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Reporter: Cum ați descrie, în linii generale, prima 
lună de mandat? 
Ionel Bogdan: Prima lună de mandat a fost una intensă, 
plină de evenimente și de stabilirea unor pași concreți 
pentru demararea proiectelor din Planul lui Bogdan. 
Așa cum vă amintiți, la scurt timp de la depunerea 
jurământului de președinte al Consiliului Județean, am 
avut vizita președintelui Klaus Iohannis, alături de care 
am redeschis Casa memorială „George Pop de Băsești”, re-
cent renovată. De asemenea, i-am prezentat președintelui 
și echipei de consilieri care l-a însoțit în această vizită de 
lucru, proiectele de dezvoltare ale Maramureșului. Am 
fost bucuros să aflu că președintele apreciază echipa 
noastră de la Consiliul Judeţean și susține proiectele 
noastre prin care vrem să punem Maramureșul în topul 
județelor fruntașe din Transilvania.
Tot în această lună de mandat am avut deja câteva ședințe 
de Consiliu Județean, în care am făcut primii pași pen-
tru proiectele importante de dezvoltare a județului 
nostru, cum ar fi drumurile expres Baia Mare - Satu 
Mare, Baia Mare - Jibou, noul terminal al Aeroportului 
Internațional Maramureș, varianta ocolitoare a muni-
cipiului Baia Mare. Toate acestea sunt proiecte la care 
lucrăm deja intens la nivelul Consiliului Județean și pe 
care le vom implementa în cel mai scurt timp.
După cum vedeți, a fost o lună de mandat cu multe lu-
cruri de făcut și vă asigur că la fel vor fi și următoarele 
pentru că le-am promis maramureșenilor că voi face toate 
proiectele pe care mi le-am asumat în Planul lui Bogdan, 
iar eu mă țin de cuvânt.

Reporter: Care au fost principalele priorități și prob-
leme inițiate/rezolvate în această perioadă?
Ionel Bogdan: Priorități sunt multe la Consiliul Județean, 
pentru că sunt și multe probleme lăsate nerezolvate, 
cum e cea a deșeurilor. Nu mai putem lăsa lucrurile să 
treneze pentru că timpul pierdut înseamnă bani pierduți, 
banii maramureșenilor. În cel mai scurt timp vom veni 
cu soluții pentru a finaliza depozitul de la Fărcașa în ter-
menul prevăzut, pentru a nu fi obligați să dăm înapoi zeci 
de milioane de euro.
De asemenea, am constatat că nu fuseseră alocați banii 
pentru studii de fezabilitate în vederea reabilitării a 80 
de km de drumuri județene, care trebuie cuprinși în pro-
gramul de investiții 2020-2021. Am luat imediat măsuri 
și am aprobat în ședința CJ alocarea sumei de 3.338.380 
lei pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Am discu-
tat, de asemenea, cu primarii pentru a găsi cele mai bune 
soluții pentru a accesa fonduri europene în vederea intro-
ducerii rețelei de gaze, în condițiile în care din cele 76 de 
UAT-uri doar 26 sunt racordate la rețeaua de gaze.  Sunt 
multe probleme de rezolvat, dar vă asigur că le prioritizăm 
și punem pe primul plan interesele cetățenilor. 
Reporter: Pe lângă problemele curente, o preocupare 
constantă a reprezentat-o gestionarea situației epi-
demiologice. Cum ați descrie astăzi situația județului 
din acest punct de vedere și ce doriți să faceți în 
continuare în acest domeniu? 
Ionel Bogdan: Gestionarea pandemiei este dificilă nu 
doar în România, este dificilă în toată lumea. Nimeni 
nu a fost pregătit pentru această pandemie și situația s-a 
agravat la nivel global. 
În Maramureș, la sfârșitul lunii octombrie a crescut mult 
indicele epidemiologic și, în consecință, s-a instituit 
carantină în mai multe localități, inclusiv în municipiul 
Baia Mare. 
Mă bucur că maramureșenii au înțeles că doar respect-
area măsurilor duce la salvarea vieților, iar acum ne aflăm 
printre județele cu un indice epidemiologic scăzut.
În paralel, am luat și măsuri pentru sistemul medical din 
Maramureș, care a fost supus unor presiuni dificile în 

această perioadă. Am aprobat alocarea sumei de 496,83 
mii lei pentru înființarea unui compartiment de ATI la 
Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, pen-
tru ca maramureșenii care au nevoie de servicii medicale 
să beneficieze de cele mai bune condiții și tratamente. De 
asemenea, am găsit soluții pentru creșterea numărului 
de paturi destinate bolnavilor infectați cu COVID-19. 
Sistemul sanitar trebuie susținut și luăm permanent 
măsuri pentru a veni în sprijinul unităţilor medicale și 
a personalului medical, căruia țin să îi mulțumesc încă o 
dată pentru devotamentul lor.
Reporter: Despre colaborarea cu noul Consiliu 
Județean și noul aparat executiv? Ce vă doriți să 
schimbați în modul de funcționare al instituției?
Ionel Bogdan: La nivelul Consiliului Județean putem 
vorbi cred de un ritm nou în adoptarea proiectelor im-
portante pentru Maramureș. Mă bucur că aproape toți 
consilierii județeni au lăsat de o parte disputele politice și 
se concentrează pe adoptarea proiectelor de interes pen-
tru cetățeni și județ. Multe proiecte au trecut cu unanim-
itate de voturi și mă bucur că am reușit să aducem Con-
siliul Județean la un numitor comun, acela al dezvoltării 
Maramureșului.
Schimbarea modului de lucru la Consiliul Județean a în-
ceput deja și cred că este vizibilă la nivel public. Eficiență 
și profesionalism sunt cele două coordonate care vor ghi-
da activitatea Consiliului Județean în mandatul meu de 
președinte și vă asigur că voi fi riguros în această privință.
Reporter: Care este situația găsită la nivelul CJ, din 
punctul de vedere al proiectelor, documentațiilor și al 
fondurilor? 
Ionel Bogdan: Din păcate, nu am găsit niciun proiect 
pregătit pentru viitoarea alocare bugetară și acest lucru 
vorbește de la sine despre interesul vechii conduceri pen-
tru dezvoltarea județului și pentru bunăstarea cetățenilor.

„Îi îndemn pe maramureșeni să aibă încredere 
în noua echipă de la Consiliul Județean  
și să aibă încredere că proiectele din Planul  
lui Bogdan vor fi duse la capăt”

Ionel Ovidiu Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș 

„Îi îndemn pe maramureșeni să 
aibă încredere în noua echipă de 

la Consiliul Județean și să aibă 
încredere că proiectele din Planul 

lui Bogdan vor fi duse la capăt. Am 
început să muncim intens la imple-
mentarea lor și cu susținerea unui 

guvern dedicat dezvoltării României, cu 
un Parlament în care majoritatea este 

preocupată de interesele cetățenilor, nu 
ale unor grupuri de interese, vom reuși să 

dezvoltăm Maramureșul și să facem din 
județul nostru un loc din care nimeni nu va 

mai dori să plece”. 



4

CONSILIUL JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ 

5

CONSILIUL JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ 

Baia Mare; Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de 
Sus; Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu Lăpuș. 
Este normal ca într-o echipă să ne împărțim atribuțiile, pen-
tru că în acest fel suntem mult mai performanți. 

Reporter: Ce vă doriți pe termen mediu și scurt pen-
tru maramureșeni? 
Doru Alexandru Lazăr: Îmi doresc în primul rând să 
depășim cu bine această pandemie și chiar lucrăm zilele aces-
tea la demararea unui proiect pentru construcția unui spital 
modular care să asigure suport pentru Spitalul Județean 
de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Este o 
investiție care poate fi promovată la finanțare cu prioritate 
și, deși acoperă o nevoie urgentă și actuală, ea va putea fi 
folosită pe termen lung. În funcție de cât de calitative vor fi 
containerele și aparatura cu care vor fi dotate, ele pot avea o 
durată de funcționare de până la 20 de ani. Asta înseamnă că 
o astfel de structură poate să deservească și pe viitor Spitalul 
Județean, în afara contextului pandemiei. 

Doru Alexandru Lazăr, 
vicepreședinte  

al Consiliului Județean 
Maramureș 

Reporter: O scurtă prezentare? 
Radu Trufan: Am 43 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, unul 
major și o fetiță minoră. Sunt economist, am lucrat aproape 
20 de ani în sistemul financiar-bancar. Practic, în afara perioa-
dei în care am fost angajat la partid, de un an și două-trei luni, 
am experiență profesională doar în mediul privat. 

Reporter: Practic, funcția de vicepreședinte a CJ 
Maramureș este prima funcție publică ocupată și 
primul dvs. contact cu administrația publică. 
Radu Trufan: Da, atât profesional, cât și personal, pentru 
că am intrat în Primăria Baia Mare doar când m-am căsătorit 
și când mi-am plătit taxele, iar în ultima perioadă le-am 
achitat online. Nu prea am avut tangență cu administrația 
publică, dar sper că acest lucru poate fi un atu, nu un 
handicap. Cred că este nevoie și de oameni cu o altfel de 
experiență în administrația locală, pentru că pot aduce plus-
valoare și o schimbare de viziune și de perspectivă. 

Reporter: Ce înseamnă pentru dumneavoastră funcția 
de vicepreședinte a CJ Maramureș? 
Radu Trufan: După seara alegerilor, când noi, ca formațiune 
politică am fost puțin dezamăgiți de rezultatul obținut pe 
județ, a venit ca o surpriză faptul că am ajuns în această poziție. 
Trebuie să fiu cinstit și să spun că am avut sprijinul colegilor 
noștri de alianță județeană, de la PNL, pentru acest lucru. 
În cadrul negocierilor politice, atât eu cât și colegii mei de 
partid am fost foarte deschiși și am spus că nu dorim această 
poziție ca să ridicăm pretenții sau să încurcăm, ci ne dorim să 
construim, să punem umărul la dezvoltarea Maramureșului. 
Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan a venit în 
campania electorală cu un program foarte ambițios, a fost 
ales pentru acest program, și noi suntem aici să-l sprijinim și 
să implementăm atât proiectul lui cât și proiectele noaste, pe 
care le-am prezentat în fața cetățenilor. 

Reporter: Cum ați descrie această primă lună de 
mandat? 
Radu Trufan: Am început să cunosc oamenii. De obicei, în 
fața unei schimbări, e firesc ca oamenii să fie mai reticenți. 
Dar eu sunt un om deschis, onest, nu sunt conflictual, am 
venit aici să fac treabă și îmi doresc ca toți cei pe care i-am 
întâlnit aici să înțeleagă acest lucru. Până la urmă, atât noi, 
conducerea executivă, cât și aparatul propriu al CJ suntem 
în slujba cetățenilor. Dacă fiecare își face treaba cu profe-
sionalism pe domeniul lui, și chiar în afară atribuțiilor, dacă 
știe și poate, eu zic că vom colabora foarte bine. 

Reporter: : Care sunt atribuțiile pe care le-ați primit?
Radu Trufan: Din cele 5 direcții din aparatul propriu al 
CJ am primit Direcția Arhitect Șef, decizie care mă bucură, 
deoarece, prin multele atribuții această direcție sprijină prin 
documentaţii și restaurarea monumentelor istorice, a biseri-
cilor de lemn, care sunt apropiate sufletului meu. Chiar ieri 
am primit o listă cu monumente istorice aflate în stadiu de 
degradare, cu risc de prăbușire, și trebuie să punem umărul 
să salvăm această bogăție a Maramureșului. Până la urmă, 

avem puține lucruri cu care ne putem mândri, iar monu-
mentele istorice și bisericile de lemn se numără printre aces-
tea, sunt acea parte a identității noastre cu care putem ieși 
în față și ne putem promova atât ca brand, ca județ, cât și ca 
destinație turistică. Mai am în coordonare Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Baia Mare; Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Sighetu Marmației; Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Maramureș; 
Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor; Serviciul 
Județean de Pază; Muzeul Județean de Mineralogie „Victor 
Gorduza” Baia Mare. Săptămâna trecută am vizitat Centrul 
Școlar pentru Educație Incluzivă Baia Mare. Am fost și la 
doamna Delia Ardelean, la CJRAE, și vreau să menționez 
că am fost impresionat de ceea ce am găsit acolo. Nu mi-am 
putut imagina că o instituție a statului poate să arate ca și 
instituția pe care o conduce dânsa, de la mobilier, curățenie, 
toalete, e incredibil ce a reușit să facă acolo doamna Arde-
lean. Am în subordine, cum spuneam, și Serviciul Județean 
de Pază și doresc să identific niște modalități prin care să 
ieșim puțin din activitatea standard a acestuia: paza unor 
instituții din subordinea CJ. Mi-aș dori să mergem puțin 
mai departe, să instalăm niște camere în punctele sensibile 
din județ, prin care să putem monitoriza inclusiv transpor-
tul ilegal de lemne. 

Reporter: Cum v-ați dori să arate un bilanț la sfârșitul 
mandatului astfel încât să puteți spune că ați reușit 
să faceți ceea ce v-ați propus? 
Radu Trufan: Aș vrea ca la sfârșitul mandatului, când 
copiii mei vor trece pe lângă o clădire renovată sau 
un drum modernizat să poată spune că și tatăl lor a 
contribuit la această investiție. 

Radu Trufan, vicepreședinte al Consiliului 
Județean Maramureș 

iNTERViU iNTERViU

„Ne onorează și ne responsa bilizează în 
egală măsură încrederea pe care ne-au 
acordat-o, pot să afirm cu tărie că atât eu, 
cât și președintele și celălalt vicepreședinte 
al CJ Maramureș ne vom da tot interesul 
pentru a rezolva problemele stringente ale 
județului. În același timp, privim către viitor 
cu speranță. Județul are câteva probleme 
stringente, actuale, dar și câteva priorități 
pe termen lung, iar infrastructura este una 
dintre ele, pentru că, fără o infrastructură 
modernă, care să ne conecteze la coridoarele 
pan europene, nu vom putea face dezvoltare 
economică, calitatea vieții maramureșenilor 
va avea de suferit, iar turismul, unul dintre 
motoarele economice locale, nu va putea 
fi dezvoltat. Viziunea noastră este una 
pe termen lung și am convingerea că, la 
finalul celor 4 ani, vom putea ieși în fața 
maramureșenilor și vom putea demonstra, 
prin fapte, că drumul pe care l-am ales este 
cel corect pentru dezvoltarea județului și 
pentru creșterea calității vieții pentru fiecare 
dintre noi”.

„Sunt aici pentru cetățeni, sunt des chis 
la orice discuție și orice întâlnire, de 
aceea mi-am făcut publice datele de 
contact pe pagina mea de face-
book, și i-am rugat pe colegii de 
la CJ să le publice și pe site-ul 
Consiliului Județean. Nu știu 
dacă vom avea soluții ime-
diate pentru toate prob-
lemele cu care cetățenii 
vin deja înspre noi, dar 
îi asigur că sunt aici 
să ascult și să fac 
tot ceea ce pot ca 
să îi ajut”. 

Reporter: O scurtă prezentare 
pentru cei care nu vă cunosc? 

Doru Alexandru Lazăr: Am 43 de ani, 
sunt căsătorit, am doi copii, un băiețel și o 

fetiță. Am absolvit Științe Economice, Științe 
Juridice și un Masterat. Sunt un om implicat 

și extrem de preocupat de ceea ce se întâmplă cu 
județul nostru în viitor.

Reporter: Ce înseamnă funcția de vicepreședinte 
pentru dumneavoastră? 

Doru Alexandru Lazăr: O mare responsabilitate și o 
mare provocare în același timp. Este o funcție care trebuie 
privită cu maximă responsabilitate, pentru că este vorba de-
spre dezvoltarea județului nostru în următorii 4 ani, și este 
o mare provocare, un moment care poate reprezenta și o 
creștere personală. 

Reporter: Cum ați descrie prima lună de mandat? 
Doru Alexandru Lazăr: A fost o cursă contra cronome-
tru în care am încercat să acoperim cât mai multe dintre 
situațiile și problemele pe care le considerăm prioritare, și 
au fost multe astfel de situații. Chiar spuneam că ar fi fost 
bine dacă mai aveam o lună în plus până la finalul anului, 
ca să încercăm să acoperim cât mai multe dintre proiectele 
pe care dorim să le pornim, folosind oportunitățile de 
finanțare. În linii mari a fost o lună cu multă muncă, muncă 
intensă, de dimineața până seara, chiar și în weekend-uri: 
sâmbăta, uneori și duminica, pentru că trebuie să deblocăm 
unele situații și să folosim la maxim șansele de dezvoltare. 
Finalul de an întotdeauna aduce anumite provocări, atât în 
sectorul public, cât și în cel privat, iar contextul pandemiei a 
mărit și el volumul de problematici. Este o perioadă intensă, 
pe care sperăm să o depășim cu bine. 

Reporter: Sunteți vicepreședinte 1, îl înlocuiți pe 
președintele CJ atunci când este plecat și aveți o 
lungă listă de atribuții. Care sunt acestea? 
Doru Alexandru Lazăr: Abordarea domnului președinte 
a fost una pe care eu o consider corectă: a împărțit dintre 
atribuțiile pe care domnia sa le are către mine și către dom-
nul Radu Trufan, celălalt vicepreședinte. Eu am primit în 
coordonare Direcția Tehnică și de Investiții, o direcție cu ac-
tivitate multă și un grad de importanță destul de ridicat. De 
asemenea, am primit coordonarea unor instituții aflate în 
subordinea CJ Maramureș: Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Maramureș; Serviciul Pub-
lic Județean Salvamont Maramureș; Biblioteca Județeană 
„Petre Dulfu”; Ansamblul Folcloric Național „Transilva-
nia”; Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare; Muzeul 
Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș; Re-
vista de cultură „Nord Literar”; Școala Gimnazială Specială 
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După trei decenii de izolare, Maramureșul are 
șansa reală de a fi conectat la coridoarele de 
transport europene și naționale. Deși au tre-
cut doar 30 de zile de la instalarea în funcție 

a noului președinte al CJ Maramureș, Ionel Bogdan, în 
această perioadă s-au făcut pași importanți pentru real-
izarea a două proiecte vitale pentru viitorul și dezvoltar-
ea Maramureșului: drumurile expres Baia Mare – Satu 
Mare și Baia Mare – Jibou.
Pentru realizarea drumului Baia Mare – Jibou a fost deja 
semnat acordul de asociere dintre cele două județe, re-
spectiv Maramureș și Sălaj, iar următorul pas este depu-
nerea cererii de finanțare pentru realizarea din fonduri 
europene a studiului de fezabilitate estimat la circa 4 
milioane de euro, iar în faza următoare, proiectul eval-
uat la aproximativ 350 de milioane de euro urmează să 
fie finanțat din bani europeni, prin Planul Național de 
Relansare și Reziliență. 
Evenimentul a avut loc vineri, 27 noiembrie, la Zalău, 
și importanța acestui proiect, dar și susținerea de care se 
bucură la nivel guvernamental au fost certificate încă o 
dată prin prezența vicepremierului Raluca Turcan, min-
istrului Fondurilor Europene - Marcel Boloș, ministrului 
Transporturilor - Lucian Bode. 
Președintele Consiliului Județean Maramureș a subliniat 
faptul că Planul lui Bogdan, lansat în campania pentru 
alegerile locale, prin care își asuma atragerea unui mili-
ard de euro pentru dezvoltarea județului Maramureș, 
devine realitate. „Astăzi este un moment istoric pentru 
Maramureş și Sălaj. Maramureșul este vitregit în ceea 
ce înseamnă conectivitatea rutieră. Drumul Expres 
Baia Mare - Jibou are o valoare de 423,90 milioane de 
euro. Mulți au susținut că astfel de proiecte nu au sursă 
de finanțare. Aseară, Guvernul Orban, președintele 
României și echipa de miniștri au lansat PNRR, un plan 

în care sunt cuprinse sumele necesare și pentru drumurile 
expres Baia Mare - Jibou și Baia Mare - Satu Mare. Acest 
lucru mă bucură și mă responsabilizează”, a subliniat Io-
nel Bogdan. 
Raluca Turcan a promis sprijinul Guvernului Orban 
tuturor autorităților locale și județene care au în vedere 
dezvoltarea României. „Am dat o ordonanță de Guvern 
pentru a sprijini astfel de inițiative și a da posibilitatea 
autorităților locale să se asocieze între ele pentru a de-
mara proiecte mari, pentru a realiza studii de fezabilitate, 
pașii tehnici, inclusiv achizițiile pentru a se mișca mai 
rapid, mai eficient. Acest drum expres este parte dintr-
un amplu proiect de investiție în infrastructura rutieră 
pe care Guvernul Orban, Guvernul liberal, l-a demarat 
în acest an extrem de dificil și pe care îl va dezvolta în 
perioada următoare”, a punctat vicepremierul.
Colaborarea dintre cele două ministere, Transporturi și 
Fonduri Europene, arată clar că Guvernul Orban dorește 
dezvoltarea României. 

Lucian Bode, ministrul Transporturilor: „În acest an, 25 
km din Autostrada Transilvaniei au fost dați în folosință. 
Pentru 5 tronsoane am semnat contractele pe partea de 
execuție, iar pentru ultimele două tronsoane deja am de-
marat procedura de licitație. Asta după ce acest proiect a 
fost blocat, a bătut pasul pe loc din lipsa de implicare. În 
2019, doar două tronsoane se aflau în lucru. În acest an 
am reușit să îi asigurăm finanțare europeană în integri-
tate. În anul 2021 vor continua lucrările pe 85 km pe Au-
tostrada Transilvaniei, acest aspect având o importanţă 
directă pentru maramureșeni și sălăjeni”.
Echipele de experți din CJ Maramureş și CJ Sălaj vor 
colabora direct cu CNAIR în vederea întocmirii studi-
ului de fezabilitate, ulterior urmând a se depune cerere 
de finanțare pentru implementarea proiectului Drumul 
Expres Baia Mare – Jibou.
Realizarea acestui obiectiv important pentru nord-vestul 
Transilvaniei vine după discuțiile avute pentru imple-
mentarea drumului expres Baia Mare - Satu Mare. Co-
laborarea cu județele limitrofe Maramureșului întărește 
preocuparea președinților consiliilor județene pentru 
dezvoltarea pe toate segmentele a acestei regiuni impor-
tante pe harta României.

Și proiectul drumului expres Baia Mare – Satu Mare 
prinde contur. Primul pas a fost făcut. S-au purtat 
discuții cu preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, 
Pataki Csaba. Cei doi președinți ai consiliilor județene 

au încheiat un parteneriat solid, convenind ca proiectul 
să se realizeze prin Asociația Intercomunitară de Dez-
voltare (ADI). Pentru studiul de fezabilitate, cele două 
județe au decis că vor aloca suma necesară, respectiv 
3,2 milioane de euro, care va fi recuperată din asistență 
tehnică, direct de la Ministerul Fondurilor Europene. 
Drumul expres va avea o lungime totală de 55,5 km, 
iar costul estimat este de 340 milioane de euro, bani ce 
urmează să fie plătiți din Planul Naţional de Recuperare 
şi Rezilienţă. 

„Proiectul se regăsește în Planul Naţional de Recu-
perare şi Rezilienţă fiindu-i alocate 340 de milioane 
de euro. Mulțumesc pe această cale ministrului 
Marcel Boloș, care a înțeles importanța acestui 
proiect pentru regiunea de nord-vest, pentru 
județul Maramureș și implicit pentru Satu 
Mare”, a declarat Ionel Bogdan. 

Una dintre cele mai spinoase 
probleme ale județului din ultimii 

30 ani, și-a găsit rezolvarea în 
primele 30 de zile de mandat ale 

președintelui Ionel Bogdan și a noii 
echipe din administrația județeană. 

Județul Maramureș va fi conectat 
la rețelele naționale și europene de 

autostrăzi prin realizarea drumurilor expres 
Baia Mare – Satu Mare și Baia Mare – Jibou.

Județul Maramureș  
va fi conectat la rețelele  

europene și naționale  
de autostrăzi 
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Modernizarea Aeroportului Internațional 
Baia Mare este unul dintre proiectele 
care cu siguranță va duce la dezvoltarea 
județului Maramureș atât pe plan eco-

nomic, cât și turistic. Deși suntem spre final de an, 
președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel 
Bogdan, a solicitat pregătirea tuturor documentelor 
necesare astfel încât „Extinderea și Modernizarea Ter-
minalului pentru Pasageri la Aeroportul Internațional 
Baia Mare” să fie depusă pe Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020. 
„Am certitudinea că acest proiect va fi implementat 
având în vedere că a fost realizat studiul de fezabili-
tate pentru această investiție. Vom depune cererea de 
finanțare în prima săptămână a lunii decembrie. Noul 
terminal va fi amplasat în zona estică a celui existent, va fi 
structurat pe două nivele, parter și etaj, iar transversal va 
fi prevăzut cu un subsol tehnic. Suprafața va fi de aproxi-
mativ 15.000 metri pătrați. Valoarea lucrărilor se va ridica 
la 309.411.547 lei, urmând să fie finalizate în maximum 
24 de luni de la obținerea fondurilor necesare”, a precizat 
Ionel Bogdan.

În prezent, fluxurile existente asigură cu greu desfășu-
rarea traficului aerian intern și internațional de pasageri. 
Totodată, se dorește introducerea zborurilor comer-
ciale regulate, noi zboruri charter, noul terminal asig-
urând un flux de 500 pasageri/oră. Noul proiect are în 
vedere îndeplinirea și respectarea tuturor condițiilor 
de siguranță și securitate pentru traficul de pasageri și 

marfă. Capacitatea parcării va fi suplimentată, având în 
vedere că în prezent există doar 70 de locuri pentru au-
toturisme, două pentru persoane cu dizabilități și unul 
pentru autocare. 
Ionel Bogdan a primit girul consilierilor județeni pen-
tru a încheia un parteneriat între Primăria municipiului 
Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, în vederea 
realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire 
Baia Mare”. De asemenea, a fost aprobată finanțarea din 
bugetul propriu cu maximum 300.000 de euro, cotă ce 
îi revine Consiliului Județean Maramureș, în vederea 
întocmirii studiului de fezabilitate pentru acest proiect. 
Suma necesară va fi suportată în părți egale, respectiv 
50%, de cei doi parteneri.

„Este vorba despre o rută de aproximativ 31 de kilometri 
din Bușag și până la ieșirea din Baia Sprie. Însă varianta 
finală va fi stabilită după realizarea studiului de fezabili-
tate. Lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate are efecte 
negative asupra economiei și a participanților la trafic. 
Infrastructura existentă implică tranzitarea unor zone 
rezidențiale care solicită intens sistemele rutiere exis-
tente. Varianta de ocolire propusă reprezintă un proiect 
de conectivitate rutieră importantă cu rețelele de trans-
port rutier cuprinse în Regiunea de Dezvoltare Nord-
Vest, cât și cu cea națională, cu traficul înspre și dinspre 
Sighetu Marmației, îmbunătățind conectivitatea munici-
piului reședință de județ cu rețeaua națională, europeană 
și cu drumurile rapide”, a subliniat președintele Consili-
ului Județean Maramureș. 

 Două proiecte majore 
adoptate în Consiliul 
Județean Maramureș: 

Modernizarea terminalului  
pentru pasageri la Aeroportul Baia Mare

și varianta de ocolire a Băii Mari

Proiectul „Sistem de management Integrat al 
Deșeurilor în județul Maramureș” (SMID) 
reprezintă, de mai bine de un deceniu, piatra 
de moară a administrației județene. Numai că, 

spre deosebire de ultimele 3 Consilii Județene și ultimii 
3 președinți, actualul executiv al Consiliului Județean 
Maramureș este nevoit să rezolve definitiv problema 
deșeurilor, până în 2023. Proiectul nu mai poate fi 
amânat dincolo de această dată, pentru că acest lucru ar 
însemna restituirea fondurilor alocate. Or, având în ve-
dere că numai fondurile europene se ridică la peste 60 de 
milioane de Euro, la care se adaugă alte 136 de milioane 
de lei alocate de Guvern, restituirea banilor ar duce, prac-
tic, Maramureșul la faliment. 

În aceste condiții, SMID reprezintă o prioritate zero 
pentru președintele Ionel Bogdan. Și, după o analiză 
complexă a situației, s-a făcut deja un pas important 
pentru finalizarea proiectului. În ședința din 10 noiem-
brie, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotărâre 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului „Construirea Depozitului Ecologic de la 
Sârbi”, investiţie care se realizează în cadrul proiectelor 
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 
Maramureş” şi „Fazarea Proiectului Sistem de Manage-
ment Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”. 

Valoarea proiectului este de 260.798.372,15 lei, lucrările 
de execuţie prevăd construirea unui depozit ecologic de 
deşeuri conform, compus din 4 celule, având capacitate 
totală de 1.946.466,4 mp şi o suprafaţă a depozitului 
propriu-zis de 11,847 ha. 

Construirea Depozitului Ecologic  
de la Sârbi intră în etapa finală 
Cel mai mare și cel mai problematic proiect al județului, „Sistem de management Integrat al 
Deșeurilor în județul Maramureș”, constituie o prioritate zero pentru noua administrație județeană. 
În luna noiembrie s-a făcut un pas decisiv pentru ca proiectul să intre în etapa finală și să fie final-
izat înainte de 2023. 

„Este un proiect care s-a prelungit prea 
mult. Am analizat din secunda zero în care 
am preluat președinția Consiliului Județean 
Maramureș toate posibilitățile privind acest 

proiect. Concluziile sunt că am aprobat 
indicatorii tehnico-economici în ședința 

de consiliu județean, vom scoate în cel mai 
scurt timp la licitație lucrările rămase de 

executat și vom selecta un operator econom-
ic serios care să ducă la bun sfârșit acest 

proiect. Este foaarte important pentru noi să 
finalizăm acest depozit ecologic, pentru că 

altfel riscăm să dăm înapoi peste 60 de mil-
ioane de euro din fonduri europene plus 136 

de milioane de lei alocați de Guvernul Orban 
pentru finalizarea acestui proiect. Practic, 
acest proiect are o valoare de aproximativ 

260 milioane de lei și avem ca termen de 
realizare anul 2023, cel târziu”, 

președintele Consiliului Județean 
maramureș, ionel bogdan
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Prima lună de mandat a noii administrații 
județene a însemnat, dincolo de proiecte și 
probleme curente, o adevărată cursă contra 
cronometru pentru sănătatea maramureșenilor.  
Pandemia de COVID-19 a pus o presiune uriașă 
pe sistemele medicale din întreaga lume, iar 
administrația judeţeană încearcă, cu sprijinul 
Guvernului, să susțină cu tot ce poate „eroii în 
alb” și lupta acestora pentru salvarea de vieți.

O vizită în Maramureș a ministrului sănătății; 
înființarea unui compartiment de ATI la Spit-
alul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare; 
investiții importante în aparatură cifrate la 2 

milioane de lei; demararea de noi proiecte pentru extin-
derea Unității de Primiri Urgențe și reabilitarea Blocului 
Operator, dar și pentru construcția unui spital modular; su-
plimentarea de paturi pentru bolnavii de SARS-CoV-2; dar-
ea în folosință a unui nou laborator de testare moleculară; 
ședințe cu managerii de spitale. Pe scurt, așa ar suna un 
bilanț al eforturilor administrației județene depuse, doar în 
prima lună de mandat, pentru sănătatea maramureșenilor. 
Dar, mai bine detailăm. 

Una dintre cele mai importate evenimente, cu impact 
major în acest sector, a fost vizita ministrului Sănătății, 
Nelu Tătaru, în Maramureș. Alături de președintele CJ 
Maramureș, Ionel Bogdan, ministrul Tătaru a vizitat Spita-
lul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia 
Mare, unde au fost purtate discuții pentru demararea unor 
investiții vitale pentru maramureșeni: extinderea Unității 
de Primiri Urgențe, reabilitarea blocului operator și posibil-
itatea construirii unui spital modular. „Am discutat cu min-
istrul Sănătății despre posibilitatea ca județul să beneficieze 
de un spital modular, așa cum este cel de la Brașov și care 
este funcțional. Analizăm această posibilitate împreună cu 
personalul de specialitate și ministrul Nelu Tătaru. De 

asemenea, am aprobat alocarea sumei de 496,83 mii lei pen-
tru înființarea unui compartiment de ATI la Spitalul de Boli 
Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare pentru ca maramureșenii 
care au nevoie de servicii medicale să beneficieze de cele mai 
bune condiții și tratamente. Felicit întreg personalul medi-
cal din unitățile spitalicești care fac eforturi extraordinare 
pentru a asigura tratamentele necesare pentru pacienții 
infectați cu coronavirus. Îi rog pe medici, asistente medi-
cale și întreg personalul auxiliar să rămână în linia întâi și îi 
asigur de întreg sprijinul Consiliului Județean Maramureș”, 
a punctat președintele Ionel Bogdan. 

Paturi suplimentare  
pentru pacienții SARS-CoV-2
De asemenea, președintele Consiliului Județean Maramu-
reș, Ionel Bogdan a organizat, la mijlocul lunii trecute, o 
videoconferință cu managerii unităților spitalicești din 
Maramureș. Președintele Ionel Bogdan a dorit să afle care 
este situația la zi a numărului de paturi destinat pacienților 
infectați cu coronavirus. De asemenea, s-a discutat și despre 
găsirea soluțiilor necesare pentru suplimentarea locurilor 
din secțiile de Anestezie Terapie Intensivă SARS-CoV-2, 
dar și ale celor destinate pentru pacienții cu forme ușoare 
și medii a acestei afecțiuni pentru a degreva personalul 
medical de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae 
Rușdea” – Spital Suport, și de la Spitalul de Boli Infecțioase 
și Psihiatrie din Baia Mare. 

„În momentul de față, împreună cu managerii unităților 
spitalicești, am identificat două soluții pentru a reuși să 
suplimentăm numărul de paturi pentru pacienții pozitivi 
cu COVID-19. Una dintre acestea este utilizarea fostei 
clădiri din Baia Mare în care a funcționat Secția Pediatrică 
Distrofici III. Trebuie să vedem exact care sunt posibilitățile 
ca această clădire să fie amenajată și dotată corespunzător 
astfel încât, aici, să fie alocate aproximativ 45 de paturi. De 
asemenea, luăm în calcul și posibilitatea transformării cor-
pului D3 al Spitalului din Borșa în Compartiment tampon 
unde să se acorde îngrijiri pacienților cu forme ușoare și me-
dii”, a subliniat Ionel Bogdan. 
Managerii spitalelor din Maramureș și-au arătat deschi-
derea pentru a colabora astfel încât să se asigure personalul 
medical și auxiliar necesar care să lucreze cu bolnavii ce vor 
ajunge în aceste compartimente. 
Pe lângă cazurile de coronavirus, în continuare, medicii 
acordă tratamente medicale necesare tuturor pacienților cu 
afecțiuni cronice, cazurilor de urgență sau cu alte patologii. 
Președintele Consiliului Județean Maramureș a mulțumit 
încă o dată întreg colectivului medical care lucrează în 
unitățile spitalicești din județ, pentru grija și empatia de 
care dau dovadă. Platforma de testare RT-PCR la Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”

O altă reușită importantă în domeniul sănătății a fost darea 
în funcțiune, din 24 noiembrie, a platformei integrate de 
diagnostic molecular (PCR-RT) în care vor fi realizate teste 
pentru identificarea noului coronavirus SARS-CoV-2, cât 
și alte testări cum ar fi cele de oncologie.
Consiliul Județean Maramureș a alocat sumele necesare 
pentru achiziționarea noului aparat de testare PCR, iar 
amenajarea spațiului s-a realizat în regie proprie de către 
Spitalul Județean Baia Mare. Valoarea echipamentelor este 
de 443.870 lei cu TVA.
În primă etapă pot fi efectuate 96 de teste. Pacienții testați 
sunt automat înscriși în platforma națională Corona Forms 
gestionată de S.T.S., urmând a fi anunțați prin sms dacă 
sunt pozitivi. Automat informația ajunge și la Direcția de 
Sănătate Publică, care introduce datele în sistemul de moni-
torizare a pacienților COVID-19.
„Mai facem un pas important pentru sănătatea 
maramureșenilor prin demararea testărilor și în cadrul 
Spitalului Județean. Suntem alături de personalul medical 
din prima linie în lupta împotriva pandemiei COVID-19 
și îi asigur de întregul meu sprijin. La Consiliul Județean 
Maramureș am înțeles din primul moment că trebuie să 
susținem cu prioritate finanțarea spitalelor din subordine 
pentru sănătatea maramureșenilor”, spune Ionel Bogdan, 
președintele Consiliului Județean Maramureș.

Maramureșenii au două variante de a se testa la Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. 
La cerere, cu plata contravalorii de 300 de lei a testului și 
completarea documentației aferente (anexei 2) sau în urma 
stabilirii de către medic a încadrării în definiția de caz (ex-
punere directă, simptomatologie, rezultat rapid pozitiv). 
Testarea contracost se realizează cu programare la Spita-
lul Județean. În prezent, în Maramureș mai funcționează 
trei platforme de testare RT-PCR: la Spitalul de Boli 
Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare, Spitalul Sighet și la Spi-
talul Orășenesc Vișeu de Sus.

Sănătatea maramureșenilor, 
principala prioritate  
a administrației județene

Deja, efectul benefic al colaborării dintre Consiliul 
Județean și ministrul Sănătății este vizibil și poate 
fi cuantificat în investiții importante. O astfel de 
investiție este dotarea Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” cu aparatură medicală 
performantă: patru mese de operație noi și două apa-
rate Roentgen de ultimă generație. Primul aparat, 

model în formă de braț C, a fost distribuit secției 
Pediatrie, iar cel de-al doilea, model digital mobil, a 
ajuns în dotarea secției de Terapie Intensivă (A.T.I.) a 
spitalului. Valoarea echipamentelor care au intrat în 
dotarea spitalului depășește 2 milioane de lei.
„Sănătatea reprezintă pentru mine o prioritate în 
acest moment. Mulțumesc pe această cale minis-
trului Sănătății, Nelu Tătaru, pentru deschiderea 
de care a dat dovadă în rezolvarea problemelor din 
Spitalul Județean de Urgență Baia Mare și precizez 
că vom continua dotarea spitalelor din Maramureș 
cu echipamente de ultimă generație. Și din bugetul 
Consiliului Județean de anul viitor vom avea în ve-
dere finanțări pentru dotarea spitalelor din subor-
dine”, a declarat Ionel Bogdan, președintele Consili-
ului Județean Maramureș.

APARATuRă PERfoRMAnTă 
în valoare de 2 milioane de lei 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ 



George Pop 
de Băsești 
și-a văzut 
visul împli-
nit: românii 
își făuriseră 
statul pentru 
care el a 
luptat. 
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Primăriile au nevoie de consultanță și de susținere 
pentru a accesa fonduri europene în vederea in-
troducerii rețelei de gaze la nivelul unităților 
administrative teritoriale (UAT-uri) din județul 

Maramureș. În cadrul unei ședințe de lucru, primarii s-au 
arătat interesați de posibilitățile de accesare a fondurilor 
europene astfel încât să reușească să găsească o rezolva-
re la această problemă. La ora actuală, din cele 76 de  
UA T-uri doar 26 sunt racordate la rețeaua de gaze. 
Pentru că termenul de depunere a proiectelor este 17 
decembrie 2020, președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Ionel Bogdan, i-a sfătuit pe primari să în-
cheie parteneriate astfel încât să obțină fonduri euro-
pene pe acest segment. Valoarea fiecărui proiect este de 
aproximativ 25 milioane de euro. Unul dintre criterii 
este numărul de gospodării active din perimetru, minim 
1.000, însă maximum de punctaj se acordă perimetrelor 
cu peste 3.000 de gospodării. 

Ionel Bogdan: „Guvernul României, prin Ministerul 
Fondurilor Europene, a alocat fonduri substanțiale pen-
tru 2014-2020 pentru proiecte de distribuție a gazu-

lui. Sunt UAT-uri care au început studii de fezabilitate 
pentru aceste proiecte. Însă, având în vedere așezarea 
geografică a județului Maramureș, primarii trebuie să fie 
uniți, să încheie parteneriate pentru a fi eligibili cel puțin 
pe unu sau două proiecte în Țara Codrului, Maramureșul 
Istoric, Țara Lăpușului, astfel încât în cel mai scurt timp 
să avem finalizate studiile de fezabilitate și cererile de 
finanțare”.

Proiectele se depun prin POIM, pe axa de finanțare 8.2. 
Un alt criteriu este ca peste 60% din locuitorii fiecărui 
perimetru să se racordeze la gaz. Bugetul total al liniei de 
finanțare la nivel național este de 236 milioane de euro. 
Prin introducerea rețelelor de gaz se dorește creșterea 
calității vieții locuitorilor. 

Consiliul Județean Maramureș va acorda asistența 
tehnică astfel încât obținerea documentațiilor să se facă 
în mod eficient. Chiar dacă vor fi declarate neeligibile, 
proiectele vor avea prioritate pentru a fi depuse și în 2021 
când se preconizează ca suma pe acest segment să fie de 
trei ori mai mare.

În comuna Băsești s-a scris un capitol 
important de istorie națională. Aici, în 
urmă cu un secol, se tranșau marile 
probleme ale politicii naționale, sub 
celebrul tei al Unirii. Iar George Pop 
de Băsești, președintele Marii Adunări 
Naționale de la Alba Iulia, este una 
dintre cele mai importante personalități 
istorice ale Maramureșului și ale 
României, un exemplu de patriotism 
și dăruire, demn de urmat de tinerele 
generații. De aceea, redeschiderea Casei 
Memoriale „George Pop de Băsești”, în 
prezența președintelui României, a fost 
un eveniment istoric, dar și o dovadă 
că maramureșenii știu să își cinstească 
istoria, înaintașii și identitatea.
 

Comuna Băseşti, locul în care s-a 
născut, a trăit şi a murit George 
Pop de Băseşti, preşedintele 
Marii Adunări Naţionale de la 

Alba Iulia, şi locul în care s-au luat deciziile 
importante în ceea ce priveşte Unirea Ar-
dealului cu România, reprezintă un loc im-
portant pentru istoria judeţului, încărcat de 
semnificaţii profunde, un loc în care tinerii 
pot învăţa istoria şi dragostea de Neam. Toc-
mai de aceea, redeschiderea Casei Memoriale 
„George Pop de Băsești” în preajma zilei de 1 
Decembrie și cu două luni înainte de come-
morarea a 102 ani de la moartea „Bătrânului 
Nației” reprezintă pentru Maramureș și 

maramureșeni un moment deosebit de impor-
tant, care va rămâne, cu siguranță, în istorie. 
Mai ales că evenimentul a avut loc în prezența 
Președintelui României, Klaus Iohannis.  
Cu această ocazie, a avut loc și ceremonia de 
acordare a Medaliei aniversare „Centenarul 
Marii Unirii” Muzeului Județean de Istorie și 
Arheologie Maramureș, reprezentat la eveni-
ment de directorul Muzeului, Viorel Rusu.

În alocuțiunea rostită la eveniment, Șeful 
Statului a vorbit despre personalitatea lui 
George Pop de Băsești, dar și despre eforturile 
maramureșenilor de a-și păstra și promova is-
toria și identitatea: „Redeschiderea Casei Me-
moriale «George Ion Pop de Băsești», după 
reabilitarea sa, are o importanță deosebită atât 
pentru maramureșeni, cât și pentru păstrarea 
vie a moștenirii noastre istorice. Ne aflăm 
într-un loc relevant pe harta României, care 
sper că va deveni un reper pe harta turismului 
cultural, o destinație pentru cei care doresc să 
cunoască una dintre personalitățile care și-au 
dedicat întreaga viață unirii românilor.

Momentul de astăzi este un prilej mai mult 
decât potrivit pentru acordarea Medaliei 
aniversare «Centenarul Marii Uniri» 
unei instituții - Muzeul Județean de Isto-
rie și Arheologie Maramureș - pentru 
contribuția la păstrarea moștenirii 
istorice și a mesajului patriotic al 
marelui unionist, inclusiv prin 
restaurarea casei sale memoriale.

fonduri europene  
pentru introducerea rețelelor 
de gaze „Guvernul României, prin 

Ministerul Fondurilor 
Europene, a alocat fonduri 

substanțiale pentru 2014-
2020 pentru proiecte de 

distribuție a gazului. Sunt 
UAT-uri care au început 

studii de fezabilitate pentru 
aceste proiecte”.

Ionel Bogdan, preşedintele  
Consiliului Judeţean Maramureş EvENimENt istoriC: 

Redeschiderea Casei Memoriale 
„George Pop de Băsești” 
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Programul vizitei 
prezidențiale în Maramureș 
a inclus și o discuție despre 
proiectele județului, la Con-
siliul Județean Maramureș, 
cu președintele CJ Ionel 
Bogdan.

„Am prezentat proiecte le de 
dezvoltare a Maramureșului 
președintelui Klaus  
Iohannis și echipei de 
consilieri prezidențiali care 
l-a însoțit în vizita făcută în 
județul nostru. 
Drumurile expres spre Satu Mare și Jibou, cen-
tura municipiului Baia Mare, finalizarea Barajului 
Runcu și domeniile de schi, sunt doar câteva 
din proiectele pe care le vom  realiza din fon-
duri europene și care vor duce la dezvoltarea 
Maramureșului. Președintele Klaus Iohannis are 
încredere în echipa aleasă la conducerea Con-

siliului Județean și am convingerea că împreună 
cu un guvern liberal, susținut e o majoritate 
parlamentară dedicată dezvoltării României vom 
duce la capăt toate proiectele pe  care ni le-am 
propus și vom face din Maramureș unul dintre 
județele de frunte ale țării”, a spus președintele CJ 
Maramureș, Ionel Bogdan.

La temelia oricărei societăți sănătoase, în con-
struirea unui viitor pentru toți, stau respectul față 

de trecut și față de personalitățile vizionare care l-au 
marcat și prețuirea valorilor care ne definesc, acestea 

fiind punți ale dialogului și ale conviețuirii. Tocmai de 
aceea, încurajez ca astfel de demersuri să fie făcute și în 

alte locuri din țară. Sunt încă multe monumente istorice 
uitate ori lăsate în paragină, pe care administrațiile locale 
trebuie să le restaureze pentru a le reda comunităților.
Astfel de demersuri sunt mărturiile noastre că ne prețuim 
și protejăm identitatea și valorile care ne-au condus să 
fim parte a Europei umaniste și democratice. Revitaliza-
rea locurilor istoriei și culturii nu este expresia melancoliei 
ori a unei întoarceri spre trecut, ci reprezintă investiții în 
educația și formarea tinerei generații, șanse de dezvoltare 
locală, oportunități pentru încurajarea turismului în regi-
une.
Despre George Pop de Băsești știm că a fost purtătorul, 
până la sfârșitul vieții, al idealului național, acela al Marii 
Uniri. Personalitatea lui este mai puțin cunoscută publicu-
lui larg, cu toate că îi atribuim astăzi merite istorice impor-
tante: mă refer aici la lupta pentru recunoașterea dreptu-
rilor românilor din Transilvania, dar și la rolul pe care l-a 
avut în coagularea politică a acestora, începând din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea.
În urmă cu doi ani, sărbătoream Centenarul Marii Uniri 
chiar în orașul în care a fost proclamată Unirea. În acest 
an, cu mai puțin de o lună înainte de sărbătoarea noastră 
națională, onorez memoria unuia dintre realizatorii acestui 
ideal național chiar în locul în care a trăit până la sfârșitul 
vieții. George Pop de Băsești și-a văzut visul împlinit: 
românii își făuriseră statul pentru care el a luptat. Această 
reverență simbolică exprimă recunoștință și transmite, 
totodată, un mesaj națiunii: personalități precum George 
Pop de Băsești - pentru ceea ce au înfăptuit și pentru forța 
idealurilor pe care le-au transmis urmașilor - trebuie să 
rămână în prim-planul memoriei publice.
În final, vă încurajez, stimați reprezentanți ai autorităților 
locale, să continuați preocuparea față de memoria lui, prin 
inițiative care să îi aducă la lumină meritele și prin prom-
ovarea acestui spațiu, astfel încât acesta să ocupe locul bine-
meritat în circuitul istoric și turistic al Maramureșului”.
Preşedintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bog-
dan a spus că: „Este o onoare pentru noi să-l avem alături 
de noi pe președintele României, domnul Klaus Iohannis, 
într-un moment atât de important pentru Maramureș, 

pentru Transilvania, pentru România, într-o zi în care vom 
reda circuitului turistic, muzeal, această Casă Memorială 
a lui George Pop de Băsești. Aici, la Băsești, au călcat toți 
liderii politici interbelici, aici își găseau liniștea și făureau 
planurile de viitor pentru România Mare. De aici a pornit 
practic Marea Unire. De aceea este important pentru noi, 
ca pe viitor, această casă să ducă mai departe mesajul pe care 
George Pop de Băsești l-a transmis generației noastre și pe 
care avem datoria de onoare să-l ducem, la rândul nostru, 
mai departe: mesajul de unitate și credință. Trăim vremuri 
complicate, generate de această pandemie care afectează 
întreaga lume, dar la fel cum liderii vremii împreună cu 
George Pop de Băsești au trecut peste toate greutățile vrem-
urilor și au reușit să realizeze România Mare, și noi avem da-
toria să muncim, să luptăm, pentru a dezvolta Maramureșul 
și România și împreună cu lideri puternici, așa cum este 
domnul președinte Klaus Iohannis, să trecem peste această 
perioadă grea. Dumnezeu să binecuvânteze România!”.

Viorel Rusu, directorul Muzeului Județean de Istorie și Ar-
heologie Maramureș a declarat: „Prin conferirea medaliei 
aniversare «Centenarul Marii Uniri» Muzeului de Istorie 
și Arheologie din Baia Mare, domnule președinte, ați făcut 
un gest de mare bunăvoință, dar și de apreciere a muncii 
specialiștilor din muzee, în acest caz din muzeul nostru, 
pentru păstrarea și promovarea valorilor culturale, a pat-
rimoniului muzeal în primul rând și a identității noastre 
naționale. Înmânarea distincției aici, în ambianța Casei Me-
moriale «George Pop de Băsești», recent restaurată, simbol 
al perenității valorilor autentice românești și europene, are o 
încărcătură deosebită și valențe care ne onorează și ne obligă 

să continuăm pe drumul drept al crezurilor marelui înaintaș, 
astfel încât acestea să capete o consistență tot mai mare în 
societatea de azi și de mâine. Prezența dumneavoastră aici, 
la inaugurarea Casei Memoriale «George Pop de Băsești», 
este un gest istoric de valorizare a moștenirii excepționale 
pe care George Pop de Băsești ne-a lăsat-o”.

„BADEA GEoRGE” 
Urmaș al unei vechi familii românești de prin părțile 
Sălajului, fiu al lui Petru Pop de Băsești cel Tânăr și al Susa-
nei Pop de Turț, George Pop s-a născut la data de 1 august 
1835, în comuna Băsești. 
Studiile primare și le face în comuna natală. Primele clase 
secundare le urmează la Baia Mare, iar următoarele la 
Oradea. Tot în acest oraș își continuă studiile de Drept 
până în anul 1859, când tânărul absolvent este mobilizat în 
armata austriacă și dus în războiul contra Sardiniei, până în 
Veneția. 
Eliberându-se din armată în toamna lui 1860, George Pop 
de Băsești se implică activ în viața politică a comitatului său. 
Este ales întâi prim-pretor, judecător la scaunul orfanal și 
cel de comitatens. 
Tot în 1860 se căsătorește cu Maria Loșonți, cu care are 
două fiice: Maria și Elena. Cea dintâi moara la vârsta de un 
an, iar cea de-a doua în 1940. În 1872 este ales deputat de 
Cehu Silvaniei, reprezentând acest cerc trei mandate neîn-
trerupte, până în 1881, în Camera din Budapesta. 
Ca deputat în Camera maghiară, George Pop de Băseşti 
duce o luptă susținută împotriva dualismului austro-ungar. 
Se numără printre cei 25 de membri ai Comitetului execu-
tiv al PNR urmăriți pentru „tipărirea și răspândirea Memo-
randumului”. Interogat la Cehu Silvaniei, răspunde plin de 
demnitate: „Declar că sunt primul vicepreședinte al Comi-
tetului executiv al PNR și că textul Memorandumului – din 

cauză că președintele Rațiu este bolnav – a fost stabilit sub 
președinția mea”. 
George Pop de Băsești este condamnat la un an de închi-
soare și dus în temnița de la Vacz. În 1895, sub președinția 
lui George Pop de Băsești, proaspăt eliberat din închisoare, 
are loc un congres al conducerii națiunilor din Ungaria și 
Transilvania, în care se stabilește un program comun „con-
tra agresiunii maghiare”. În 1902, la moartea lui Rațiu, 
făgăduiește să nu lase steagul din mână până la victoria 
finală. Preia conducerea partidului în condiții foarte grele și 
simte nevoia adoptării unei noi tactici în lupta pentru drep-
turile sociale și naționale ale românilor din Transilvania. 
În 1910 este ales din nou președinte al PNR în ovațiile 
mulțimii. În preajma primului război mondial, George 
Pop de Băsești se numără printre cei 10 reprezentanți ai 
PNR care au dus tratative cu contele Tisza în problema 
drepturilor naționale ale românilor din Transilvania. 
În timpul războiului, rămâne acasă, urmărind cu 
mare interes evenimentele politice. A prezidat 
Adunarea Națională de la Alba Iulia. La scurt 
timp însă, în 23 februarie 1919 moare, fiind 
înmormântat printre țăranii lui, în șuierul 
gloanțelor dușmane. Cu puțin timp înainte 
să moară, mărturisea: „Dacă astăzi aș mai 
putea începe odată viața, tot așa aș face, 
cum am făcut până acum”. 
Despre el, Goga spunea: „Acest om 
a dat numai și n-a cerut nimănui 
nimic”. Tot Goga îşi încheie dis-
cursul ținut la Băsești în 6 mai 
1923 astfel: „E un capitol de 
istorie națională în cripta de 
la Băsești. Epigoni ai țării 
mele, duceți-vă la ea să 
învățați dragostea de 
neam...”. 
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Există momente în istorie în care, pentru cura-
jul, dăruirea și dragostea de țară a unei generații, 
Dumnezeu intervine în destinul popoarelor și 
face El, dreptate. Un astfel de moment a fost 
Marea Unire din 1 decembrie 1918, când după 
o lungă perioadă de jertfe, suferințe și speranțe, 
idealul de veacuri a poporului român a devenit 
din vis, realitate. 
Întâmplarea a făcut ca, atât cel mai tânăr cât 
și cel mai vârstnic dintre cei 1.228 de delegați 
la Alba Iulia să fie maramureșeni. Primul, Ilie 
Lazăr, ne-a învățat lecția curajului, atunci când 
a strigat mulțimii care pleca spre Cetatea Uni-
rii: „Măi, să nu fim pitici şi să nu ne temem. 
Maramureşenii nu se tem de nimeni şi de nimic 
în lumea asta”. Iar cel de-al doilea, „Bătrânul 
acestei nații”, Gheorghe Pop de Băsești ne-a 
învățat lecția determinării: lupta până la capăt 
pentru împlinirea unui ideal. Ajuns la Alba Iu-
lia, nu-și poate stăpâni lacrimile și se roagă ase-
meni Dreptului Simeon din Scriptură: „Acum 
slobozeşte, Doamne, pe robul Tău în pace, că 
văzură ochii mei mântuirea Neamului”. 
Astăzi, ca și atunci, România și Maramureșul 
au nevoie, poate mai mult ca niciodată, atât 

de înțelepciunea bătrânilor, care poate creiona 
idealuri mărețe, cât și de entuziasmul tinerilor, 
care le poate pune în practică. Astăzi, poate 
mai mult ca niciodată, trebuie să ne amintim 
de îndemnul lui Ilie Lazăr și de lucrurile care 
ne înalță sufletește: curajul, dragostea de țară și 
grija pentru ceilalți. Și, chiar dacă ne apasă pe 
toți grija zilei de mâine, trebuie să găsim pute-
rea de a privi dincolo de azi, spre viitor, spre 
generațiile care reprezintă „mântuirea acestui 
Neam”. 

Ziua de 1 Decembrie nu înseamnă doar mar-
carea solemnă a unui moment istoric impor-
tant, ci mult mai mult decât atât: este dovada 
că uniți suntem puternici, că împreună, prin 
curaj, determinare și dăruire, putem transforma 
orice obiectiv, oricât de îndrăzneț, în realitate. 
Suntem români și maramureșeni, și avem dato-
ria de onoare de a cinsti jertfa generației Unirii, 
a înaintașilor noștri, ducându-le mai departe 
idealul și împlinind rugămintea lui Gheorghe 
Pop de Băsești: „De acum se va face România 
Mare! Voi, care veţi trăi, munciţi din toate pu-
terile pentru consolidarea ei”. 

Așa să ne ajute Dumnezeu!
La mulți ani, România! 
La mulți ani, români!

„Ziua de 1 Decembrie este dovada  
că uniți suntem puternici, că împreună, 
prin curaj, determinare și dăruire, 
putem transforma orice obiectiv, oricât 
de îndrăzneț, în realitate”

Ionel ovidiu Bogdan,  
președintele Consiliului Județean maramureș

Astăzi, poate 
mai mult ca 

niciodată, 
trebuie să ne 

amintim de 
îndemnul lui 

Ilie Lazăr și 
de lucrurile 

care ne înalță 
sufletește: 

curajul, dra-
gostea de țară 
și grija pentru 

ceilalți. 


