
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVESTIŢII ÎN JUDEŢUL 
MARAMUREŞ 

 

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
 



 Programul de finanţare: 

 Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 Axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea infrastructurii de 

transport regionale şi locale” 

 Domeniul major de intervenţie 2.1: „Reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane 

– inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură”  

REABILITARE TRASEU DE DRUM JUDEŢEAN BAIA SPRIE 
(DN18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA ŞUGATAG (DJ 109F) – 

CĂLINEŞTI (DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185) 



REABILITARE TRASEU DE DRUM JUDEŢEAN BAIA SPRIE 
(DN18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA ŞUGATAG (DJ 109F) – 

CĂLINEŞTI (DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185) 

 Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii de 
transport rutier în conformitate cu normele europene pe 
traseul Baia Sprie – Cavnic – Bârsana compus din 
drumul judeţean DJ 184 şi tronsoanele Cavnic – Ocna 
Şugatag (DJ 109F), Ocna Şugatag – Bârsana (DJ 185), 
în total 56,01955 km. 

 

 Valoarea totală a proiectului:  

 108.574.512,35 lei (inclusiv TVA) 

 

 

 



 Indicatori de realizare: 

 

 1 sector de drum judeţean modernizat pe o 

lungime de 56,01955 km 

 creşterea traficului de marfă şi pasageri cu 

32.87% 

 

 

 

REABILITARE TRASEU DE DRUM JUDEŢEAN BAIA SPRIE 
(DN18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA ŞUGATAG (DJ 109F) – 

CĂLINEŞTI (DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185) 



REABILITARE TRASEU DE DRUM JUDEŢEAN BAIA SPRIE 
(DN18) – CAVNIC (DJ 184) – OCNA ŞUGATAG (DJ 109F) – 

CĂLINEŞTI (DJ 185) – BÂRSANA (DJ 185) 



 Programul de finanţare:  

   Programul Operaţional Regional 2007-2013 

 Axa prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului” 

 Domeniul major de intervenţie 5.1: 

„Restaurarea şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, precum şi crearea / 

modernizarea infrastructurilor conexe” 

 

 

CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 

 Obiectivul general: valorificarea durabilă a 

potenţialului turistic al bisericilor de lemn recunoscute 

ca valori ale patrimoniului mondial UNESCO şi ale 

patrimoniului cultural de importanţă naţională şi 

universală, prin crearea şi îmbunătăţirea 

infrastructurilor conexe, cu impact direct atât asupra 

creşterii atractivităţii turistice a judeţului Maramureş, 

cât şi asupra consacrării acestuia ca destinaţie 

turistică europeană.  

 



 Valoarea totală a proiectului: 19.851.274,44  lei.     

 

 Obiectivele de patrimoniu introduse în circuitul 

turistic sunt 16, din care:  

• UNESCO – 7  

• Naţionale – 9 

 

 

CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



 Indicatori de realizare: 

 reabilitarea drumurilor de acces – 2.686 m 

 amenajarea de parcări pentru autoturisme şi 

autocare – 6.963  m² 

 amenajarea de alei pietonale – 6.933 m² 

 accese parcări amenajate – 1.480 m² 

 iluminat arhitectural şi de punere în valoare a 

monumentului - 16 bucăţi 

 

 

CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



 iluminat stradal şi iluminat ornamental alei pietonale - 

16 bucăţi 

 împrejmuirea monumentului cu gard de lemn/nuiele 

împletite - 5.276 m 

 construirea de puncte de informare turistică -16 bucăţi 

 echipamente de protecţie împotriva incendiilor - 

Instalaţii PSI - 16 bucăţi 

 sisteme antiefracţie - Instalaţii de alarmă - 16 bucăţi 

 locuri special amenajate/echipamente speciale de 

acces pentru persoanele cu mobilitate redusă - 16 

bucăţi 

 

CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN 
TRANSILVANIA DE NORD 



 Programul de finanţare: Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 

 Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale” 

 Domeniul major de intervenţie 3.1: 

„Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate”  

 

 

REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE 



 Obiectivul general: a fost reabilitarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” din 

Baia Mare.  

 Spitalul Judeţean de Urgenţă este cea mai mare 

şi mai importantă unitate medicală din judeţul 

Maramureş. 

 Valoarea totală a proiectului: 83.135.079,35 lei  

 

REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE 



 Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă a avut în 

vedere corpul propriu-zis al construcţiei şi a avut ca 

scop:  

• reabilitarea structurii de rezistenţă;  

• alinierea construcţiei la normativele actuale de siguranţă 

la foc; 

• implementarea măsurilor necesare de respectare a 

normelor pentru persoanele cu dizabilităţi;  

• reabilitarea termică a clădirii; 

• refacerea circulaţiilor pe verticală, a ventilaţiilor, 

cablajelor electrice şi instalaţiilor sanitare. 

REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE 



 Indicatori de realizare: 

• 1 unitate medicală reabilitată – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă din Baia Mare 

• acces crescut cu cca 10% la unităţile medicale 
reabilitate/modernizate/echipate  

• creşterea eficienţei energetice în unitatea reabilitată cu cca. 
70,54%  

• creşterea cu 7,56% a numărului de persoane care 
beneficiază de infrastructura reabilitată/ 
modernizată/echipată  

• reducerea costurilor de operare a spitalului (cheltuieli cu 
utilităţile) de la 5.074 mii lei la 3.987 mii lei anual  

 

 

REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE 



REABILITAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
„DR. CONSTANTIN OPRIŞ” BAIA MARE 



 1. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Maramureş 

 2. Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, Etapa I 

 3. Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional 

Baia Mare (finalizare extindere pistă şi mărire portanţă, 

extindere terminal pasageri, achiziţie echipamente, 

facilităţi cargo etc.) 

 4. Reabilitarea termică a Palatului Administrativ din Baia 

Mare 

 5. Realizarea unui Centru de echitaţie în comuna Recea 

 

Portofoliul de proiecte prioritare ale CJ Maramureș și ale 
unităților din subordinea sa pentru perioada de programare 

2014-2020 – infrastructura județeană 



 Direcţia de Dezvoltare şi Implementare 
Proiecte 

 

 Consiliul Judeţean Maramureş 

 Str. Gheorghe Şincai 46 

 Baia Mare  

 Tel/fax: +4-0262-211.947 
 

 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată! 


