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Președintele Consiliului Jude
țean Maramureș, Gabriel 
Ze tea, a arătat că sau fă cut 
foarte multe lucruri pen

tru Vișeu de Sus, dar investițiile vor 
continua în această zonă care a fost 
văduvită de proiecte de către admi
nis trațiile anterioare, care au condus 
Maramureșul în cele peste două 
decenii de la înființarea instituției 
județene. Totodată, a subliniat faptul 
că discuțiile privind introducerea 
gazului în Maramureșul Voievodal sunt 
tot mai avansate, iar această dorință a 
locuitorilor din Borșa, Vișeu, Moisei și 
din întregul Maramureș istoric ar putea 
deveni realitate în cel mai scurt timp. 

„Acest Consiliu Județean a fost atent la 
problemele din Maramureșul Voievo
dal, pentru că tradițiile Maramureșului 
sunt în continuare aici și trebuie să 
păstrăm această zonă cu un anume 
specific. Vom face toate demersurile 
pentru ca proiectele mari care ajută 
la dezvoltarea Maramureșului istoric 
să devină realitate. Și de aceea lam 
invitat aici, în Vișeu de Sus, pentru 
a fi alături de noi, pe Mihai Leontin 
Leahu, directorul Departamentului 
de Proiectare și Cercetare al Transgaz. 
Și lam rugat să vină pentru a discuta 
una dintre problemele arzătoare ale 
Maramureșului Voievodal, respectiv 
construcția magistralei de gaz între 
Sighetu Marmației și Borșa. Acesta 
este un proiect fără de care dezvoltarea 
viitoare a Maramureșului Voievodal va fi 
pusă întro mare dificultate. Este nevoie 
de acest proiect și mă bucur să spun 
că am reușit să avansăm în demararea 
sa. Dacă anul trecut am discutat în 
cadrul ședințelor de Consiliu Județean 
proiectele pe care le avem și pe care leam 
susținut în fața Guvernului României, 
având sprijinul Transgaz, astăzi putem 

să venim cu termene concrete în ceea ce 
privește construcția acestei magistrale 
de gaz. Este important pentru noi ca 
acest proiect demarat în cadrul acestui 
Consiliu Județean, de anul viitor, să 
vedem efectiv oameni care lucrează și 
în cel mai scurt termen vor și finaliza 
această lucrare”, a subliniat șeful 
administrației județene, Gabriel Zetea. 

Președintele Consiliului Județean a 
declarat că, în paralel cu acest proiect 
al Transgaz, care va investi sume 
importante, va urma un parteneriat în 
cadrul asociației de dezvoltare pentru 
introducerea alimentări cu gaz în 
județ între Consiliul Județean și restul 
administrațiilor publice locale. „Vom 
aloca sumele necesare pentru realizarea 
studiilor de fezabilitate și sper să 
identificăm toate resursele financiare. 
Eu cred că vom reuși, așa cum am 
reușit să demarăm sau să finalizăm 
toate proiectele pe care ni leam propus 
în cadrul acestui Consiliu Județean. 
Principala noastră prioritate a fost reabi
litarea drumurilor județene, iar în acest 
an vorbim despre demararea a patru 
din cele șase proiecte de reabilitare. 

Totodată, sperăm ca în cel mai scurt 
timp să intre în șantier și drumurile de 
pe Valea Ruscovei și Valea Izei, ambele 
trasee din Maramureșul Voievodal. În 
întregul Maramureș vorbim de aproape 
100 de milioane de euro atrași în județ 
pentru reabilitarea a aproape 200 de 
kilometri de drum județean”, a subliniat 
șeful administrației județene, Gabriel 
Zetea. 
Vasile Coman, primarul orașului Vișeu 
de Sus a arătat că locuitorii așteaptă 
de mult timp introducerea gazului 
în Maramureșul Voievodal, iar vestea 
adusă de directorul Transgaz este una 
foarte importantă pentru toți cei care 
trăiesc aici în mare parte din turism. 

Mihai Leahu, director Transgaz: 
„Conducta va fi o investiție a 
Transgaz și va fi un proiect de 
importanță națională”

Cuvântul a fost luat apoi de către 
deputatul Gheorghe Șimon, un om al 
locului, care sa implicat foarte mult 
în construcția acestei conducte de gaz 
între Sighetu Marmației și Borșa încă 
din vremea în care a fost ministru al 

Lucrările de construcţie  
ale gazoductului în Maramureșul 
Voievodal vor demara la 1 iunie 2020
Mihai Leontin Leahu, directorul Departamentului de Proiectare și Cercetare al Transgaz a fost prezent în 
debutul ședinței ordinare de Consiliu Județean Maramureș care a avut loc joi, 26 septembrie 2019, în Vișeu de 
Sus. Alături de aleșii județeni s-a aflat și deputatul Gheorghe Șimon, fost ministru al Economiei, dar și primarul 
din Vișeu de Sus, Vasile Coman. 

Astfel, au fost achiziționate echipa
mente profesionale care vor sprijini 
activitatea salvamontiștilor în patru
lările preventive, dar și în cazul 
inter vențiilor și situațiilor medicale 
deosebite. Dintre materialele medicale, 
care în intervenții viitoare, pot face 
diferența dintre viață și moarte 
amintim: cinci defibrilatoare automate 
complexe, atele și saltele vacumatice, 
tărgi de tipul lopată și carbon, dar și 
KEDuri (dispozitive medicale care 
deservesc extracției din locuri greu 
accesibile). De asemenea, procesul de 
achiziție a mai vizat și dotarea cu o serie 
de produse necesare activității curente a 
serviciului.

Managerul interimar al Serviciului 
Public Județean Salvamont Maramureș, 
Dan Benga a arătat că noile achiziții 
vor face posibilă desfășurarea activității 

serviciului la cele mai înalte standarde, 
asigurândui pe iubitorii muntelui de 
întreaga disponibilitate a salvatorilor 
montani în situațiile care le pun în 
pericol siguranța. 

„Suntem recunoscători pentru înțele
gerea necesității dotării Salvamont 
Maramureș la cele mai ridicate stan
darde. Mulțumim Consiliului Județean 
Maramureș pentru susținerea pe 
care neo arată în toate demersurile 
noastre de a deveni un serviciu public 
de elită. Astfel de inițiative nu doar 
că ne ușurează munca, dar ne vor și 
face posibile reușitele în viitoarele 
intervenții, salvatorii montani fiind 
mereu prezenți pentru siguranța tuturor 
celor care le solicită ajutorul”, a declarat 
Dan Benga, manager interimar al 
Serviciului Public Județean Salvamont 
Maramureș.

Noi achiziţii pentru baza materială medicală 
a Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureș
În bugetul aprobat pentru anul 2019, Consiliul Județean Maramureș a prevăzut, pentru Serviciul Public 
Județean Salvamont Maramureș, achiziționarea unor materiale de natură medicală, esențiale bunei desfășurări 
a misiunilor în care sunt angajați salvatorii montani maramureșeni. 

Economiei. „Categoric sunt alături de 
comunitățile locale ale Maramureșului, 
alături de toți primarii și țin foarte 
mult la acest proiect mare și extrem de 
important pentru Țara Maramureșului, 
care va asigura o dezvoltare a județului 
per ansamblu. În urma discuțiilor pe 
care leam avut cu directorul general 
al Transgaz, Ion Sterian, pot spune că 
la 1 iunie 2020 vor demara lucrările 
de construcție ale gazoductului pe 
o distanță de 86 de kilometri, de la 
Sarasău – Sighetu Marmației – Borșa. 
Urmează partea de distribuție care ține 

de Consiliul Județean și de UATuri 
și este important modul în care vom 
reuși să avansăm”, a subliniat deputatul 
Gheorghe Șimon. 

În mesajul său, Mihai Leontin Leahu, 
directorul Departamentului de Pro
iectare și Cercetare al Transgaz a arătat 
că sa luat deja decizia în interiorul 
companiei ca această conductă care 
pleacă de la Sarasău și vine spre Borșa 
să fie o investiție a Transgaz, iar acest 
proiect va fi declarat de importanță 
națională. „Avem intenția de a uni 

Maramureșul cu Moldova, fapt pentru 
care această conductă va continua 
până la Iacobeni unde se va lega de 
conducta Câmpulung Moldovenesc 
– Vatra Dornei, de curând declarată 
de importanță națională. Am început 
deja șantierul în Maramureș, respectiv 
avem trei echipe de proiectanți în 
teren care au efectuat măsurătorile pe 
aproximativ 40 de kilometri, până în 
localitatea Bogdan Vodă. Studiul de 
fezabilitate și proiectul vor fi finalizate 
până la sfârșitul acestui an, urmând 
ca, din primăvara anului 2020 să 
demarăm procedura de achiziție a 
lucrărilor de execuție, iar de la 1 iunie 
anul viitor să înceapă efectiv lucrările. 
Vă asigur că proiectul va fi finalizat 
la timp”, a declarat Mihai Leontin 
Leahu, directorul Departamentului de 
Proiectare și Cercetare al Transgaz. 

Intervenții au avut și consilierii județeni 
Gheorghe Mihai Bârlea, Gheorghe Mi
șulec, Cornel Varga, Anton Rohian și 
Ioan Sas, care au felicitat cu toții inves
tiția Transgaz în Maramureș. 
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Ministrul interimar a 
precizat că proiectul de 
hotărâre pune în acord 
ceea ce este deja prevăzut 

în OUG 12/2019. Este vorba despre 
bani care sunt necesari funcţionării 
comunităţilor locale:  salarii, cheltuieli 
de personal, inclusiv drepturile asisten
ților personali ai persoanelor cu 
handicap grav, indemnizațiile lunare ale 
persoanelor cu handicap și întreținerea 
unităților de învățământ. 

La nivel naţional, Maramureșul a 
beneficiat de a doua cea mai mare sumă 
acordată județelor. Cei mai mulți bani 
au mers în Prahova, respective 68.817 
mii lei, iar județul nostru a primit 
64.413 mii lei. Pe locul trei sa clasat 
Bacău, cu 62.178 mii lei. 
Unității administrativteritoriale Ju
dețul Maramureș sau alocat 4.00 mii 
lei. La nivel de orașe, cea mai mare sumă 
a primito municipiului Baia Mare, 

respectiv 23.870 mii lei, urmat de 
Borșa cu 4.790 mii lei, Târgu Lăpuș 

cu 3.399 mii lei, Sighetu Mar
mației cu 2.331 mii lei, Tăuții 

Măgherăuș cu 1.914 mii 

lei, Ulmeni cu 1.720 mii lei, Șomcuta 
Mare cu 1.534 mii lei, Cavnic, cu 1.505 
mii lei, Baia Sprie cu 1.300 mii lei și 
Seini cu 1.155 mii lei. 
Bani necesari funcționării au primit și 
43 de comune din Maramureș. Astfel, 
cea mai mare sumă a mers la Șișești, 
respectiv 1.105 mii lei, urmată de Recea 
– 1084 mii lei, Săpânța – 980 mii lei, 
Săliștea de Sus – 769 mii lei, Repedea 
– 670 mii lei, Satulung – 669 mii lei, 
Călinești – 646 mii lei, Coaș – 569 mii 
lei, Fărcașa – 551 mii lei și Giulești – 
544 mii lei. 

Sume cuprinse între 300 mii lei și 477 
mii lei au primit următoare comune: 
Bârsana – 477 mii lei, Ariniș – 462 mii 
lei, Petrova – 456 mii lei, Cicârlău – 443 
mii lei, Săcălășeni – 415 mii lei, Bistra 
– 400 mii lei, Boiu Mare – 392 mii lei, 
Poienile Izei – 390 mii lei, Rozavlea – 
369 mii lei, Bogdan Vodă – 350 mii lei, 
Strâmtura – 350 mii lei, Săcel – 348 
mii lei, Oncești – 340 mii lei, Valea 
Chioarului – 340 mii lei, Rona de Jos 
– 331 mii lei, Groși – 324 mii lei, Suciu 
de Sus – 318 mii lei, Botiza – 304 mii 
lei și Vișeu de Jos – 300 mii lei. 
Sume cuprinse între 115 mii lei și 297 
mii lei au fost acordate comunităților: 
Coroieni – 297 mii lei, Băsești – 280 
mii lei, Cernești – 233 mii lei, Vadu Izei 
– 226 mii lei, Asuaju de Sus – 171 mii 
lei, Leordina  150 mii lei, Șieu  143 
mii lei, Remetea Chioarului – 137 mii 
lei, Ocna Șugatag – 125 mii lei, Lăpuș – 
124 mii lei, Băița de sub Codru – 115 
mii lei. 

Sume sub 100 de mii de lei sau acordat 
pentru comunele Sarasău – 79 mii lei, 
Desești – 49 mii lei, Copalnic Mănăștur 
– 36 mii lei și Groșii Țibleșului – 34 
mii lei. 

64.413 mii lei 
– a doua cea mai mare sumă la nivel 
naţional a fost acordată comunităţilor 
din Maramureș de către Guvernul 
României 
Ministrul de Finanțe 
interimar, Eugen 
Teodorovici a anunțat că 
Guvernul a aprobat luni, 
14 octombrie 2019, un 
proiect de hotărâre prin 
care este alocată suma de 
1,4 miliarde de lei pentru 
comunitățile locale. 

Pe ordinea de zi a ședinței sau 
regăsit 31 de proiecte la care 
sau adăugat două punc te 
suplimentare, însă trei pro

iecte privind Serviciul Salvamont au 
fost retrase de pe borderou, în urma 
dezbaterilor din plen. Este vorba despre 
proiectele privind organigrama și 
statul de funcţii ale Serviciului Public 
Județean Salvamont Maramureș, Regu
lamentul de organizare și funcționare 
și numărul formațiilor de salvatori 
montani.
 Lista a fost deschisă de un proiect de 
hotărâre privind majorarea capitalului 
social la S.C. „Drumuri  Poduri 
Maramureş” SA. Aleșii județeni au 
aprobat, de asemenea, alocarea unei 
sume din bugetul judeţului pentru 
finanțarea programelor structurii 
sportive de performanță de prim eșalon 
 Clubul Sportiv „Ştiinţa” Baia Mare 
– echipa de volei masculin CS Știința 
Explorări Baia Mare. Sa mai hotărât 
participarea Judeţului Maramureş la 
cofinanțarea obiectivului de investiții 

„Reabilitarea drumului județean DJ 
109F, limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș 
(DN18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 
171)”. 

Consilierii prezenți au fost de acord și 
cu participarea județului Maramureș la 
realizarea proiectului „Dor de România 
 Maramureșul şi Diaspora”, precum și 
la proiectul Gala premiilor „Comună 
din Maramureș – comună înfloritoare”. 

Totodată, aceștia au hotărât utilizarea 
excedentului anual al bugetului judeţu
lui Maramureş, rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar, pe anul 2018.

Alte două proiecte au vizat aprobarea 
Organigramei şi a Statului de Funcţii 
pentru R.A. „Aeroportul Internaţional 
Maramureş” și a Statului de funcţii la 
Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” 
Baia Mare. 

30 de proiecte au fost votate 
de aleșii judeţeni în ședinţa ordinară  
a CJ Maramureș din luna octombrie
Marți, 29 octombrie, începând cu ora 12.00, în sala de ședințe „Bogdan Vodă” din cadrul Palatului 
Administrativ, aleșii județeni s-au reunit în ședința ordinară din luna octombrie 2019. Consilierii județeni 
au fost prezenți la ședința condusă de președintele Gabriel Zetea, 
alături de care s-au aflat vicepreședinții Ioan Doru Dăncuș și George 
Moldovan, dar și secretarul județului, Aurica Todoran.
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Acest proiect a fost realizat 
conform acordului de 
coo perare încheiat între 
Con siliul Judeţean Ma

ra mureş şi Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Mara mureş, instituția 
județeană alocând suma de 500.000 
de lei. Zoltan Szekely, președintele 
AJF Maramureș a arătat că în 
baza acestui proiect au fost deja 
distribuite mingi pentru echipele de 
copii şi juniori participante în cam
pionatele Under 15 Elite, Under 13 
și Under 11, urmând ca, la sfârşitul 
acestei luni, să primească mingi şi 
echipele participante la interliga de 
iarnă  Trofeul „Gheorghe Ene” şi 
Trofeul „Gheorghe Ola”. 
În baza aceluiaşi proiect, în cadrul 
festivității care a avut loc la Consiliul 
Județean Maramureș, au primit echi 
pament sportiv și echipele de se
niori care participă la Ligile 4 şi 5, 
respectiv mingi pentru echipele de 
juniori din Liga 4. La eveniment a 
participat și președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea, 

respectiv vicepreședintele Ioan Doru 
Dăncuș. 
În mesajul său, președintele AJF 
Maramureș, Zoltan Szekely a mulțu
mit Consiliului Județean pentru 
adoptarea acestui proiect atât de 
important pentru toți iubitorii de 
fotbal, dar în special pentru jucători. 
„O mare parte din bani iam cheltuit 
deja, prin premierea cu cupe și 
medalii a echipelor participante 
la ediția trecută. Mai mult, toate 
echipele care sau înscris în acest 
an la nivelul copii și junior au fost 
premiate cu mingi”, a arătat Zoltan 
Szekely. La festivitatea de luni au 
fost premiate echipele de seniori 
care au primit echipamente sportive, 

respectiv șort, jambier, tricou și o 
geantă pentru cei din Liga a Va și 
șort, jambier, tricou, trening și mingi 
pentru cei din Liga a IVa. 

Gabriel Zetea: „Sper ca gestul 
nostru de a susține sportul să 
devină o tradiție pentru viitorii 
consilieri județeni”

Și președintele Consiliului Județean, 
Gabriel Zetea a subliniat faptul că 

își dorește ca această inițiativă a 
aleșilor județeni să fie continuată 
de cei care vor veni în mandatul 
următor. „Noi am sprijinit sportul 
pe toate palierele sale, iar toate 
echipele din Maramureș care ne
au adresat solicitări financiare au 
primit o sumă de bani. Fotbalul este 
cunoscut ca sportul rege și acest 
lucru se regăsește și în județul nostru, 
unde foarte mulți dintre cetățeni 
iubesc acest sport și chiar îl practică. 
Sper ca gestul nostru să devină o 
tradiție în viitor, iar în fiecare an, 
Consiliul Județean să aloce o sumă 
de bani pentru susținerea fotbalului 
în Maramureș, indiferent de cine 
va fi la conducerea județului. Am 

fost și consilier județean înainte de 
a fi vicepreședinte sau președinte 
al Consiliului Județean, iar din 
calitatea de președinte al Comisiei 
de Sport, am militat mereu pentru 
alocări substanțiale în acest dome
niu. Și mă bucur că, în 2019, acest 
Consiliu Județean a alocat cea mai 
mare sumă din istorie pentru susți
nerea sportului în Maramureș. Și 
îi mulțumesc și lui Cristian Balaj, 
fostul președinte al AJF Maramureș, 
pentru că el a început aceste discuții, 
dar îi mulțumesc și lui Zoltan Sze
kely, actualul președinte, care lea 
continuat. Și mulțumesc tuturor 
con silierilor județeni, indiferent de 
culoare politică, pentru că au votat 

proiectul”, a conchis șeful admi
nistrației județene, Gabriel Zetea. 
Și vicepreședintele Ioan Doru Dăn
cuș a arătat că prezența reprezen
tanților administrației publice la 
diverse întâlniri organizate de cei 
care conduc destinele sportului au 
un rost. 
„Poate uneori vă întrebați de ce 
participăm la întâlnirile voastre, 
însă răspunsul este tocmai acesta: 
obținerea de finanțări. Participarea 
mea la Adunarea Generală pe care 
ați avuto în urmă cu câteva luni sa 
concretizat cu acest câștig pentru 
întregul fotbal maramureșean.
Aceste echipamente sportive sunt 
branduite cu numele Consiliului Ju
de țean Maramureș, așa că vă rog doar 
să aveți grijă de imaginea acestui județ, 
pentru că este important și pentru noi 
și pentru voi să onorăm și să cinstim 
județul Maramureș”, a subliniat 
vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, 
care a precizat că se speră ca, în viitor, 
să se găsească noi scheme de finanțare 
a sportului maramureșean.

Consiliul Judeţean Maramureș  
și Asociaţia Judeţeană de Fotbal  
au distribuit echipament sportiv 
pentru echipele din Ligile 4 și 5
Luni, 21 octombrie 2019, cu începere de la ora 12.00, în holul Palatului Administrativ din Baia Mare, 
reprezentanții Consiliului Judeţean Maramureş şi ai Asociaţiei Judeţene de Fotbal Maramureş au 
distribuit echipamentul sportiv pentru echipele de Ligile 4 şi 5, 
în baza proiectului „Dezvoltarea activităţii fotbalistice în judeţul 
Maramureş la nivel de copii, juniori şi seniori”, fiind invitați toți 
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Județul Maramureș a primit 
propuneri de înfrățire din partea 
raioanelor Strășeni și Hîncești, 
care șiau arătat interesul de a 

stabili relații de cooperare și înfrățire. Ca 
urmare a acestei inițiative, reprezentanți 
oficiali și formații de tineri din cele două 
raioane au fost invitați, în luna mai, să 
participe la Zilele Maramureșului 2019, 
unde au prezentat programe artistice în 
cadrul Festivalul internațional folcloric 
„Am fost șiom fi”. Acest prim pas în 
colaborarea dintre județul Maramureș 
și raionul Strășeni a fost urmat de vizita 
oficială a unei delegații a Consiliului 
Județean Maramureș, care a fost invi
tat de Consiliul Raional Strășeni să 
participe, în luna august a anului în curs, 
la festivitățile ocazionate de sărbătoarea 
națională „Ziua Independenței Re pu
blicii Moldova – 27 august”.

Reprezentanții Maramureșului au fost 
onorați să împărtășească împreună cu 
frații de la est de Prut bucuria celebrării 
Zilei Naționale a Republicii Moldova, 

care marchează adoptarea Declarației 
de Independență la 27 august 1991, 
în urma căreia Republica Moldova a 
devenit un stat suveran şi independent. 
Demersurile pentru semnarea Acordului 
de cooperare dintre Județul Maramureș 
și Raionul Strășeni au fost realizate 
respectând prevederile legale, pentru 
semnarea acestui acord fiind aleasă ziua 
de 27 septembrie 2019, cu trimitere la 
un alt eveniment important: expoziția 
„Republica Moldova prezintă”, manifes
tare derulată în cadrul expoziției de larg 
consum „Rivulus Dominarum”. Expo
ziția organizată de Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș va putea fi vizitată 
în perioada 27  29 septembrie 2019. 

Delegația din Republica Moldova 
este condusă de Nicolae Budu  
vicepreședinte al Consiliului Raional 
Strășeni, din aceasta mai făcând parte 
Ion Malic  șef Serviciu Juridic, Tatiana 
Ispas  specialist Serviciu juridic, Natalia 
Zarea – specialist Secția Cultură și 
Tudor Gonța – consilier raional. 

Semnarea oficială a Acordului de 
cooperare dintre județul Maramureș 
și raionul Ștrășeni a avut loc vineri, 27 
septembrie 2019, în sala de conferințe 
a Centrului de Instruire și Marketing 
„Gheorghe Marcaș” din cadrul Camerei 
de Comerț și Industrie Maramureș, 
în prezența reprezentanților județului 
Maramureș și a raionului Strășeni.

Evenimentul a debutat cu intonarea 
imnurilor de stat a celor două țări. 
Moderator al acestui moment important 
pentru județul Maramureș și pentru 
Raionul Strășeni din Republica Moldova 
a fost Paul Szaniszlo, consilier superior al 
Biroului Relații Internaționale, Serviciul 
Relații Publice din cadrul Consiliului 
Județean Maramureș. 
Mesajul de înce put a aparținut preșe
dintelui Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin Tuș, care a 
mulțumit Con siliului Județean pentru 
cooperarea neîntreruptă din ultimii 
ani, dar și tu turor invitaților prezenți la 
eveniment. 

Gabriel Zetea: „Am semnat 
un acord cu frații noștri din 
Republica Moldova”

Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a 
transmis cuvântul de bun venit pentru 
delegația din Republica Moldova, 
subliniind importanța acestui eveniment 
pentru dezvoltarea unor legături strânse 
de colaborare cu raionul Strășeni, care 
speră că se vor concretiza în schimburi 
economice, comerciale, culturale și 
educative între cele două comunități. 

„Îi mulțumesc președintelui CCI Ma
ra mureș, Florentin Tuș, pentru toate 
protocoalele de colaborare pe care ni 
lea propus în ultima perioadă, dar și 
pentru felul în care se implică în eco
nomia județului. Salut prezența alături 
de noi a oaspeților din Republica 
Moldova, din Raionul Strășeni, dar și a 
reprezentanților celorlalte Camere de 

Comerț din țările învecinate României, 
partenere ale Județului Maramureș. Ac
tualul Consiliu Județean a insistat foarte 
mult pe dezvoltarea relațiilor in ter na
ționale, deoarece Maramureșul este o 
zonă economică, turistică și tradițională 
importantă, care se poate impune 
ca o regiune deosebită”, a subliniat 
președintele Gabriel Zetea. 

Șeful administrației județene a arătat 
că Maramureșul a semnat aceste 
acorduri de înfrățire cu diferite regiuni 
din Europa tocmai pentru a dezvolta 
relațiile internaționale, însă acordul 
semnat cu Raionul Strășeni este un 
acord cu frații noștri, fiind români 
cu toții. „Miaș dori ca tot mai mulți 
cetățeni ai Republicii Moldova să vină 
în România, să ajute la dezvoltarea 
țării și cât mai mulți români să meargă 
în Republica Moldova cu același scop, 
pentru că relațiile interpersonale sunt 
extrem de importante. Stăm la aceeași 
masă, astăzi, prieteni și frați, iar cei care 
vor veni după noi sperăm să facă și mai 

mult”, a subliniat președintele Gabriel 
Zetea, care a mulțumit consilierilor 
județeni pentru faptul că au susținut 
această înfrățire, la fel cum au susținut 
toate proiectele Consiliului Județean în 
acești peste trei ani de activitate. 

Nicolae Budu – vicepreședintele Con
siliului Raional Strășeni, desemnat 
pentru a semna Acordul de cooperare, 
șia exprimat speranța în stabilirea unor 
legături de colaborare și înfrățire cu 
județul Maramureș, care se adaugă astfel 
celorlalte legături de înfrățire stabilite de 
raionul Strășeni cu județe din România.

„Am simțit căldura maramureșenilor 
de fiecare dată când am fost prezent 
în județul acesta frumos și doresc să vă 
asigur că veți fi primiți cu aceeași căldură 
de locuitorii din Strășeni. Oriunde 
veți veni în Moldova să știți că drumul 
spre Chișinău trece prin Strășeni, deci 
vă rugăm să nu ne ocoliți”, a precizat 
Nicolae Budu – vicepreședintele Con
siliului Raional Strășeni.

Sub egida Consiliului Jude ţean 
şi a Camerei de Comerţ şi In
dustrie RomânoChi  neze 
din Maramureş peste 100 

de oa meni de afaceri au par ticipat, 
vineri după masă, în Sala „Bogdan 
Vodă” a Palatului Admi nistrativ, la 
întâlnirea ambasadorului Republicii 
Populare Chineze, Excelenţa Sa 
Jiang Yu, cu mediul de afaceri din 
Maramureş, consilierii judeţeni Ioan 
Cheudean, Ioan Buda, Gică Timiş, 
Sorin Şunea, Florica Roman, cadre 
universitare şi alţi factori interesaţi. 
Întâlnirea a precedat vizita realizată 
la ATP Group, acolo unde Excelența 
Sa a primit informații privind 
camioanele Truston asamblate în 
Baia Mare, ale căror motoare sunt 
Power by Weichai. 

Evenimentul a fost deschis de 
Florin Bancoş, preşedintele filialei 
Maramureş a Camerei de Comerţ 
şi Industrie Ro mânia  China, care 
a mulţumit celor prezenţi pentru 
interesul acordat aceste întâlniri şi 

a subliniat importanţa deschiderii 
filialei în Maramureş. 

În cadrul întâlnirii, preşedintele 
Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea 
alături de subprefectul Alexandru 
Cosma au salutat interesul arătat de 
oamenii de afaceri privitor la această 
întâlnire şi au subliniat importanţa 
deschiderii a cât mai multor punţi 
economice spre Republica Populară 
Chineză. 

„Suntem în faţa unui moment istoric şi 
vă spun că sunt extrem de bucuros de 
implicarea şi dorinţa de cooperare pe care 
am regăsit-o la ambasadorul RP Chineze. 
Am discutat despre mai multe domenii în 
care ne putem implica reciproc  
şi cred că pentru Maramureş colaborarea 
economică cu Republica Populară Chineză 
poate deveni un motor de dezvoltare 
important pe viitor”.

Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş 

S-a semnat Acordul de cooperare  
dintre judeţul Maramureș și raionul 
Strășeni din 
Republica Moldova

Întărirea legăturilor istorice cu frații noștri de peste Prut 
prin stabilirea de relații de colaborare și înfrățire între 
județe din România și raioane din Republica Moldova 
a fost mereu încurajată de Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice din 
România. 

Ambasadorul Republicii Populare 
Chineze s-a întâlnit cu mediul de afaceri 
din Maramureș la Consiliul Judeţean
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„A fost o reală plăcere și 
bucurie să-l întâlnesc și să 
discut cu preşedinte Gabriel 
Zetea, care am observat 
că este un lider pragmatic 
şi cu o viziune spre viitor. 
Am toată încrederea că 
va exista un viitor de 
dezvoltare şi cooperare cu 
judeţul Maramureş şi cu 
filiala Camerei de Comerţ 
şi Industrie Româno - Chi-
neză. Am discutat mai bine de două ore în cabinetul său despre mai multe 
subiecte importante şi propuneri concrete de colaborare în diferite do menii 
economice, interumane, edu caţie şi am ajuns, cred eu, la un con sens”.

Excelenţa Sa, Jiang Yu, ambasadorul Republicii Populare Chineze în România

Ceremonia de semnare a 
Acordului de cooperare 
între județul Maramureș și 
Voievodatul Podkarpackie 
din Republica Polonă a avut 
loc luni, 2 septembrie 2019, 
la ora 10.00, în holul Palatului 
Administrativ, documentul 
oficial fiind semnat de către 
președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel 
Zetea și Wladyslaw Ortyl, 
mareșalul Voievodatului 
Podkarpackie, în prezența 
unor oficialități și invitați din 
cele două regiuni. 

La întâlnirea din Cabine
tul Președintelui, sta bi  lită 
pentru ora 9.30, ală turi 
de șeful adminis trației 

județene și mareșalul Voievo da
tului Podkarpackie sau aflat și 
Magdalena SzuberZasacka, însăr
cinat cu afaceri al Ambasadei la 
București, Marcin Fijotek, di
rec tor adjunct al Cancelariei, 
membru al Bordului Regional 
dar și Jacek Kotula și Krzystof 
Feret, membri ai Parlamentului 
Regional Podkarpackie, membri ai 
Comitetului de Cooperare Inter
națională, Turism și Promovarea 
Regiunii. Consiliul Județean Ma
ramureș a mai fost reprezentat 
de vicepreședintele Ioan Doru 
Dăncuș, de Mihaela Lițe, șeful 
Biroului Relații Internaționale din 
cadrul Serviciului Relații Publice 
și de Paul Szaniszlo, consilier 
superior în cadrul Biroului Relații 
Internaționale. 

Wladyslaw Ortyl, mareșalul Vo
ie vodatului Podkarpackie șia 
exprimat admirația față de frumu
sețile județului nostru, dar a vorbit 
și despre Strategia Carpatică aflată 
în prezent în elaborare.
Această strategie este extrem de 
importantă pentru viitoarea pe
rioadă de programare, dar și pentru 
dezvoltarea unor proiecte viitoare 
care vor fi finanțate de către 
Uniunea Europeană. În prezent, 
mareșalul Wladyslaw Ortyl lu

crează la un document pentru 
sprijinirea Strategiei Carpaților, ce va 
fi prezentat în luna decembrie 2019, 
în cadrul Comitetului Regiunilor, 
un organism consultativ al UE. 
Este extrem de important ca această 
Strategie să fie sprijinită și de partea 
română, iar președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea 
a promis să acorde întregul său 
concurs în susținerea strategiei la 
Guvernul României și în Parlament, 
arătând că această inițiativă este 
benefică și județului nostru. O parte a 
strategiei o reprezintă Via Carpatica, 
o autostradă care va fi construită în 
nordul României și care se va lega cu 
rețeaua existentă, pentru a conecta 
regiunile din nordul țării cu Polonia. 

Gabriel Zetea:  „Am semnat 
un acord de înfrățire între două 
regiuni prietene”

În mesajul transmis tuturor celor 
prezenți la evenimentul oficial 
care a avut loc în Holul Palatului 
Administrativ, președintele Ga
briel Zetea a subliniat faptul că 
se semnează un acord între două 
re giuni prietene. „Semnăm un 
acord de înfrățire și îi mulțumesc 

mareșalului Wladyslaw Ortyl pentru 
deschiderea pe care mereu a arătato 
Maramureșului. Am fost în această 
primăvară, în Polonia, alături de o 
echipă de consilieri județeni, dar și 
de angajați ai aparatului propriu al 
Consiliului Județean și reprezentanți 
ai Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș și am văzut ce înseamnă o 
regiune care își dorește cu adevărat să 
se dezvolte. Consider că avem multe 
de învățat de la partenerii noștri și că 
vom colabora foarte bine în viitor. 
Totodată, doresc să mulțumesc tu
turor consilierilor județeni care, 
la ultima ședință, au votat în 
unanimitate pentru ca noi să sem
năm astăzi acest acord cu regiunea 
din Polonia. Am discutat multe 
despre proiectele care vor fi depuse 
pe Strategia Carpaților, dar și des
pre un alt proiect extrem de im
portant pentru întreaga țară, Via 
Carpatia, care reprezintă viitoarea 
autostradă. Mareșalul dorește să 
susțină modificările necesare ca 
Mara mureșul să fie parte a acestor 
proiecte de dezvoltare și îi promit 
că, în decembrie, când vor avea loc 
aceste discuții, voi face un lobby 
susținut la București pentru toate 
proiectele pe care le va prezenta. 

Aceste înfrățiri arată deschiderea 
pe care o are județul față de toți 
partenerii de la care putem lua 
exemple de bune practici, iar Polonia 
are cu adevărat ce să arate întregii țări 
din experiența obținută în atragerea și 
administrarea fondurilor europene”, 
a subliniat șeful administrației jude
țene, Gabriel Zetea. 

Următorul mesaj a aparținut prefec
tului județului, Vasile Moldovan, 
care a transmis gândurile sale bune 
oaspeților prezenți în Maramureș, 
subliniind faptul că, în 2019 se 
împlinesc 100 de ani de la stabilirea 
relațiilor economice dintre România 
și Polonia. Ultimul discurs la avut 
mareșalul Wladyslaw Ortyl, care 
sa arătat extrem de încântat să 
fie prezent în Maramureș pentru 
a semna acordul de colaborare cu 
județul nostru, lăudând frumusețile 
zonei și deschiderea pe care a găsito 
în executivul Consiliului Județean. 
Încheierea acestui acord marchează 
înfrățirea dintre cele două regiuni 
și creează premisele pentru extin
de rea relațiilor de colaborare și im
ple mentare a unor proiecte care să 
contribuie la dezvoltarea eco no
micosocială a comunităților locale 
din Maramureș și Voievodatul Pod
kar packie. Cu acest prilej a fost 
dezvelită și placheta amplasată pe 
fațada Palatului Administrativ, 
dedicată înfrățirii Județului Mara
mureș cu Voievodatul Podkarpackie, 
care se regăsește alături de plachetele 
celorlalte regiuni înfrățite cu județul 
nostru. 
La finalul ceremoniei, momentele de 
folclor tradițional oferite oaspeților 
români și străini au completat 
cadrul festivităților. Programul zilei 
a cuprins, apoi, efectuarea unor 
vizite la Aeroportul Internațional 
„Maramureș”, la firma cu capital 
polonez Blacho Trapez și la Universal 
Alloy Corporation Dumbrăvița. 

A fost semnat Acordul de cooperare 
între judeţul Maramureș și Voievodatul 
Podkarpackie din Republica Polonă

„Cooperarea este mai benefică decât 
competiţia. Ţine de noi să legăm cât mai 
multe relaţii şi să fim cât mai sensibili 
privind cu cine, când şi dacă suntem 
conectați la viteza cu care se întâmplă 
lucrurile. Am vizitat, în ultimi ani, peste 
315 fabrici din China. E important să 
mergem să vedem ce înseamnă să lucrezi 
cu China și consider că este vremea să 
schimbăm lucrurile, să o facem noi, 
tinerii noştri ne urmează”, a declarat 
Mircea Cirţ, C.E.O.ul companiei ATP 
Group. 
Ovidiu Goga, preşedintele Asociaţiei 
Întreprinzătorilor din Maramureş 
care cuprinde peste 60 de companii 
şia manifestat interesul privitor la 
deschiderea de relaţii economice com
panii chineze şi a arătat că „judeţul are 
câteva avantaje pe care China le poate 
avea în vedere: este o zonă de pace, 
liniştită, avem o densitate demografică 
mică, resurse naturale în regim ecologic 
pe care poluarea marilor industrii încă 
nu lea atins şi avem oameni inteligenţi”. 

În Maramureș a fost deschisă 
o filială a Camerei de Comerț-
Româno-Chineze

Subprefectul Alexandru Cosma a în
curajat relaţiile economice româno
chineze. „Vizavi de posibilităţile de 
colaborare şi cooperare între România 
şi China cred că judeţul Maramureş 
poate deveni deschizător de drumuri. 
Maramureşenii şi oamenii de afaceri 
prezenţi sunt pregătiţi să discute dincolo 
de tehnologia 5 G. Oamenii minunaţi 
pe carei vedeţi aici ştiu că, peste 1520 
de ani, tehnologia va fi foarte avansată. 
Maramureşenii au o industrie de IT foar
te dezvoltată, poate că de aici ar trebui să 
pornească o colaborare cu China”.
Cornel Lozneanu, vicepreşedintele exe
cutiv al Camerei de Comerţ şi Indus

trie RomâniaChina a subliniat, la 
rândul său, că a avut întâlniri extrem 
de interesante cu oameni de afaceri din 
Maramureş. „Recent vorbeam doar 
despre o iniţiativă de deschidere a unei 
filiale a Camerei de Comerţ Româno
Chineze, iar acum asistăm la această 
reușită. Sunt extrem de optimist privind 
activitatea viitoare, deoarece văd că 
mediul de afaceri a venit întrun număr 
extrem de mare şi le mulţumesc pentru 
interes. Sunt extrem de mândru şi cred 
că filiala din Maramureş, deschisă acum, 
va deveni una dintre cele mai importante 
din România”, a subliniat Cornel 
Lozneanu. 
„Apreciez şi cu toţii ştim că Republica 
Populară Chineză a fost şi este o ţară 
prietenă României şi prezenţa Excelenței 
Sale, ambasadorul Jiang Yu întăreşte 
acest lucru. Sunt convins că toate 
discuţiile avute în domeniul comerţului, 
turismului, investiţiilor se vor concretiza 
în viitorul apropiat sau mai îndepărtat 
sub diferite proiecte. În prezent, la 
nivelul judeţului Maramureş, cifra totală 
de importuri se situează undeva la un 
miliard de euro pe an, iar din aceasta, 
un procent semnificativ revine Chinei, 
care reprezintă un furnizor principal 
de echipamente şi tehnologie pentru 
Maramureş”, a declarat Florentin Tuş, 
preşedintele Ca merei de Comerţ şi 
Industrie Maramureş. 
Profesorul universitar dr. Petru Dunca, din 
cadrul Universităţii Tehnice ClujNapoca 
– Centrul Universitar Nord din Baia Mare 
a subliniat, în cadrul întâlnirii, importanţa 
deschiderii de relaţii academice cu mediul 
universitar din Republica Populară Chi
neză şi promovarea unor schimburi 
educaţionale bilaterale. 
Întâlnirea sa încheiat după două ore 
de dezbateri atât în plen, cât şi prin 
discuţii private. Vizita ambasadorului 
Republicii Populare Chineze continuă în 
Maramureş cu deplasări în diverse zone 
ale judeţului. 



12 13ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE

biserica, intelectualitatea, tinerii și 
țăranii, proiectul intitulat generic 
„Despre eroi, valori, repere, la trei 
decenii de libertate şi democraţie 
în Maramureş” a coagulat insti
tuții din toate domeniile: bise rică, 
mediul academic, școală, au torități 
publice, tineri din sate și orașe, 
societatea civilă. Proiectul organizat 
de Asociaţia de Turism, Consultanţă 
şi Implementarea Proiectelor 
Europene, în parte neriat cu Episcopia 
Ortodoxă Română a Maramureşului 
şi Săt marului, Consiliul Judeţean 
Ma ra mureş, care a sprijinit financiar 
proiectul, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Maramureş şi GAZETA 
de Maramureş, sub egida Academiei 
Române filiala Cluj, a cuprins 
realizarea unui suport de curs și a unui 
film documentar, care vor fi distribuite 
gratuit în școlile din Maramureș, 
întrun tiraj de 1.000 de exemplare, 
precum și organizarea unui simpozion 
de excepție, care a avut loc vineri, 4 
octombrie, la Catedrala Episcopală 
„Sfânta Treime” din Baia Mare. 

Evenimentul a reunit peste 600 de 
tineri însoțiți de profesori, preoți 
și primari, din fostele nuclee ale 
rezistenței anticomuniste: Baia Mare, 
Sighetu Marmației, Dumbrăvița, Tău
ții Măgherăuș, Fărcașa, Groși, Groșii 
Țibleșului, Băsești, Ieud, Cavnic, Baia 
Sprie, Târgu Lăpuș, Seini, Giulești, 
Dragomirești, Vișeu de Sus, cei mai 
mulți îmbrăcați în port popular. 
Manifestarea a început cu intonarea 
Imnului Naţional al României și a 
unui cântec patriotic, interpretate 

de Corul „Angelli” al Seminarului 
Teologic Liceal Ortodox „Sfântul 
Iosif Mărturisitorul” din Baia 
Mare, dirijat de Pr. Prof. Dr. Andrei 
Baboşan. A urmat apoi un parastas 
pentru eroii neamului românesc 
şi victimele regimului comunist 
săvârșit de un sobor de preoți în 
frunte cu Preasfințitul Părinte 
Episcop Iustin. 

Un moment aparte a avut loc la 
începutul simpozionului, când 
Prea sfin ţitul Părinte Iustin a 
ofe rit ziariştilor Ioana Lucăcel şi 
Mircea Crişan, de la GAZETA de 
Ma ramureș, Ordinul „Justinian 
Arhie piscopul”, respectiv 
Meda lia Omagială „Justinian 
Arhiepiscopul”. 

„Despre eroi, valori, repere,  
la trei decenii de libertate  
şi democraţie în Maramureş”
Maramureșul a demonstrat încă 
o dată că este „Țara Voievozilor”, 

a oamenilor liberi, demni și 
onorabili, fiind primul județ 

din țară care a marcat, printr-
un proiect de anvergură, 

trei decenii de libertate și 
democrație. * Peste 600 de tineri 

din toate colțurile județului au 
participat vineri, 4 octombrie, la 
Catedrala Ortodoxă „Sf. Treime” 

din Baia Mare, la o adevărată 
lecție de istorie și, mai ales, de 
viață, în cadrul simpozionului 

„Despre eroi, valori, repere, 
la trei decenii de libertate şi 

democraţie în Maramureş”. * 
Evenimentul desfășurat sub 

egida Academiei Române 
filiala Cluj a fost organizat de 

Asociaţia de Turism, Consultanţă 
şi Implementarea Proiectelor 

Europene, în parteneriat cu 
Episcopia Ortodoxă Română a 

Maramureşului şi Sătmarului, 
Consiliul Judeţean Maramureş, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Maramureş şi GAZETA de 

Maramureş.

„Anul acesta se împlinesc 30 de 
ani de la căderea comunismului. 
Trei decenii de libertate. Rămâne 
de văzut dacă i-am folosit aceşti 
ani cu responsabilitate şi  
ne-am îmbogăţit sau am sărăcit. 
Parţial ne-am îmbogăţit, parţial 
am sărăcit. Este o analiză de 
făcut de către specialişti”. 

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin

În urmă cu 71 de ani, Mara
mureșul a fost unul dintre 
primele județe din țară care 
sau opus regimului co

munist. Urmașii voievozilor în
temeietori de țară au avut cura
jul să strige răspicat, în epoca 
delațiunii, că ei iubesc libertatea 
și sunt împotriva trădării. Și în 
timpul regimului comunist și 
al Revoluției din 1989, mara
mu reșenii au plătit, cu prețul 
vieții, demnitatea, curajul onoa
rea, alegând moartea în locul 
lașității. Acum, după trei decenii 

de libertate, Maramureșul a de
monstrat că știe să se ridice, nu 
doar cu arman mână pentru 
Dum nezeu, Țară și Libertate, 
atunci când istoria și vremurile 
o cer, ci și cu gândul și sufletul, 
atunci când conștiința și memoria 
ne obligă. 
Acum, Maramureșul a fost primul 
județ care a marcat solemn, printr
un proiect de anvergură, cele trei 
decenii de libertate și democrație 
pe care România le împlinește 
în acest an. La fel cum rezistența 
anticomunistă a avut ca bază 
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„În epoca globalizării este 
foarte important ca știința 
și cultura românească 
să fie cunoscute pe plan 
internațional. O națiune 
există prin ceea ce a 
realizat, prin cultura și 
știința care se încadrează 
în valorile universale”.

Acad. Emil Burzo

La începutul simpozionului a vor
bit Preasfinţitul Părinte Episcop 
Iustin, care a adus un omagiu eroilor 
neamului şi martirilor, în special 
celor din închisorile comuniste. 
„Este un moment de o solemnitate 
aparte, pentru că în nordvestul 
României, unde are aria canonică de 
păstorire Episcopia Maramureşului 
şi Sătmarului, sa purces la un 
eveniment inspirat. Anul acesta se 
împlinesc 30 de ani de la căderea 
comunismului. Trei decenii de 
libertate. Rămâne de văzut dacă iam 
folosit aceşti ani cu responsabilitate 
şi neam îmbogăţit sau am sărăcit. 
Parţial neam îmbogăţit, parţial am 
sărăcit. Este o analiză de făcut de 
către specialişti. Oameni cu suflet 
mare, care ţin sub lupa sufletului, a 
inimii şi a minţii evenimentele din 
România şi care simt cu sufletul şi cu 
inima şi sunt oameni credincioşi, au 
gândit să facă în toamna acestui an 
un eveniment consacrat omagierii 
eroilor şi martirilor care şiau jertfit 
libertatea şi unitatea credinţei noas

tre creştine şi pentru demnitatea şi 
libertatea neamului nostru româ
nesc”. 

Un alt moment important a fost în
mânarea de către preşedintele Con
siliului Judeţean, Gabriel Zetea, a 
titlului de „Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Maramureş” Acad. Emil 
Burzo, preşedintele Filialei Cluj a 
Academiei Române, pentru meritele 
sale ştiinţifice, el fiind un fiu al 
Maramureşului Voievodal, cu origini 
în Ieud şi Suciu de Sus. 

În ședința ordinară a Consiliului 
Ju dețean Maramureș din luna sep
tembrie 2019, aleșii județeni au 
aprobat în unanimitate proiectul de 
hotărâre privind acordarea titlului 
de „Cetățean de Onoare al Județului 
Maramureș” academicianului Emil 
Burzo. Inițiativa acordării acestui 
titlu a plecat de la jurnaliştii Dan 
Pârcălab, Mircea Crișan și Ioana 
Lucăcel, reprezentanți ai GAZETEI 
de Maramureș.

„În cadrul societății românești remar
căm o lipsă de promovare a valorilor 
autentice, a reperelor pentru societate 
și a exemplelor de bune practici 
pentru noua generație. Instituțiile 
administrației publice locale, așa cum 
este și Consiliul Județean Maramureș, 
încearcă prin proiecte și parteneriate 
cu diferite entități să promoveze 
tradițiile și valorile umane autentice. 
Un astfel de proiect, care a luat 
ființă printro hotărâre a Consiliului 
Județean Maramureș, a fost și 
înființarea Instituției Cetățeanului 
de Onoare al județului Maramureș. 
Prin acesta sa urmărit recunoașterea 
meritelor acelor personalități care 
fac cinste județului nostru și care au 
muncit pentru Maramureș, dar și 
pentru ai crește prestigiul. 

Cea mai înaltă distincție pe care 
instituția Consiliului Județean 
Ma ra  mureș o poate acorda unei 
personalități merge acum către 
academicianul Emil Burzo, căruia îi 
mulțumesc pentru toate eforturile 
depuse dea lungul timpului în 
promovarea județului Maramureș, 
pentru felul în care sa raportat 
mereu la județul nostru, dar și pentru 
dragostea pe care io poartă și pe care 
o remarcăm în fiecare cuvântare în 
care domnia sa ne pomenește”, a 
subliniat șeful administrației jude
țene, Gabriel Zetea, în discursul său. 
Academicianul Emil Burzo, emo
ționat și onorat de distincția acor
dată, a amintit cât este de important 
ca, în era vitezei, o națiune să își 
promoveze valorile și reperele. 
„În epoca globalizării este foarte 
important ca știința și cultura 
românească să fie cunoscute pe plan 
internațional. O națiune există prin 
ceea ce a realizat, prin cultura și 
știința care se încadrează în valorile 
universale. Științele și artele sunt cele 
care dau, în zilele noastre, puterea 
popoarelor. Întreaga activitate a 
Academiei Române se bazează 
pe încercarea de a integra pe plan 
internațional cultura, știința și istoria 
noastră”, a declarat Academician 
profesor Dr. Ing. Emil Burzo.

În cadrul evenimentului a fost pre
zentat și un fragment din filmul 
documentar care poartă ca titlu 
numele simpozionului și care, îm
preună cu suportul de curs vor 
ajunge gratuit la elevii din județ. 
Moderatorul evenimentului a 
fost Pr. Dr. Cristian Ștefan, con
si  lier cultural în cadrul Episco piei 
Ortodoxe Române a Maramu
re șului și Sătmarului, care a dat, 
pe rând, cuvântul invitaților de 
excep ție, așezați la loc de cinste, 

pe soleea Catedralei Episcopale: 
Sil viu Dragomir din Baia Mare 
(președintele Asociației Foștilor 
Deținuți Politici din România 
– Maramureș), Nistor Man din 
Târgu Mureș (primul lot de deținuți 
politici de la Sighetu Marmației, 
lotul Vișovan), Arhimandrit Gavriil 
Burzo, duhovnic Mănăstirea Breaza 
(fost deținut politic și ucenic al 
părintelui Florea Mureșan), Ioan 
Ilban din Sighetu Marmației (primul 
lot de deținuți politici de la Sighetu 
Marmației, lotul Vișovan), Vasile 
Măgurean din Baia Mare (din primul 
lot de arestați de la Liceul „Gheorghe 
Șincai” din Baia Mare). 
Primul a luat cuvântul Arhimandritul 
Gavriil Burzo, care ia impresionat 
pe tineri povestind câteva momente 
teribile din timpul detenției în 
cruntele închisori comuniste. Apoi, 
în numele foștilor deținuți politici 
maramureșeni, a luat cuvântul Nistor 
Man, care, atunci când a fost arestat 

împreună cu primul lot de deţinuţi 
politici din Maramureș, în 1948, 
avea aproximativ vârsta tinerilor 
din sală. Nistor Man a vorbit despre 
condițiile de detenție și torturile 
îndurate în temnițele comuniste. 
Academicianul Emil Burzo a pre
zentat o lucrare complexă, intitulată 
„Aspecte din geografia represiunii 
19481989”, ilustrată cu documente 
din arhiva CNSAS. Apoi, Prof. Dr. 
Flaviu Vida, inspector școlar de istorie 
în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Maramureș a prezentat 
lucrarea „Un portret al democrației 
în perioada postcomunistă”. 
La final, cei peste 600 de participanți 
au primit gogoși și cozonac, pentru 
sufletele celor pomeniți la parastas. 
Elevii vor realiza eseuri în urma 
acestui eveniment, iar cele mai bune 
trei lucrări vor fi premiate cu 300 
RON, 200 RON, respectiv 100 
RON.



În perioada 14 – 17 octombrie 
2019 sa desfășurat eveni
men  tul „Centenar Colegiul 
Na  țional Gheorghe Șincai 

Baia Mare”, inițiativă ocazionată 
de împlinirea a 100 de ani de la 
în fiin țarea uneia dintre cele mai 
prestigioase unități de învățământ 
din România. Evenimentul a fost 
organizat în parteneriat cu Inspec
toratul Școlar Județean și Consiliul 
Județean Maramureș, care prin 
proiectul de hotărâre adoptat de 
consilierii județeni în ședința or
di nară a lunii august, a aprobat 
finanțarea sumei de 100.000 de lei.

„Suntem onorați să fim alături de 
Colegiul Național Gheorghe Șincai 
la moment de sărbătoare, cu ocazia 
aniversării a 100 de ani dedicați 

performanței actului educațional. 
Consiliul Județean Maramureș 
a sprijinit mereu instituțiile de 
învățământ din județ, fiind unul 
dintre promotorii învățământului 
de calitate. Ne bucurăm să avem în 
județul nostru colegii de elită, care 
prin reușitele dascălilor și elevilor 
se plasează în topul instituțiilor de 
învățământ din România”, a declarat 
președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea.
Manifestările au fost deschise luni, 
14 octombrie, printro festivitate în 

cadrul căreia a fost dezvelită o placă 
aniversară, amplasată pe clădirea 
colegiului. 

Din programul evenimentului nu 
au lipsit mese rotunde, concursuri, 
dezbateri, sesiuni de referate și 
comunicări științifice, simpozioane, 
lansări de publicații, expoziții de 
machete, întâlniri cu foști absolvenți 
și multe alte activități. Tot cu această 
ocazie a avut loc și festivitatea de 
acordare a numelui „Augustin Bu
zura” pentru amfiteatrul liceului.

100 de ani de excelenţă în educaţie 
marcaţi prin evenimentul „Centenar Colegiul 
Naţional Gheorghe Șincai Baia Mare”


