Nr.
crt.

PROIECTE PROPUSE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
Denumire proiect
Obiective
Valoare estimativă

1

Consolidarea capacității instituționale Întărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea 1.900.000. euro
pentru administrațiile publice din județul resurselor umane din instituţiile publice a celor 76
de unităti administrativ teritoriale din județul
Maramureș
Maramures.

2

Reabilitare
rețea
de
drumuri
interjudețene DJ193 (lim. jud. Satu-Mare
- int. DN 1C), DJ 108A (int.DJ 108D – int.
DJ 193) și DJ 108D (lim. jud. Sălaj – int.
DJ 108A) care asigură legătura cu
județele Satu Mare și Sălaj
Reabilitare drum județean DJ 186 (Vadu
Izei DN 18 – Săcel 17C)

3

4

Reabilitare drum interjudețean DJ 109F
(lim. jud. Sălaj - Târgu Lăpuș DN18B)

5

Reabilitare drum județean DJ 182B (Baia
Mare – Șomcuta Mare)

6

Reabilitare drum județean DJ 187
(Leordina DN 18 – Poienile de sub
Munte)

7

Modernizare prin lucrări de investiții a
tronsonului de cale ferată Baia Mare –
Dej

Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în 104.774.043 lei cu TVA
conformitate cu normele europene pe traseul DJ193
(lim. jud. Satu-Mare - int. DN 1C), DJ 108A
(int.DJ 108D – int. DJ 193) și DJ 108D (lim. jud.
Sălaj – int. DJ 108A) în total 41,793 km.
Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în
conformitate cu normele europene Reabilitare
drum județean DJ 186 (Vadu Izei DN 18 – Săcel
17C) în total 52,581 km.
Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în
conformitate cu normele europene Reabilitare
drum interjudețean DJ 109F (lim. jud. Sălaj Târgu Lăpuș DN18B) în total 23,500 km.
Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în
conformitate cu normele europene Reabilitare
drum DJ 182B (Baia Mare – Șomcuta Mare) în
total 21,500 km
Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în
conformitate cu normele europene Reabilitare
drum județean DJ 187 (Leordina DN 18 –
Poienile de sub Munte) în total 20,00 km.
Modernizare infrastructurii feroviare prin lucrări de
investiții aferente tronsonului de cale ferată Baia
Mare – Dej

114.539.069,00 lei cu TVA

53.593.028 lei cu TVA

49.175.929 lei cu TVA

42.465.496,00 lei TVA

Aprox. 500 milioane euro

Realizare infrastructură de afaceri adecvată pe o suprafață de 20 ha, comuna 3.000.000
euro
fara
Recea
TVA
9 Valorificarea
patrimoniului Valorificarea patrimoniului cultural prin organizarea şi promovarea de 1.000.000
cultural prin organizarea şi evenimente tradiţionale autentice care păstrează obiceiurile şi sărbătorile euro
promovarea
de
evenimente tradiţionale în Maramureş.
tradiţionale autentice
10 Proiect
integrat
Circuitul Reabilitarea Muzeelor de Artă, Istorie – Arheologie, Etnografie din 5.000.000
euro
Muzeelor de Artă, Istorie - Maramureș
Arheologie și Etnografie din Punerea în valoare a patrimoniului cultural
Înființarea unui centru în cadrul muzeelor de Istorie și Arheologie care să
Maramureș
ilustreze civilizaţia dacică şi originile acesteia, limba, obiceiurile, ocupaţia,
etc
Introducerea muzeelor de Artă, Istorie - Arheologie și Etnografie din
Maramureș
într-un circuit recunoscut atât la nivel național cât și
internațional
2.500.000
11 Proiect integrat reabilitare clădiri Reabilitare clădiri ambulanțe din locațiile Baia Mare și Sighetu Marmației.
euro
ambulanțe
OG :
20. 000.000
12 Zona Turistica Maramures Vest
(Tautii
Zona turistica Complexa in Maramures Vest (Montan, Riveran, eco turism) euro
Magheraus(Nistru_Baita_Ulmoasa), ca si model de baza pentru Sustinerea activitatilor economice din zona tinta
Cicirlau(Vii si AP Rozeta), Valea Obiective specifice :
Somesului (GAL MMV)
O1. Infrastructuri grele (drumuri etc) de interconectare a potentialului
Ext.1 Baia Mare(Valea Borcutului, turistic din UAT urile din Vestul Maramuresului (si cu extensie in Estul SM
Firiza & SUBM ; Desesti (Izvoare) , sudul Ucrainei , etc), incl. Aeroport TM samd
, Baia Sprie –ChiuzBaia, Sapinta , O2. Infrastructuri eco transport incl. turistic (Drumuri Turistice,
Sighet(Zona Tiganu, Zona Solovan Forestiere, agro forestiere , transport Cablu , navigatie usoara Somes ,
Valea Izei ) (Incl. 3 x GAL uri din navigatie riuri de munte , etc )
Maramures )
O3.Suprastructuri specifice coordonarii /sincronizarii activitatilor de
Ext.2. Interjud : Negresti (Luna turism(eco turism ) si administrarea afacerilor (sisteme de sprijin incubare,
Ses) (GAL Negresti ); Valea maturizare, parc ind etc ) pe un areal mare (urban-rural), inclusiv areale
Somesului (Salaj VEST ), Zona protejate (management integrat )
Codru (Satu Mare EST)
O4. Suprastructuri specifice activitatilor de cercetare-dezvoltare
8

Creare Parc Industrial Recea

13

14

15

16

17

Ext.3. Transfrontalier(Valea Tisei- necesare dezvoltarii durabile a activitatilor economice specifice zonelor
Slatina , etc)
geografice tip agro-montane (eco food, lemn, bio clustere , etc , modele tip
Clustere)
O5. Alinieri strategice cu strategiile de nivel superior CJ Maramures,
,etc , Regiunea de Nord Vest , pentru multiplicare efecte la nivel regional si
transfrontalier
Proiect integrat creare centre Crearea a trei centre sociale de zi pentru copiii defavorizați, din județul
sociale de zi pentru copii în Ocna Maramureș.
Șugatag, Vișeu de Sus, Poienile de Reabilitarea psihosocială a copiilor defavorizați din județul Maramureș
sub Munte
Scaderea nivelului de dependenta fata de serviciile oferite in cadrul centrelor
pentru copiii defavorizați dupa finalizarea proiectului.
Proiect integrat creare centre Crearea a două centre de zi pentru persoanele varstnice ramase singure, din
sociale de zi pentru vârstnici județul Maramureș
Valea Borcutului și Policlinica 2 Reabilitarea psihosocială a persoanelor varstnice din județul Maramureș
Baia Mare.
Scaderea nivelului de dependenta fata de serviciile oferite in cadrul centrelor
varstniciilor dupa finalizarea proiectului.
Reabilitare drum DJ 182B (Baia Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în conformitate cu normele
europene Reabilitare drum DJ 182B (Baia Mare – Șomcuta Mare) în
Mare – Șomcuta Mare)
total 21,500 km
Promovarea potențialului turistic Creşterea atractivităţii turistice a judeţului Maramureş prin promovarea
al
judeţului staţiunilor turistice din judeţ.
Obiective specifice:
Maramureş/promovarea
stațiunilor turistice din județul - susţinerea sectorului turistic prin tehnici de promovare a potenţialului
staţiunilor turistice din judeţul MM
Maramureș
- stimularea interesului turiştilor în oferta turistică a judeţului MM
- promovarea prin mijloace moderne a potenţialului turistic al judeţului MM
(prin realizarea de pliante, video, broşuri, spoturi radio, spoturi TV despre
staţiunile turistice din MM şi utilitatea lor pt populaţie)
Cluster de educație, cercetare și Realizarea infrastructurii de sprijin a inovării în vecinătatea Universitățiii
Tehnice Cluj Napoca, Centrul Nord Baia Mare, pentru încurajarea înființării
transfer tehnologic Maramureș
de companii de tip spin-off și dezvoltării companiilor innovative din zonă
prin crearea următoarele structuri :
- Centru de transfer tehnologic

9.000.000
euro

15.000.000
euro

49.175.929
lei cu TVA
1.000.000
euro

150.000.000
EUR

- Centru de informare tehnologică
- Centru de relații universitate – preuniveristar
- Birou de consultanță si servicii de dezvoltare pentru IMM
- Bibliotecă
- Centru ICT
- Laboratoare de cercetare tehnologică
- Stații pilot fabricație
- Incubator de afaceri inovative
- Servicii financiare
18 Autogara publica si statii publice Imbunatatirea conditiilor de deplasare a cetatenilor in transportul public 1.500.000
fără
pentru
transportul
public judetean de persoane prin curse regulate si curse regulate speciale din judetul euro
TVA
judetean de persoane prin curse Maramures
regulate
precum
si
implementarea sistemului de
monitorizare
flota
pentru
transportul public judetean de
persoane prin curse
regulate si curse regulate speciale
in
judetul Maramures.
115.594.000
19 Extindere
şi
modernizare Consolidare si prelungire pistă decolare – aterizare
euro
fără
Aeroport Internațional Baia Deviere drum comunal si rau Baita
TVA
Mare
1.500.000
20 Eficientizarea
energetica
a Eficientizarea
euro
fără
Palatului Administrativ, Baia
- sistemul de iluminat exterior/interior
TVA
Mare, judeţul Maramureș
- instalațiilor sanitare
- instalației de incalzire

21 Biodiversitatea Maramuresana

Inlocuirea geamurilor existente
Inventarierea speciilor protejate din judeţul Maramureş

22 Inventarul
și
monitorizarea Obiectivul principal al proiectului este creșterea performanței energetice a
performanței
energetice
a clădirilor din administrarea Consiliului Județean Maramureș și reducerea

8 600 000
lei cu TVA

clădirilor
din
administrarea consumurilor de energie din aceste clădiri.
Consiliului Județean Maramureș Obiective specifice:
Realizarea unui inventar al situației clădirilor din administrarea Consiliului
Județean Maramureș sin punct de vedere al performanței energetice
Realizarea unei evidențe a consumurilor de energie
Realizarea unui sistem integrat de monitorizare și analiză lunară a
consumurilor de energie
Prioritizarea clădirilor care necesită reabilitări energetice
Fundamentarea proiectelor de reabilitare energetică a fondului de clădiri din
administrarea consiliului Județean Maramureș
23 Sistem
de
valorificare
şi Obiectivul principal al proiectului este acoperirea consumurilor de energie
management integrat al surselor prin valorificarea surselor regenerabile identificate la nivelul județului
regenerabile de energie din Maramureș în vederea creșterii economice sustenabile, reducerii emisiilor de
judeţul Maramureş (SMI-SRE)
carbon și protejării mediului
Obiective specifice:
Iniţierea realizării unui sistem de valorificare și management integrat al
surselor regenerabile de energie a judeţului Maramureş.
Evaluarea surselor regenerabile de energie din judeţul Maramureş.
Evaluarea potenţialului energetic al judeţului Maramureş.
Analiza surselor regenerabile de energie folosind resurse satelitare și GIS
(Informaţii geografice şi baze de date spaţiale)
Identificarea necesarului de energie la nivel de comunitate
Identificarea soluţiilor viabile din punct de vedere tehnic și economic de
valorificare a surselor regenerabile de energie
24 Modernizarea salvării montane Obiectivul principal este asigurarea condiţiilor specifice de siguranţă în 600.000
arealul muntos al judeţului atât pentru turişti cât şi pentru locuitorii judeţului euro
fără
în judeţul Maramureş
Maramureş.
TVA
Obiective specifice:
- amenajarea/construirea a 5 baze salvamont
- dotarea celor 5 baze salvamont cu mijloace şi echipamente specifice
asigurării condiţiilor optime de salvare în arealele montane
- achiziţionarea de mijloace de transport necesare desfăşurării

-

25 Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă din
Transilvania de Nord etapa IV

activităţii de salvare montană
achiziţionarea de echipamente personale specifice desfăşurării
activităţii de salvare montană
achiziţionarea/dotarea cu aparatură de comunicare la nivelul fiecărei
echipe salvamont.

4.200.000
Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice euro
fără
de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de
TVA
răspuns, adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă
şi sănătate a cetăţenilor.
Obiectivele specifice:
o Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor
calificat de către unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă
în scopul ridicării capacităţi de acţiune şi reacţie adecvată a centrelor
judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor negative
ale evenimentelor de urgenţă;
o Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice
judeţene de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de
echipamente specifice moderne, eficiente şi performante;
o Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională
între centrele judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest
precum şi a centrului regional/centrelor judeţene cu cele din judeţele
limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei,
salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor.

