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I La sfârșit de mandat, legea,
și, mai ales, respectul pentru
cetățeni impun prezentarea
unui raport de activitate. Vom
încerca, în cele ce urmează,
să sintetizăm realizările
administrației județene
din perioada 2016-2020,
pe principalele domenii de
activitate. Începem cu ceea ce
aleșii județeni și președintele
Gabriel Zetea au definit ca
fiind prioritatea principală
a Consiliului Județean
Maramureș: infrastructura
rutieră.

Infrastructura,

prioritatea principală
a Consiliului Judeţean Maramureș

J

udețul Maramureș are o rețea
de 800 de km de drumuri
judeţene, dintre care, între
1992 și 2016, au fost reabilitați
doar 50 de km. În ultimii patru ani,
administrația județeană a reușit
însă să demareze șantiere pentru
200 de km de drum județean, prin
șase proiecte finanțate prin fonduri
guvernamentale și un proiect cu
finanțare europeană, depus în cadrul
Programului Operațional Regional
(POR), cu o finanțare de peste 100
de milioane de euro.
Cel mai mare proiect de reabilitare a
drumurilor județene din Maramureș
este Drumul Nordului, unde șantierul
deschis între Șomcuta Mare și Berchez
înaintează în ritm susținut. Proiectul
presupune reabilitarea a aproape 80
de kilometri de drum județean și o
investiție de peste 40 de milioane de
euro din fonduri europene.
Un alt proiect în care lucrările con
tinuă într-un ritm accelerat este
șantierul pentru reabilitarea dru
mului județean 109F pe tronsonul
Rogoz - Dămăcușeni - Târgu
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Lăpuș - Coroieni - Baba. Proiectul
a fost demarat de către Consiliul
Județean Maramureș în vara anului
2019 și se așteaptă să fie finalizat
până la finalul acestui an. Cei 28 de
kilometri de drum județean aferenți
acestui șantier din Țara Lăpușului
vor fi reabilitați cu trei straturi de
asfalt, podețe, rigole, căi de acces
spre proprietăți și un sistem rutier
nou, presupunând o investiție de
92 de milioane de lei, finanțare
obținută prin Programul Național
de Dezvoltare Locală (PNDL) 2.
Un alt proiect, dintre cele șase
proiecte finanţate prin Programul
Național de Dezvoltare Locală,
respectiv cel ce prevedea reabilitarea
DJ 182B, pe tronsonul Șomcuta
Mare - Remeți pe Someș, a fost
finalizat în anul 2019. În prezent,
au loc lucrări de reabilitare pe DJ
186 de pe Valea Izei, sector Bârsana
(DJ 185) - Strâmtura - Rozavlea Șieu - Bogdan Vodă - Dragomirești
și DJ 187 de pe Valea Ruscovei,
pe tronsonul Leordina - Ruscova Repedea - Poienile de sub Munte.
Totodată, se lucrează pe DJ 171 între
Rogoz și Suciu de Jos, dar și pe DJ
193, între Asuaju de Sus și Asuaju de
Jos.

„Am promis, încă de la începutul acestui mandat, în anul
2016, că, în calitate de președinte al Consiliului Județean
Maramureș, reabilitarea și îmbunătățirea stării drumurilor
județene vor fi prioritățile mele. În mandatul 2016 - 2020,
actualul Consiliu Județean a reușit să obțină finanțare pentru
reabilitarea a șase tronsoane de drum județean, ceea ce
reprezintă aproximativ 200 de kilometri realizați în decursul
a numai patru ani, față de 56 de kilometri care au fost
reabilitați în Maramureș, din 1992 și până în 2016. 14,36 km de
drum județean au fost deja reabilitați pe DJ 182B, tronsonul:
Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E),
investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL). Lungimea totală a drumurilor județene
ce urmează a mai fi reabilitate la nivelul întregului județ
Maramureș este de 159,107 km din care: 86,349 km finanțat
prin PNDL și 72,758 km finanțat prin POR 2014-2020”.
Gabriel Zetea, șeful administrației județene
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Sistemul de Management Integrat
al Deșeurilor în Judeţul Maramureș,
evoluţia unui proiect problematic
Sistemul de Management
Integrat al Deșeurilor presupune
gestionarea problematicii
deșeurilor, de la momentul în
care ele sunt aruncate de către
populație, până la depozitarea
lor într-o formulă finală. Acest
sistem se construiește pe două
componente: o componentă ce
ține de colectarea deșeurilor și
una ce ține de depozitarea lor.

F

iecare dintre aceste compo
nente a presupus organizarea
unor licitații distincte, și
prin urmare colaborarea cu
operatori economici diferiți. Județul
Maramureș este singurul județ din
România care a reușit să finalizeze
toate licitațiile legate de identificarea
operatorilor economici pentru colec
tarea selectivă a deșeurilor, în sudul
județului aceste contracte fiind deja
operaționalizate. În municipiul Baia
Mare, procesul a debutat în luna
decembrie a anului trecut, moment
de la care a început să se extindă
concentric. În toată această perioadă
s-au împărțit pubele către populație,
pentru a se facilita colectarea pe
diferite fracții. În mediul rural există
compostoare, prin intermediul cărora
deșeurile menajere pot fi utilizate
în alt scop, în gospodării. În nordul
județului se întâmpină însă o problemă
legată de preluarea efectivă a stațiilor
de transfer de către operatorul de pe
partea de depozitare, în speță Drusal.
Se așteaptă soluționarea acestei
probleme, astfel încât operatorul
responsabil de colectare să poată să
onoreze contractul.
Dacă partea de colectare pare să
intre în linie dreaptă, o problemă
este întâmpinată în ceea ce privește
obiectivul final al contractului, și
anume componenta de depozitare.
Ultima etapă a acestui sistem de gestio
nare a deșeurilor presupune depozitarea
efectivă a acestora la celula de la
Fărcașa, acest obiectiv având la rândul
său două direcții. În primul rând este
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vorba despre asigurarea necesarului de
echipamente, a stației de tratare me
canico-biologică și a celorlalte instru
mente destinate prelucrării deșeurilor,
iar mai apoi de construcția efectivă
a celulei de depozitare. Blocajul
principal intervine în ceea ce privește
construcția celulei finale de depozitare,
care ar facilita punerea în funcțiune a
întregului sistem.
„Problema aceasta este deja cunoscută.
A existat un amplasament nefericit
ales la Fărcașa, prin decizia unui alt
executiv, decizie care a născut opoziție
din mai multe direcții. Personal, nu
am fost unul dintre susținătorii acestui
proiect, dar din postura de președinte
al Consiliului Județean Maramureș, am
preluat un proiect și am obligația să îl
duc capăt, așa cum a fost el semnat cu
Comisia Europeană. De la începutul
mandatului am preluat un operator
economic care nu a mai dorit să onoreze
contractul, acesta fiind reziliat. Studiul
de fezabilitate a fost făcut în perioada
2010, licitația mult subevaluată în
anul 2014, iar contractul a fost semnat
în anul 2015, pe o ofertă de 60% din
valoarea deja mult subevaluată. A urmat
o perioadă în care am refăcut studiile
geotehnice pentru a pune bazele unui
nou proiect. Au fost identificate foarte
multe probleme, am avut nevoie de o
expertiză de stabilizare a terenului. În
anul 2019, expertiza ne-a fost furnizată,
pe baza acesteia fiind organizată o
nouă licitație și fiind alocați bani
pentru stabilizarea terenului. În această
perioadă ar trebui să se finalizeze lucra

rea de stabilizare a terenului”, a declarat
președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea.
De asemenea, s-au alocat bani și de la
Guvernul României pentru execuția
celulei de depozitare și consolidarea
întregului amplasament, iar odată
ce va fi făcută licitația pentru restul
de executat, întreg Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor va
putea fi operaționalizat. Până la acel
moment, a fost nevoie de identificarea
unor soluții temporare. Primele astfel
de soluții au constat în construcția
celor două platforme de la Teplița și
Groși, acum trei ani de zile. Durata
de viață a acestor depozite este de tot
trei ani de zile, motiv pentru care se
impune închiderea lor. Pentru a găsi
o nouă soluție temporară, până la
operaționalizarea celulei de la Fărcașa,
s-a identificat o nouă tehnologie, o
soluție suedeză care, în luna august va
fi pusă efectiv în funcțiune în județul
Maramureș. Aceasta presupune că
deșeurile din întreg județul se colec
tează, se compactează și se înfoliază,
după care se depozitează pe o platformă
betonată, fără ca acestea să aibă vreun
contact cu mediul înconjurător. Nu se
mai pune problema poluării olfactive
sau a solului, nici măcar a creării
vreunui disconfort vizual.
Șeful administrației județene a
arătat că această soluție temporară,
implementată deja în multe state
europene, ar plasa Maramureșul prin
tre primele județe din România care
adoptă o astfel de practică.

300 milioane de Euro
- Finanţare Europeană pentru apă
și canalizare în Baia Mare și Maramureș!

S

ocietatea Vital S.A a elaborat
documentația de finanțare
pentru „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Maramureș”,
un proiect care aduce 300 milioane de
Euro - finanțare europeană pentru apă
și canalizare în Maramureș. Este un
parteneriat al Primăriei Municipiului
Baia Mare în colaborare cu Consiliul
Județean Maramureș, care urmărește
ca standardele privind alimentarea cu
apă și canalizare, deșeuri, infrastructură
sau servicii de sănătate să fie așa cum
își doresc băimărenii și maramureșenii,
respectiv standarde dintre cele mai înalte
la prețurile cele mai mici.

proiect, dar și pe masa băimărenilor
și a maramureșenilor prin tot ceea ce
înseamnă salarii și beneficii. Avem deja
realizate rețele pentru aproape jumătate
din unitățile administrativ- teritoriale
ale Maramureșului. 32 de astfel de
entități beneficiază acum de acest
proiect, așa cum altele au beneficiat în
etapele precedente de finanțări similare,
iar lucrul acesta aduce Maramureșul,
din nou, într-o lumină pozitivă, din
perspectiva calității vieții. Este un nou
proiect important pe care îl realizăm
împreună cu Consiliul Județean
Maramureș și mulțumesc președintelui
Gabriel Zetea pentru tot sprijinul
acordat”.

Primarul Municipiului Baia Mare,
Cătălin Cherecheș a arătat că a început
acest demers de reabilitare a rețelelor de
apă și canalizare în județul Maramureș,
în parteneriat, în urmă cu câțiva ani,
însă inițial costurile au fost foarte mari,
în special pentru cetățenii municipiului
Baia Mare. „Acum vorbim despre
un proiect care nu aduce nici un fel
de cost suplimentar pentru cetățenii
municipiului Baia Mare și ai județului
Maramureș. Fără creșteri la tarifele de
apă și canalizare - este o impunere pe
care atât eu, ca și primar al Municipiului
Baia Mare, cât și Gabriel Zetea, în
calitate de președinte al Consiliului
Județean Maramureș am stabilit-o.
Proiectul aduce în Maramureș peste
300 de milioane de euro, bani care vor
ajunge în bugetul firmelor din județul
Maramureș și din municipiul Baia Mare
care vor lucra pentru a dezvolta acest

Nu în ultimul rând, primarul
Municipiului Baia Mare a subliniat
munca consultanților noștri și a
reprezentanților Vital care au făcut
ca acest proiect să fie posibil. „Toate
acestea s-au realizat cu sprijinul nostru,
din perspectiva poziției pe care o avem,
a determinării de care dăm dovadă,
pentru că în dialogul cu autoritățile
centrale am știut să punem piciorul
în prag și să ne impunem punctul de
vedere, luptând pentru Maramureș și
pentru Baia Mare. O investiție care se
leagă de un alt proiect pe care îl avem,
cel al gestiunii deșeurilor, este stația de
tratare termică a nămolului, o instalație
de aproape 10 milioane de Euro care se
va realiza, completând investiția pe care
am realizat-o, de dezvoltare și înnoire a
Stației de Epurare a Municipiului Baia
Mare și care se leagă de cealaltă miză a
noastră, respectiv realizarea proiectului

care vizează gestiunea integrată a
deșeurilor. Un proiect foarte dificil
al nostru, al Maramureșului, nu doar
al Consiliului Județean, care trebuie
așezat într-o formulă corectă, menită
să îndrepte greșelile făcute de alții, prin
deciziile pe care le-au luat şi prin modul
în care au abordat acest proiect. Sunt
convins că, împreună, vom rezolva toate
aceste lucruri în așa fel încât cetățenii
să fie mulțumiți, aducând un standard
cât mai ridicat pentru serviciile de
salubrizare, de apă și canalizare pentru
băimăreni și pentru maramureșeni. Le
mulţumesc tuturor celor care au muncit
și gândit pentru și în acest proiect,
convins fiind că va fi un succes atât din
perspectivă socială, cât și economică,
atât pentru municipiul Baia Mare, cât
și pentru județul Maramureș”, a conchis
primarul Cătălin Cherecheș.
Și președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea a mulțumit
primarului Cătălin Cherecheș pentru
oportunitatea acordată administrației
județene de a fi, încă o dată, parteneri
într-un nou proiect. „Acest proiect
care se referă la aducțiunea de apă și
canalizare în județul Maramureș este
unul fără de care dezvoltarea județului
nu poate să fie la nivelul pe care ni-l
dorim cu toții: maramureșenii, dar
și noi, ca și conducători temporari ai
acestei instituții. Când vorbim de 300
de milioane de euro vorbim de o muncă
imensă, fapt pentru care adresez cele mai
sincere felicitări echipei de implementare
care a întocmit întreaga documentație”, a
arătat șeful administrației județene.
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Peste 4,5 milioane de lei au fost investiţi de
Consiliul Judeţean în infrastructura medicală
a Maramureșului
Doar în primele șase luni ale anului în curs,
Consiliul Județean Maramureș a investit peste 4,5
milioane de lei
în infrastructura
medicală, și
alte câteva
milioane de lei
în materiale
sanitare și de
protecție.

Aeroportul Internaţional „Maramureș”,
în zbor pentru construirea unui nou terminal
Doar în anul 2019, Consiliul Județean Maramureș a acordat 20 de milioane de lei Aeroportului
Internațional „Maramureș”, suma de 13 milioane fiind folosită pentru investiții. Însă alocările
financiare nu se opresc aici astfel că, potrivit președintelui Consiliului Județean Maramureș,
Gabriel Zetea, se va încerca, în perioada următoare, dezvoltarea celor trei componente de trafic pe
Aeroportul Internațional: cursele de linie, cursele charter și cursele cargo.

P

ână la finalul anului în curs,
administrația Aeroportului
Internațional „Maramureș”
își propune finalizarea do
cumentației în vederea depunerii
cererii de finanțare europeană, din
fonduri nerambursabile, în cadrul
Programului Operațional de In
frastructură Mare, pentru construirea
unui nou terminal.
În proces de finalizare se află și
întreaga documentație de atribuire
pentru noul terminal, a cărui execuție
va fi scoasă la licitație la începutul
lunii ianuarie. Acesta urmează să aibă
o suprafață de aproximativ 10.000
mp și să fie construit pe două nivele,
astfel încât să poată procesa în același
timp atât pasageri cu zboruri interne,
cât și cu zboruri externe. Pentru noul
terminal sunt prevăzute dotări la cele
mai înalte standarde, similare celor
din aeroporturile moderne. Potrivit
studiului de fezabilitate, investiția
pentru terminalul care ar urma să
suplinească dezvoltarea aeroportului
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pentru următorii 20 de ani se va ridica
la 24 milioane euro, termenul de
finalizare prevăzut fiind de doi ani de
zile.
Mai trebuie reținut faptul că, potrivit
ultimelor reglementări ale Comisiei
Europene, începând cu anul 2023,
consiliile județene nu vor mai putea
acorda subvenții aeroporturilor,
astfel că, în negocierile cu companiile
aeriene, Aeroportul Internațional
„Maramureș” va trebui să stabilească
sume adecvate pentru operare, pentru
a-și acoperi cheltuielile de funcționare
și, în același timp, să poată oferi tarife
atractive pentru călători.

Anul 2019 a adus pe
Aeroportul Internațional
„Maramureș” aproximativ
35.000 de pasageri, din
care 16.000 pasageri ai
curselor charter și restul ai
celor interne și speciale. Cel
mai mare flux de pasageri
înregistrat vreodată pe
Aeroportul Internațional
„Maramureș” a adus
instituției un venit de peste
200.000 de euro.

Ș

Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie
Baia Mare

eful administrației județene,
Gabriel Zetea a declarat că cea
mai mare sumă a fost acordată
Spitalului de Boli Infecțioase
și Psihiatrie Baia Mare, reprezentând
peste 2 milioane de lei, în timp ce
Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” Baia Mare a primit
aproximativ 1,5 milioane de lei. Bani
au fost virați, însă, și spre Spitalul
Municipal Sighetu Marmației și
Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus.
Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie
Baia Mare a beneficiat de 1.500.000
de lei pentru extinderea pe verticală a
tronsonului sudic al clădirii și pentru
reparații la șarpantă, dar și pentru
schimbarea învelitorii la tronsonul
nordic, Clădirea C. Suma de 405.000
de lei a fost acordată pentru achiziția
aparatului Real Time PCR care a
reprezentat subvenții de la bugetul
de stat, în timp ce 165.000 de lei
au fost virați pentru achiziția unui
concentrator oxigen și a unui monitor
funcții vitale. 56.000 de lei s-au acordat
pentru achiziția de echipament
medical reprezentând suma necesară

Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus

pentru achiziția unui congelator
vertical pentru stocare/ conservare
plasmă și produse biologice. 45.000
de lei au fost investiți de Consiliul
Județean în achiziția de echipamente
medicale (aparat Real Time PCR), în
timp ce 15.000 de lei au fost necesari
pentru dotarea unității medicale cu
un scaun pentru recoltare sânge și
tratament cu acționare electrică.
La Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Constantin Opriș” Baia Mare s-a
alocat suma de 1.031.000 de lei pentru
achiziția de echipamente medicale,
respectiv: masă de operație chirurgie
cardiacă și toracică, ecocardiograf
Doppler de înaltă performanță cu

Spitalul Județean de Urgență
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare

sondă transesofagiană, defibrilator
intern cardiac cu padele, monitor func
ții vitale hemodinamic invaziv, pat
ATI şi aspirator chirurgical. Totodată,
460.000 de lei s-au acordat pentru
achiziția aparatului Real Time PCR.
Câte 450.000 de lei au primit Spitalul
Orășenesc Vișeu de Sus și Spitalul
Municipal Sighetu Marmației, în
vederea achiziției de echipamente
medicale pentru gestionarea situațiilor
de urgență generate de epidemia
de coronavirus, respectiv achiziția
aparatului Real-Time PCR și a tuturor
componentelor necesare pentru
funcționarea acestuia în cele mai bune
condiții.

„Când criza sanitară a lovit întreaga lume, întreaga țară și implicit și județul Maramureș, am decis,
alături de colegii consilieri județeni, să retragem banii de la alte capitole bugetare și să îi virăm, cu
celeritate, în infrastructura medicală. Prin toate măsurile luate și prin toate hotărârile adoptate
de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, am reușit, în aceste luni extrem de grele, să
ținem pandemia sub control la nivelul Maramureșului. Sănătatea nu are preț, iar sănătatea
maramureșenilor este cel mai important lucru de care am ținut cont în tot acest timp”.
Gabriel Zetea, Președintele Consiliului Județean Maramureș
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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Cultura, cultele, proiectele din domeniul sportului și tineretului,
sprijinirea instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului
Județean, dar mai ales organizarea unor evenimente culturale
de marcă, au fost priorități de bază ale administrației județene.

Cultura și spiritualitatea,
pilonii identităţii noastre

F

ără investiții și dezvoltare, o
comunitate nu are condiții
civilizate de trai, însă, fără
educație și cultură, nu are
viitor. Administrația județeană a
înțeles importanța sprijinirii aces
tui sector important, tocmai de
aceea, s-au bucurat de tot sprijinul
aleșilor județeni toate proiectele și
activitățile instituțiilor de cultură
din subordinea Consiliului Județean
Maramureș: Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu” Baia Mare, Ansamblul
Folcloric Naţional „Transilvania”,
Muzeul Județean de Etnografie și
Artă Populară, Muzeul Judeţean de
Artă „Centrul Artistic Baia Mare”,
Muzeul Județean de Mineralogie
„Victor Gorduza” Baia Mare, Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie
Maramureş, Centrul Judeţean pen
tru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Maramureş,
Complexul Astronomic Baia Mare.
De asemenea, în fiecare an au fost
sprijinite proiectele culturale ale
primăriilor și asociațiilor. De sprijin
au beneficiat și cultele religioase. Spre
exemplu, în ședința extraordinară a
Consiliului Județean Maramureș din

luna iulie, aleșii județeni au aprobat
rectificarea bugetului județului
Maramureș, pe anul 2020 și, odată cu
aceasta, reîntregirea bugetului alocat
cultelor religioase. Administrația
județeană alocă 1 milion de lei cul
telor religioase pentru cheltuielile
cu întreținerea lăcașelor de cult.
Suma alocată va fi direcționată atât
către întreținerea monumentelor
UNESCO și a celor istorice, cât
și pentru celelalte lăcașe de cult a
căror reabilitare nu poate fi amânată.
„Maramureșul se mândrește cu
multe lăcașe de cult clasificate ca
monumente UNESCO sau istorice,
Consiliul Județean Maramureș fiind
singura instituție care investește în
această perioadă în întreținerea lor.
Trebuie să alocăm cultelor religioase,
pentru fiecare lăcaș de cult în parte,
bani pentru reparații.
De obicei, biserica, în fiecare comu
nitate, reprezintă cea mai frumoasă
și impozantă construcție, iar comu
nitățile nu dispun, în această pe
rioadă, de resurse financiare, pentru
întreținerea acestor biserici. Indi
ferent de cultul religios, trebuie să
ajutăm punctual lăcașele de cult,

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare
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Şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş

acolo unde este nevoie”, a declarat
președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea.
De asemenea, în această perioadă,
Consiliul Județean Maramureș a
organizat sau a sprijinit zeci, sute
de evenimente și acțiuni cultu
rale de amploare, mai ales în con
textul în care în anul 2018 am
marcat Centenarul Marii Uniri. De
asemenea, evenimentele administra
ției județene au devenit, la rândul lor,
tradiție.

Complexul Astronomic Baia Mare

„Zilele
Maramureșului”
- o sărbătoare a identității
noastre ajunsă la a V-a ediție
An de an, la mijlocul lunii mai, Mara
mureșul îmbracă straie de sărbătoare.
Obiceiurile, tradițiile și datinile
noastre străbune sunt prezentate

tuturor celor dornici să le descopere,
iar Consiliul Județean Maramureș
alături de instituțiile din subordine
și de reprezentanții administrațiilor
locale implicați în proiectul „Zilele
Maramureșului – Haida, hai în
Maramureș” depun toate diligențele
pentru ca acest eveniment să fie o
reușită. „Zilele Maramureșului” o sărbătoare a identității noastre,

Muzeul de Artă Baia Mare

a ajuns anul trecut la a V-a ediție.
Din păcate, în acest an, din cauza
restricțiilor impuse de pandemia de
coronavirus, evenimentul nu a putut
fi organizat.
„Maramureşul poate fi definit în
multe feluri. Pentru a fi cunoscut
e nevoie doar de ochi şi de câteva
albume, hărţi şi cataloage de
prezentare. Ca să-l înţelegi, e nevoie
de suflet. Iar sufletul acestor locuri
sunt oamenii lui și întreaga zestre de
cultură, istorie și tradiții pe care o
poartă și o transmit peste generații,
ca pe o comoară sfântă.
Un Maramureş care respiră onoare,
curaj, patriotism, hărnicie, sacrificiu.
Un Maramureş de care putem fi
mândri și pe care Consiliul Județean
Maramureș încearcă să-l promoveze
cu fiecare ocazie și oportunitate.
Cred cu tărie că noi, maramureșenii,
nu împărţim doar un areal geografic.
Ci, mai presus de toate, împărţim
aceleaşi credinţe şi idealuri. Şi noi
ştim, asemeni meşterilor, că nu poţi
realiza o construcţie rezistentă, fără o

Școala de Artă „Liviu Borlan”
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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fundaţie solidă. Iar pietrele noastre de
temelie au fost valorile moştenite şi
respectate cu sfinţenie de la strămoşii
noştri: credinţa în Dumnezeu,
cultura, tradițiile și obiceiurile,
bogatul nostru patrimoniu material
și imaterial. Tocmai acestea sunt
elementele pe care evenimentul
«Zilele Maramureșului – Haida,
hai în Maramureș» le promovează
an de an. Ajunsă la a V-a ediție,
această manifestare a devenit în timp
o adevărată sărbătoare a identității
noastre, pentru că adună împreună
tot ceea ce județul nostru are mai
bun și mai frumos, toate acele
elemente care construiesc, ca un
puzzle, sufletul Maramureșului”,
arată președintele Consiliului
Județean Maramureș, Gabriel Zetea.
Zece zile de manifestări artistice și
culturale în cadrul evenimentului
„Crăciun în Maramureș”
Evenimentul
cultural-tradițional
„Crăciun în Maramureș” a ajuns la cea
de-a XI-a ediție, care s-a desfășurat în
perioada 18 - 28 decembrie 2019. În
agenda acțiunii s-au aflat vernisaje,
conferințe, concerte de colinde,
spectacole și alte activități specifice
sărbătorilor de iarnă, care au avut
loc atât la Muzeul Satului din Baia
Mare cât și în alte locații din cele
patru zone etnografice ale județului
Maramureș: Țara Codrului, Țara
Chioarului, Țara Lăpușului și
Maramureșul Voievodal.
Scopul principal al acestui eveniment
îl constituie angrenarea autorităților
publice locale și instituțiilor de

a acordat titlul de „Cetățean de
onoare al județului Maramureș”
Preasfințitului Părinte Iustin
- Episcop al Maramureșului și
Sătmarului.
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 202 din 26 septembrie
2018, președintele Gabriel Zetea a
acordat titlul de „Cetățean de onoare
al județului Maramureș” domnului
Ion Pop.

„Crăciun în Maramureş”
cultură din întreg județul, în vederea
punerii în valoare a tradițiilor și
obiceiurilor de Crăciun transmise
de la strămoșii noștri, a frumuseții
portului popular, a colindelor
maramureșene și, nu în ultimul rând,
a gustului bucătăriei tradiționale
din zonă. „Crăciun în Maramureș”
este un eveniment tradițional al
județului, un eveniment al tuturor
maramureșenilor. „Consiliul Jude
țean Maramureș conlucrează la
organizarea acestei ample acțiuni
cu Ansamblul Folcloric Național
«Transilvania», Muzeul Județean
de Etnografie și Artă Populară
și Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
«Liviu Borlan», instituții cărora
vreau să le mulțumesc pentru toate
eforturile depuse pentru a ne putea
bucura cu toții de reușita unei noi
ediții a acestui eveniment major
pentru Maramureș, dar și pentru

Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Maramureş
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„Crăciun în Maramureş”

promovarea brandului județului
nostru, a tradițiilor și obiceiurilor
care ne fac cinste”, a arătat Gabriel
Zetea, președinte al Consiliului
Județean Maramureș.

Cetăţeni de onoare
ai județului Maramureș
Scriitorului și filosofului ame
rican de origine română Elie
Wiesel, laureat al premiului Nobel
pentru Pace, i-a fost conferită
distincția de Cetățean de Onoare
(post – mortem) al județului nostru,
în baza Hotărârii Consiliului Ju
dețean Maramureș nr. 179 din 29
septembrie 2016.
Ceremonia de decernare a titlului
onorific a avut loc în municipiul
Sighetu Marmației, orașul de baștină
al maramureșeanului care a obținut,
în anul 1986, Premiul Nobel pentru
Pace.

Muzeul Județean de Mineralogie
„Victor Gorduza” Baia Mare

În ședința ordinară de marți, 31
octombrie, a Consiliului Județean
Maramureș, aleșii județeni au votat,
în unanimitate, pentru acordarea
titlului de „Cetățean de onoare - post
mortem, al județului Maramureș”
antrenorului Lascăr Pană. Astfel,
această distincție a fost acordată în
baza Hotărârii Consiliului Județean
Maramureș nr. 223 din 31 octombrie
2017.
Președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea, a oferit
la finalul anului 2017, prin HCJ
nr. 282 adoptată în 6 decembrie

2017, distincția de „Cetățean de
Onoare al Județului Maramureș”
Academicianului Nicolae Ale
xandru Breban.
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 21 din 27 februarie
2018, președintele Gabriel Zetea a
acordat titlul de „Cetățean de ono
are al județului Maramureș” Acade
micianului Alexandru Surdu, vi
cepreședinte al Academiei Române.
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 84 din 24 aprilie
2018, președintele Gabriel Zetea
a acordat titlul de „Cetățean de
onoare al județului Maramureș”
Maestrului Dumitru Fărcaș.
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 115 din 23 mai
2018, președintele Gabriel Zetea

Muzeul Județean de Etnografie
și Artă Populară

Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 55 din 23 aprilie
2019, președintele Gabriel Zetea
a acordat titlul de „Cetățean de
onoare al județului Maramureș”
Înaltpreasfințitului Părinte Io
sif Pop, Mitropolitul Ortodox
Român al Europei Occidentale și
Meridionale.
Prin Hotărârea Consiliului Jude
țean Maramureș nr. 96 din 22 mai
2019, președintele Gabriel Zetea a
acordat titlul de „Cetățean de ono
are al județului Maramureș” Arhi
episcopului Vadului Feleacului și
Clujului, Mitropolit al Mitropo
liei Clujului, Maramureșului și
Sălajului, Cetățean de Onoare al
Județului Maramureș, Andrei Ioan
Andreicuț.
Prin Hotărârea Consiliului Județean
Maramureș nr. 209 din 29 septembrie
2019, președintele Gabriel Zetea
a acordat titlul de „Cetățean de
onoare al județului Maramureș”
Academicianului Emil Burzo.

Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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Maramureșul,
promovat în ţară și străinătate
Consiliul Județean Maramureș, prin Biroul de Informare Turistică, a desfășurat o activitate
complexă de promovare a Maramureșului, la nivel național și internațional.

M

aramureșul este un
brand important al
turismului românesc
și, tocmai de aceea,
a fost promovat așa cum se cuvinte.
În ultimii ani, județul nostru a
devenit vedeta celor două ediții
anuale a Târgului de Turism a
României. Cel mai recent eveniment
de acest fel a avut loc în februarie
2020 și a însemnat, pe scurt: patru
zile, mii de vizitatori, nenumărate
materiale de promovare împărțite și
numeroși turiști convinși să viziteze
Maramureșul, într-o atmosferă de
cântec, dans și voie bună.
Tot în acest an, în intervalul 6 - 7
februarie 2020, s-a desfășurat în
Polonia, la Jasionka, a VII-a ediție a
Târgului Estic, în paralel cu a XIII-a
ediție a Forumului Economic „UE Ukraine”.
La invitația președintelui Institutu
lui pentru Studii Estice, Zygmund
Berdichowsky, și în baza acordului
de cooperare semnat în luna
septembrie 2019 cu Voievodatul
Podkarpackie, județul Maramureș a
participat la evenimente cu un stand
de prezentare și promovare, pus la
dispoziție gratuit de organizatori.
Totodată, standul județului Mara
mureș a reprezentat atracția Târ
gului Estic, fiind vizitat de mulți
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Visit Maramureş
- aplicaţie pe mobil
destinată turiştilor

participanți, dar și de Mareșalul
Voievodatului Podkarpackie, Wla
dyslaw Ortyl, și președintele Insti
tutului pentru Studii Estice, Zyg
mund Berdichowsky, care s-au arătat
extrem de interesați de noutățile și
atracțiile din județul nostru.

De-a lungul timpului,
Maramureșul a fost promovat
la numeroase târguri
internaționale precum și la
evenimente organizate de
Ambasadele României în
diferite țări europene.

Turiștii care au în plan să
viziteze Maramureșul ori chiar
se află prin județ și au nevoie
de informații suplimentare
pot accesa o aplicație
pentru mobile, disponibilă
deocamdată doar pe platforma
Android. „Visit Maramureș”
conține date despre
obiectivele turistice din județ,
dar și sugestii de trasee, fiind
utilă inclusiv cunoscătorilor de
limbă engleză.

„Visit Maramureş” are câteva faci
lități utile în călătorii, pentru că oferă
ghidaj utilizatorilor, link direct spre
site-urile de interes și posibilitatea
de a contacta direct furnizorii de
servicii turistice.
Cel mai dezvoltat modul este cel
dedicat bisericilor de lemn, cu isto
ric și coordonate gps ce permit loca
lizarea utilizatorului pe hartă atunci
când acesta se află în aria de interes.
În aplicație a fost integrată și baza
de date „Drumul verde”, realizată
anterior, care prezintă un traseu
de 88 km unde nu este permis
accesul maşinilor şi care leagă 7 sate
tradiţionale. De-a lungul traseului
sunt afişate cu imagini şi informaţii
despre obiective turistice precum:
Rezervaţia Creasta Cocoşului,
Pădurea Crăiasca, Lacul Morărenilor,
Tăurile de la Hoteni, Turbăria
Iezerul Mare, Cheile Tătarului,
Mlaştinile Poiana Brazilor etc.
Aplicaţia, care este în fază de
dezvoltare, funcţionează prepon
derant online, dar are posibilitatea
de a funcţiona şi parţial offline,
prin cache-ul care este păstrat în te
lefon după o primă accesare. De
exemplu, lista cu descrierile obiec

tivelor turistice (monumente, clă
diri istorice, arheologie) poate fi
consultată chiar și atunci când nu
există semnal de internet, la fel ca
și cea cu recomandările de cazări,
restaurante şi baruri.
Harta Maramureş este un modul
cu funcţionare offline după prima
accesare a aplicaţiei. Harta judeţului
Maramureş în format .jpeg care
include
principalele
obiective
turistice şi poate servi ca o veritabilă
unealtă de orientare în acele zone
unde nu este posibil accesul la transfer
de date mobile. De asemenea, acest
modul oferă posibilitatea, atunci
când utilizatorul are acces la date
mobile, de rutare către o adresă cu
ajutorul motorului Google Maps.
În aplicație se mai regăsesc sugestii de
petrecere a timpului liber, calendarul
evenimentelor din Maramureș și
datele de contact ale birourilor de
informare turistică din județ.
„Visit Maramureş”, comandată de
Consiliul Județean, poate fi des
cărcată de pe Google Play, iar în
viitorul apropiat va fi disponibilă şi
pentru platforma iOS, cu descărcare
de pe App Store.

ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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Consiliul Judeţean Maramureș a transmis CNI
o solicitare pentru a include „Reabilitarea și
modernizarea Centrului Cultural Maramureș”
în Programul naţional de interes public sau social

Î

n urmă cu doi ani de zile,
„Casa Tineretului” din Baia
Mare a trecut în domeniul
public al județului, timp în care
reprezentanții Consiliului Județean
Maramureș au finalizat indicatorii
tehnico-economici ai proiectului,
aceștia fiind votați de aleșii județeni.
Totodată, s-a aprobat în anul
2019 ca denumirea acestei clădiri
emblematice a Maramureșului să
fie „Centrul Cultural Maramureș”,
urmând să fie folosită ca un adevărat
centru cultural.

Sprijin pentru producătorii
locali, prin Asociaţia
„BUN DE MARAMUREȘ”
Înființată la inițiativa Consiliului Județean Maramureș,
Asociația „BUN DE MARAMUREȘ” este organizația
responsabilă cu punerea în
aplicare a Planului de Acțiune, cu
scopul de a introduce sistemul de
etichetare „Bun de Maramureș”
pentru cele mai reprezentative
produse locale.

Î

n perioada 2020-2021, Aso
ciația „BUN DE MARA
MUREȘ” va elabora și imple
menta procedura de licențiere
pentru marca „Bun de Maramureș” și
va derula programul pentru inovarea
lanțului alimentar și diseminarea
tehnologică în județul Maramureș.
Realizarea acestor activități este
sprijinită direct de Consiliul Jude
țean Maramureș pentru a încuraja
produsele maramureșene și consumul
de produse locale de calitate.
Activitățile prevăzute pentru dez
voltarea lanțurilor alimentare din
județul Maramureș sunt în perfectă
concordantă cu viziunea Comisiei
Europene pentru perioada 20212027, referitoare la protecția, uti
lizarea durabilă și refacerea naturii.
Strategia „De la fermă la consumator”,
a cărei punere în aplicare va fi
finanțată de Uniunea Europeană, va
asigura un sistem alimentar echitabil,
sănătos și ecologic.
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Se dorește ca în anii următori să se
creeze un cadru care să reunească
natura, fermierii, întreprinderile și
consumatorii pentru a crea împreună
un viitor durabil și competitiv.
Asociația „BUN DE MARA
MUREȘ” este o organizație negu
vernamentală de drept privat fără
scop patrimonial, ce are ca scop
promovarea, păstrarea și revitalizarea
patrimoniului maramureșean repre
zentat de produsele locale și tradi
ționale, meșteșuguri, tradiții, folclor,
gastronomie, arhitectură specifică,
monumente, stil de viață, cultura
contemporană, situri și resurse
naturale ale Maramureșului, precum
și sprijinirea entităților juridice
publice sau private care contribuie
la dezvoltarea patrimoniului mara
mureșean.

Membrii fondatori
ai asociației:
-ASOCIAȚIA
MICROREGIONALĂ
MARA-NATUR
-FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR
PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
A.P.A. TRANSILVANIA
-NEW NOVOTEK S.R.L.
Producătorii din industria alimen
tară maramureșeană sunt așteptați să
participe la activitățile asociației și să
se bucure de sprijinul pe care asociația
îl va oferi atât pentru dezvoltarea unor
produse competitive, cât și pentru
promovarea produselor licențiate cu
marca „Bun de Maramureș”.

În 26 iunie 2020, președintele
Consiliului Județean Maramureș,
Gabriel Zetea a semnat solicitarea
transmisă către Compania Națională
de Investiții (CNI) privind inclu
derea în Programul național de
interes public sau social, subpro
gramul „Așezăminte culturale” a
proiectului de investiții „Reabili
tarea și modernizarea Centrului
Cultural Maramureș”. Valoarea
estimată a obiectivului de investiții
este de 2.164.477,91 lei plus TVA
pentru proiectul tehnic și detaliile
de execuție, iar valoarea estimată a
lucrărilor este de 72.149.290,44 lei
cu TVA, investiția având trei compo
nente majore: reabilitare și modern
izare Corp A, Corp B și amenajări
exterioare.
Prin reabilitarea „Centrului Cultural
Maramureș” se intenționează reali
zarea unui ansamblu modern cu
destinație pentru cultură, un adevărat
centru cultural care să reunească sub
același acoperiș activități multiple
în domeniul cultural, de educație
permanentă, de utilitate publică, cu
rol în asigurarea coeziunii sociale și
a accesului la informații oferite de
operatorii culturali publici și privați
din Județul Maramureș și în mod
special prin implicarea instituțiilor
aflate în subordinea Consiliului

Județean Maramureș. Ca și funcțiuni
propuse se doresc organizarea spec
tacolelor, realizarea de încăperi
pentru cercurile de studii sau de
activități practice, înființarea unei
biblioteci, a unor săli de cursuri și
conferințe, spații de expoziție, săli de
gimnastică, zonă tehnică etc. Se are
în vedere și implicarea următoarelor
instituții aflate în subordinea Con
siliului Județean Maramureș: An
samblul Folcloric Național „Tran
silvania” și Centrul Județean pen
tru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale „Liviu Borlan”
Maramureș.
Șeful administrației județene, Ga
briel Zetea a arătat faptul că, în
prezent, spațiile cu destinație cultu
rală, atât cele aflate în administrarea
instituțiilor publice cât și cele private,
situate în Baia Mare, sunt deficitare
atât ca număr cât și ca dotări, iar
activitățile culturale se desfășoară în
spații închiriate.
„Având în vedere deficiența cons
trucțiilor culturale la nivelul muni
cipiului Baia Mare se impune in
tervenția de urgență la acest obiectiv
ce necesită executarea unor ample
lucrări de reabilitare și modernizare,

în concordanță cu cerințele actuale de
siguranță și confort și transformarea
lui într-un centru cultural dinamic și
reprezentativ nivel de județ, într-un
edificiu modern, eficient, atractiv,
destinat exclusiv activităților cultu
rale. Prin implementarea acestei
investiții se dorește creșterea acce
sului și participării tinerilor la viața
culturală, dar și promovarea unui
acces mai bun al acestora la locurile
de muncă din domeniul cultural.
Totodată, vor fi oferite produse și
servicii culturale diverse pentru
satisfacerea nevoilor culturale comu
nitare în scopul creșterii gradului de
acces și de participare a cetățenilor la
viața culturală și vor fi susținuți toți
operatorii culturali. Modernizarea
acestui imobil va plasa municipiul
Baia Mare pe harta circuitelor
internaționale și va permite orga
nizarea de activități culturale la
nivel înalt, funcționând în baza unei
strategii culturale transparente care
va facilita parteneriatele publice
sau private în domeniu. Noul spa
țiu cultural va avea, astfel, un rol
deosebit în promovarea culturii și
imaginii Maramureșului și României
în lumea întreagă”, a declarat
președintele Consiliului Județean,
Gabriel Zetea.
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Consiliul Judeţean Maramureș finanţează
cu 195 mii lei implementarea proiectului
„Primul ghiozdan”, pentru anul şcolar
2020-2021
În ședința ordinară a Consiliului Județean Maramureș din luna iunie, aleșii județeni au aprobat
participarea județului Maramureș la realizarea proiectului „Primul ghiozdan” pentru anul şcolar
2020-2021 și alocarea în acest scop a sumei de 195 mii lei din bugetul județului.

P

roiectul „Primul ghioz
dan” este destinat elevi
lor înscrişi în clasa pre
gătitoare în anul şcolar
2020-2021, din oraşele şi comunele
judeţului, şi reprezintă o acţiune de
interes public judeţean, finanțată
de instituția Consiliului Județean
Maramureș. Inspectoratul Şcolar
Judeţean Maramureş a transmis
situaţia elevilor înscrişi în clasa
pregătitoare, în anul şcolar 20202021, la nivelul unităţilor adminis
trativ-teritoriale din judeţ, respectiv
oraşe şi comune, exceptând Munici
piul Baia Mare, care desfășoară acest
program din resurse proprii. Potri
vit datelor comunicate de Inspec
toratul Şcolar Judeţean Maramureş,
până la finalul săptămânii trecute,

erau înscriși în clasa pregătitoare un
număr de 3.124 de elevi.
Fiecare elev eligibil în cadrul pro
iectului, va primi ghiozdan echipat
cu: penar, creioane colorate, creion
grafit, ascuțitoare, radieră, lipici
solid, hârtie glasată, bloc mic de
desen, caiet cu pătrățele, caiet tip I
24 file.
Șeful administrației județene a
mai precizat că momentul imple
mentării proiectului stă sub sem
nul incertitudinii începerii fizice
a cursurilor. Decizia reluării
cursurilor în sălile de clasă ține de
Ministerul Educației și de strategia
națională, iar în măsura în care
cursurile se vor relua tot în sistem
online, proiectul va fi decalat până
la momentul reluării lor în format
fizic.

„Mă bucur să văd continuată
tradiția acestui proiect,
inițiat de consilierul județean
Liliana Moga și născut
din dragoste pentru elevii
Maramureșului și din respect
pentru asigurarea egalității
de şanse și a dreptului la
educație. Pentru al patrulea
an la rând implementăm
această măsură menită să
preîntâmpine abandonul
școlar și ne bucurăm că
putem să le fim alături
elevilor, la începutul acestui
frumos și important capitol
din viețile lor”, a declarat
Gabriel Zetea, președintele
Consiliului Județean
Maramureș.
Gabriel Zetea, Președintele
Consiliului Județean Maramureș

