uniunea European  prin Fondul European de Dezvoltare Regional .

Comunicat de pres

A fost semnat  cea mai important  investi ie din Maramure ul Istoric dup  1990

Trei noi contracte de finan are pentru drumuri i, respectiv, patrimoniu cultural,
aprobate în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013, au fost semnate ast zi, 11
aprilie 2009, la sediul Consiliului Jude ean Satu Mare.

Pe Axa prioritar  2 Îmbun irea infrastructurii regionale i locale de transport , au fost
semnate dou  proiecte: "Modernizarea infrastructurii drumurilor jude ene în jude ul Satu
Mare - DJ 109L Negre ti - Oa - Tur " - beneficiar CJ Satu Mare, valoarea total
60.574.586,21    RON din care suma nerambursabil  48.297.025,05 RON i proiectul
"Reabilitare traseu drum jude ean Baia Sprie( DN 18)-Cavnic ( DJ 184)- Ocna ugatag
(DJ 109F)- C line ti(DJ 185)- Bârsana ( DJ 185)" - beneficiar CJ Maramure , valoarea
total  92.946.366,10  RON din care valoare nerambursabil  76.514.666,20 RON.

Pe Axa prioritar  5, domeniul major de interven ie 5.1. „Restaurarea i valorificarea
durabil  a patrimoniului cultural, precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”,
proiectul semnat oficial ast zi este „Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de
Nord - Castelul Karolyi din Carei, Castelul (Cetatea) Karolyi din Ardud”. Valoarea total
a proiectului este 23.179.393,51 RON, din care finan area nerambursabil  este de
18.371.945,93 RON.

Evenimentul a avut loc în prezen a ministrului Dezvolt rii Regionale i Locuin elor,
Vasile BLAGA, a directorului Autorit ii de Management din cadrul MDRL, Gabriel FRIPTU,
a pre edin ilor celor dou  consilii jude ene, Mircea MAN (MM) i CSEHI Arpad Szabolcs
(SM) i a directorului general al Agen iei de Dezvoltare Regional  (ADR) Nord-Vest, Claudiu
CO IER.

Mircea Man - Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure :
„Pentru Maramure  este un lucru a teptat de foarte mult  vreme, un proiect de

reabilitare de drum care cuprinde un tronson ce începe în Baia Sprie i se termin  în Bârsana,
un proiect de aproape 30 de milioane de euro, care înseamn  o deschidere economic  înspre
Maramure ul Istoric , o variant  pentru trecerea peste Gutâi. Este un proiect extrem de
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important, m  bucur c  am reu it s  semn m o  investi ie de care maramure enii se vor bucura
i sunt convins, domnule ministru, c  nu va fi singura i c  proiectele pe care le avem în

derulare, cum ar fi cel legat de spital, vor fi duse la bun sfâr it. Trebuie s  v  mul umesc i de
faptul c  de data aceasta Maramure ul nu a fost privat de Hot rârea 577, privind reabilitarea
de drumuri, împietruiri i aduc iuni de ap , ceea ce înseamn  c  lucrurile se îndreapt  înspre
ceea ce a teapt  maramure enii.

Legat de acest proiect, a fost o echip  întreag  care a muncit la realizarea lui, la fel i
primarii din Baia Sprie i Cavnic, deputa i de Maramure , precum i  presa care a manifestat
un interes deosebit.

Aceasta este cea mai important  investi ie dup  1990 în Maramure ul Istoric din
fonduri europen.

Ministrul Vasile Blaga:
 „Vom realiza o dezvoltare echilibrat  a regiunilor rii, ultilizând în special fondurile

puse la dispozi ie de c tre Uniunea European . Atât fonduri de pre-aderare, i vorbim de sute
de milioane de euro pe fonduri Phare, dar i pe fonduri de post aderare. Noi gestion m cele 11
programe de colaborare teritorial  european  (transfrontaliere), adic  aproape 2 miliarde de
euro i desigur, unul dintre cele mai mari programe, Programul Opera ional Regional, în
valoare de 4,5 miliarde de euro, din care 3,6 miliarde de la Uniunea European , absolut
nerambursabili. De asemenea, guvernul a promis, i iat  c  se ine de cuvânt, cu toate c  este
un an dificil, c  20 la sut  din buget este alocat investi iilor. i a i putut observa i
dumneavoastr  c  în Satu Mare i în Maramure ,  investi iile de la buget de anul acesta sunt
de 4-5 ori mai mari decât sumele acordate anul trecut, pe Hot rârea 577 în cele dou  jude e.
Am avut o colaborare foarte bun  cu cei doi pre edin i de consilii jude ene i sper s  o avem în
continuare. De când exist  aceast  Hot râre, 577, cele dou  jude e nu au primit niciodat
atâ ia bani precum acum. Le promit în continuare c  dup  Pa te vor primi din nou sume
suplimentare pentru drumuri.

Ce m  bucur  cel mai tare este c  ast zi începem s  realiz m aproape 80 de kilometri
de drumuri jude ene, pe fonduri europene, unde participarea local  este de 2% a celor dou
consilii jude ene, 86 % din bani venind de la Uniunea European , 12% venind de la Ministerul
Dezvolt rii. i pentru mine este o bucurie azi la Satu Mare, pentru c  dep im 700 de milioane
de euro contract ri pe POR. Ritmul de contractare s-a înte it foarte mult. Semnarea
contractelor de ast zi este un început de drum. Începem opera iunea cea mai dificil :
implementarea proiectelor. De aceea, rug mintea mea este ca de mâine s  se lanseze licita iile
pentru contractarea lucr rilor. Constuctorii no tri au nevoie de lucr ri.”
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Astfel, num rul proiectelor pentru drumuri finan ate în cadrul POR în Regiunea Nord-
Vest (Transilvania de Nord) a ajuns la cinci, dup  ce alte trei proiecte de finan are pentru
drumuri au fost aprobate i semnate în 2008 i sunt deja în implementare.

Primele trei proiecte semnate oficial au fost „Modernizarea infrastructurii de acces în
zona turistic  R chi ele-Prislop-Ic Ponor” - beneficiar Consiliul Jude ean Cluj, „Reabilitare
drum Ciucea-Crasna-Vîr ol ” - beneficiar Consiliul Jude ean S laj în parteneriat cu Consiliul
Jude ean Cluj  i  „Reabilitare i modernizare DJ 763 Sudrigiu – Pietroasa - Cabana Padi , km
0+000 – 13+000 i 19+650 – 35+100, L = 28,550 km, jude ul Bihor” , beneficiar - Consiliul
Jude ean Bihor.

Preciz m c  suma total  alocat  regiunii noastre pe perioada 2007-2013, în cadrul Axei
prioritare 2 „Îmbun irea infrastructurii regionale i locale de transport”, domeniul 2.1. –
“Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene, str zi urbane – inclusiv
construc ia/reabilitarea oselelor de centur ” este de 106.080.000 euro.

Pentru domeniul 2.1., începând cu data de 31 aprilie 2009, nu vor va mai accepta
depuneri de proiecte, pentru c  solicitarea de finan are dep te alocarea financiar  regional
pe perioada 2007-2013 cu înc  80 milioane Euro.

Reamintim c  suma total  alocat  Regiunii Nord-Vest (Transilvania de Nord) pe toate
axele POR, pentru întreaga perioad  2007-2013, este de 536,41 milioane euro.

Contact:
ADR Nord-Vest, Biroul de Comunicare Public i Cooperare Interna ional
Andreea Atanasiu, expert comunicare POR, mobil 0755 777012
Email: comunicare@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro
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