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Reporter: Aţi definit bugetul pe 2015 
ca fiind unul de dezvoltare. 

Zamfir Ciceu: Este obligatoriu să avem 
un buget axat pe dezvoltare, deoarece 
anul acesta este final de program, anul 
acesta avem de finalizat mai multe 
proiecte majore de infrastructură şi este 
firesc ca ţinta noastră bugetară să fie 
acoperirea cheltuielilor de dezvoltare, 
asta procentual vorbind, înseamnă că 
68% din cuantumul bugetului pe 2015 
este destinat dezvoltării, investiţiilor şi 
cofinanţării proiectelor în derulare ale 
Consiliului Judeţean Maramureş.
 
Reporter: Ce vor vedea 
maramureşenii concret că se 
realizează cu aceşti bani?

Zamfir Ciceu: Înainte de finele acestui 
an, primul proiect major care va fi 
finalizat în prima jumătate a anului 2015 
va fi reabilitarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”, unde 
propunem prin buget alocarea sumei de 
8,4 milioane de lei noi, asta reprezintă 
necesarul pentru finalizarea proiectului 
şi a lucrărilor complementare, adică ace
le categorii de lucrări de care depinde 
finalizarea proiectului. 
La aceste sume se mai adaugă banii pe care 
îi va investi spitalul pentru a mai realiza 

ceea ce dânşii vor să modernizeze. Noi 
neam asumat obligaţia de a cofinanţa 
lucrările din proiect şi acele categorii de 
lucrări de care sunt dependente lucrările 
din pro iect. Apoi, pentru drumul Baia 
SprieBârsana este propusă suma de 
103 milioane lei şi pentru „Sistemul 
de management integrat al deşeurilor” 
suma de 230 milioane lei noi. 
Din excedentul bugetar am propus re
par tizarea sumei de un milion de lei 
pentru realizarea studiilor de feza
bilitate, prefezabilitate, proiecte tehnice 
şi expertize tehnice pentru reabilitarea 
unor sectoare de drumuri, şi dau un 
exemplu DJ 185 Valea VişeuluiLunca 
la Tisa, pentru că acolo am făcut o 
propunere pe Programul transfrontalier 
RomâniaUcraina pentru deschiderea 
unui nou punct de trecere şi a unui 
pod peste râul Tisa, apoi Reabilitarea 
tronsoanelor de drumuri judeţene prinse 
în Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, celebra Ordonanţă 28, respectiv 
DJ 109 SeiniViile Apei, limită judeţ 
Satu Mare, DJ 182 Coaş Remeţi pe 
Someş, limită judeţ Sălaj, limită cu DN 
18 Dămăcuşeni –Rogoz, am gândit să 
propunem spre finanţare extremităţile, 
să venim dinspre exterior spre interior. 
Pe urmă este obligatoriu să facem drumul 
de acces şi branşamentele la Sistemul de 

management al deşeurilor, acolo avem o 
sumă globală, de 230 milioane de lei. Mai 
avem de finalizat lucrările la Corpul F al 
Palatului Administrativ, vom încer ca în 
acest an ca să vedem partea de acoperiş, 
pentru că se infiltrează apa.
Încercăm să mai amenajăm partea de 
acces la intrarea principală, un Centru 
de Informaţii pentru Cetăţeni, care să 
deservească tot ce înseamnă relaţii cu 
publicul, informaţii de natură turistică, 
autorizări, avize etc., ca să nu mai fie 
nevoie ca oamenii să plimbe la 100 de 

birouri. 
Un obiectiv important îl reprezintă 
expertiza tehnică şi Studiul de Fe za
bilitate la obiectivul Casa Pocol pen tru 
că ştiţi foarte bine că acolo avem pro
blemele de menţinere în funcţiune şi 
conservare a acelui obiectiv. În funcţie 
de expertiza tehnică vom vedea dacă 
poate să fie reabilitatat şi în funcţie de 
studiul de fezabilitate, cât costă şi dacă 
merită să o facem, ţinând cont de dorinţa 
maramureşenilor exprimată în sondajul 
efectuat pe siteul Consiliului Judeţean. 

Reporter: Că tot vorbeaţi de 
documentaţii şi studii, pregătiţi 
şi proiecte care vor fi depuse spre 
finanţare în exerciţiul financiar 
european 2014-2020?

Zamfir Ciceu: Bineînţeles, toate acestea 
nu pot fi depuse fără studii de fezabilitate. 
Sunt, de exemplu, documentaţii tehnice 
pentru proiectul reţea transfrontalieră 
de salvamont RomâniaMaramureșSatu 
Mare – Ucraina IvanoFrankivsk.
Vrem să facem de asemenea studiul 
de fezabilitate pentru sectoarele de 
drum care vor fi depuse spre finanţare, 
mai avem „Reactualizare studiu de 
feza bilitate pentru sistemul video de 
monitorizare, căi de comunicare rutiere 
din judeţul Maramureş”, a fost făcut la un 
moment dat, dar şi tehnica şi necesitatea 
sa modificat din momentul acela şi în 
colaborare cu Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Maramureş şi Autoritatea Teri
torială de Ordine Publică am agreat 
să facem acest studiu să vedem cum îl 
putem finanţa sau depune spre finanţare 
în cadrul unui program. Unul dintre cele 
mai importante se referă la terenul pe 
care noi îl avem şi care e obligatoriu să fie 
pus cumva în funcţiune. 
Trebuie săi dăm o oarecare utilitate: 
fie ne gândim la programul PNDR şi 
ţintim spre agricultură, zootehnie, ceva 
care să meargă cu specificul judeţului 
Maramureş. 
Odată achiziţionat, nu poate fi vândut 
la acelaşi preţ şi atunci trebuie pus 
în valoare.  Pe de altă parte avem de 
cofinanţat proiectele care mai sunt în 
execuţie. Cred că trebuie să ne propunem 
realizări posibile, proiecte aplicate şi să 
dăm un exemplu oamenilor că se poate 
face ceva.      

Interviu cu Zamfir Ciceu, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

„Trebuie să ne propunem 
realizări posibile,  
proiecte aplicate”

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş,  
Zamfir Ciceu, vorbeşte pe larg 
despre modul în care a fost 
structurat bugetul pe acest 
an şi obiectivele  
pe care instituţia pe care o 
conduce doreşte să le atingă 
în 2015.  

„Unul dintre cele mai 
importante proiecte se referă 
la terenul pe care noi îl avem 

şi care e obligatoriu să fie 
pus cumva în funcţiune. 

Trebuie să-i dăm o oarecare 
utilitate² fie ne gândim la 

programul PNDR şi ţintim 
spre agricultură, zootehnie, 

ceva care să meargă 
cu specificul judeţului 

Maramureş. 
Odată achiziţionat, nu poate 

fi vândut la acelaşi preţ şi 
atunci trebuie pus în valoare.  

Pe de altă parte avem de 
cofinanţat proiectele care 
mai sunt în execuţie. Cred 
că trebuie să ne propunem 
realizări posibile, proiecte 

aplicate şi să dăm un 
exemplu oamenilor că se 

poate face ceva”.       

Zamfir Ciceu



Cele mai importante proiecte ale 
judeţului Maramureş vor primi sume 
consistente din buget pentru derularea 
şi finalizarea lor. Astfel, proiectului 
Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Maramureş îi 
sunt alocate în acest an 230 milioane 
lei, pentru Reabilitarea Drumului Baia 
SprieBârsana 103 milioane lei, iar 
pentru Reabilitarea Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare – 8,4 milioane lei. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mara
mureş, Zamfir Ciceu, spune că: „este 
obligatoriu ca bugetul să fie unul de 
dezvoltare pentru că anul acesta este final 
de program, avem de finalizat mai multe 
proiecte majore de infrastructură şi este 
obligatoriu ca strategia noastră bugetară 
să fie înspre acoperirea cheltuielilor de 
dezvoltare, care, procentual vorbind, 
înseamnă 68% din cuantumul bugetului 
pe 2015 și este destinat dezvoltării, in
ves tiţiilor şi cofinanţării proiectelor în 
derulare ale Consiliului Judeţean Mara
mureş. 
Înainte de finele acestui an, primul 
proiect major, care, zic eu, va fi finalizat 
în prima jumătate a anului 2015, va 
fi Spitalul Judeţean de Urgenţă, unde 
propunem prin buget alocarea sumei de 
8,4 milioane de lei, bani necesari pentru 
finalizarea priectului şi a lucrărilor 
com  plementare, adică acelor categorii 
de lucrări de care depinde finalizarea 
proiectului. Pentru drumul Baia Sprie
Bârsana e propusă suma de 103 milioane 
lei şi pentru proiectul „Managementul 
integrat al deşeurilor” suma de 230 mi
lioane de lei”. 

Printre studiile de fezabilitate şi docu
mentaţiile care vor fi finanţate în acest an 
se numără şi expertiza tehnică şi studiul 
de fezabilitate pentru „Casa Pocol”, dar şi 
pentru terenul de 20 de hectare pe care 
Consiliul Judeţean îl deţine: „Terenul 
pe care noi îl avem e obligatoriu să fie 
pus în valoare, e prins şi acest studiu 
de fezabilitate în excedentul bugetar 
din anii precedenţi. Trebuie săi dăm o 
oarecare utilitate, fie ne gândim la unul 
dintre programele PNDR, fie altceva. 
Cred că trebuie să ne propunem realizări 
posibile, aplicate. Trebuie să dăm un 
exemplu oamenilor că se poate face ceva”. 

Suma de 1.000 mii lei – tot 
din excedentul bugetar – va fi 
destinată realizării Studiilor de 
Fezabilitate şi Prefezabilitate, 
Proiectelor Tehnice şi expertizelor 
tehnice pentru reabilitarea unor 
sectoare de drumuri judeţene, 
pentru realizarea şi actualizarea 
sistemelor video de monitorizare 
căi de comunicare rutieră. Tot aici 
sunt incluse Studii de Fezabilitate 
şi reabilitare şi modernizare DJ 185 
– sector Valea Vişeului – Lunca la 
Tisa – Bocicoiu Mare – Crăciuneşti 
(DN18, km 55+086 km 71 + 986) 

şi reabilitarea tronsoanelor de 
drumuri judeţene cuprinse în 
PNDL (DJ 109I – Seini DN 1C – Viile 
Apei – limită judeţ Satu Mare, DJ 
182 B – Coaş, DJ 182 C – Remeţi pe 
Someş,DJ 109F - limita judeţ Sălaj 
– Târgu Lăpuş DN 18 Dămăcuşeni – 
Rogoz DJ 171). 

În 2015, vor continua lucrările de 
reabilitare a corpului F a Palatului 
Administrativ, valoarea bugetată 
în acest sens fiind de 1.360 mii 
lei, sumă care se va asigura, de 
asemenea, din excedentul bugetar.

Buget 
axat pe dezvoltare 
Săptămâna trecută, aleşii judeţului au aprobat bugetul pe anul acesta.  Aproape 600 de milioane de lei. La 
această sumă se cifrează bugetul judeţului pe 2015, din care peste 31 de milioane de lei este reprezentat 
de excedentul din anii anteriori. 68% din fonduri vor fi destinate dezvoltării, investiţiilor şi co-finanţării 
proiectelor derulate de Consiliul Judeţean Maramureş. 

„În cuantum total de 599.416 mii lei, bugetul judeţului 
Maramureş pe 2015 este constituit din 568.049 mii lei venituri  

şi 31.367 mii lei excedent din anii anteriori. 68% din cuantumul 
bugetului pe 2015 este destinat dezvoltării, investiţiilor şi co-

finanţării proiectelor în derulare ale Consiliului  
Judeţean Maramureş.”

Zamfir Ciceu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş

5,24%

94,76%

EXCEDENT DIN ANII 
ANTERIORI

31.367 mii lei

DEsTINAT DEzvOlTăRII, 
INvEsTIţIIlOR  
şI CO-fINANţăRII 
pROIECTElOR îN DERulARE

407.602 mii lei

vENITuRI

568.049 mii lei

103 milioane lei
DRuMul BAIA spRIE - 

BÂRsANA

230 milioane lei
MANAGEMENTul 

INTEGRAT Al DEşEuRIlOR

1.360 miI lei
REABIlITAREA CORpuluI f 

Al pAlATuI ADMINIsTRATIv
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Ca în fiecare an, delegaţia ma
ra mureşeană a reprezentat o 
treime din întreaga delegaţie 
a României, a fost cea care a 

asigurat partea de spectacol, dar şi partea 
de imagine, prin filmele de prezentare 
– oferite de Serviciul de Turism şi 
Promovare a Consiliului Judeţean Mara
mureş şi care au rulat pe toată durata 
derulării evenimentului. 

Demersul Consiliului Judeţean Mara
mureş este unul de sprijinire şi promovare 
a produselor autentice şi, prin aceasta, 
de promovare turistică şi implicit eco
nomică a judeţului Maramureş. 
Mate rialele de promovare a judeţului 
au fost îndelung studiate de vizitatori, 
inclusiv de ministrul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin şi 
ambasadorul României la Berlin, Lazăr 
Comănescu, fiind interesaţi de cele 12 
motive de vizitare a judeţului, expuse 
întrunul din materialele prezentate. 
De altfel, delegaţia oficială, formată 
din ministrul agriculturii, ambasadorul 
României la Berlin, miniştri şi secretari 
de stat din Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale a vizitat fiecare 

stand. Preşedintele Consiliului Judeţean 
Maramureş, Zamfir Ciceu, ia prezentat 
pe toţi producătorii maramureşeni, 
ofe rind amănunte şi informaţii despre 
întreaga delegaţie a Maramureşului.

„Dracula snaps”
 
În topul „agrointeligenţa” al produselor 
româneşti expuse la târg, băuturile 
Distileriei Voica din Chechiş sunt pe 
primul loc, motivul fiind legat de felul în 
care ştiu săşi promoveze şi săşi dezvolte 
afacerea. În acest an, au venit la târg cu 
produse noi, cu ambalaje şi denumiri 
care amintesc de legenda lui Dracula: 
Dracovitza, Vampir etc. Paharul cu 
pălincă, tare şi galbenă de la butoiul 
de lemn în care a fost ţinută, oferit 
vizitatorilor sub denumirea „Dracula 
snaps” a fost unul din punctele de atracţie 
şi de distracţie. 

„Am valorificat acest brand, pe 
care vizitatorii îl cunosc şi care îi 
atrage. Am venit, de asemenea, cu 
noi tipuri de împletituri şi ambalaje 
pentru sticle de toate dimensiunile. 

Împletitura pentru ambalaje este 
o artă care nu se practica în zona 
noastră, dar am adus specialişti 
care ne-au învăţat cum se face 
împletitura de nuiele pentru sticle şi 
acum a devenit tradiţie şi la noi.” 

– spune Teofil Tranişan

auriu De coDru
 
Din standul lui Ioan Hotea se revarsă 
nuanţe de auriu: de la siropul de cătină 
cu miere, până la borcanele cu boabe de 
polen şi propolis sau cu miere de albine 
de diverse sortimente. 

„Sunt patru sortimente de miere de 
albină pe care le-am adus în acest 
an: de salcâm, de pădure, polifloră 
şi de tei. Cea de pădure e mai 
căutată de cumpărători, pentru 
că e cea mai gustoasă. Am venit şi 
cu castraveţi muraţi, în care soţia 
mea pune câte o linguriţă de miere. 
Dacă pui miere, nu mai trebuie 
conservant pe murături.” 

arată Ioan Hotea

Berlin 2015 
o „săptămână Verde”,  
plină de culori şi arome  
de Maramureş 
Târgul de Produse Tradiţionale „Săptămâna Verde” de la Berlin a fost un 
prilej pentru delegaţia maramureşeană de a expune tot ce are judeţul 
nostru mai reprezentativ, mai frumos şi mai atractiv: de la pălinca 
de Maramureş şi produsele din carne, brânză, fructe şi miere, până 
la ţesături, cusături şi ceramică. Totul pe fondul muzicii lui Dumitru 
Dobrican şi al dansurilor populare spectaculoase ale corpului de balet 
al Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania.

„Lumea trebuie să ne 
cunoască așa cum suntem, 
nu așa cum doresc unii 
să ne prezinte. Noi avem 
foarte multe de oferit 
celor care doresc să ne 
cunoască. Maramureșul 
înseamnă tradiție, cultură, 
arhaic și universal în 
același timp. Am dorit să 
participăm și în acest an 
cu o delegație consistentă, 
pentru că suntem frumoși 
și spectaculoși, atribute 
importante în promovarea 
județului”

Zamfir Ciceu, președintele 
Consiliului Județean
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roşu De chioar

Sucurile naturale şi vinul de casă, dul
ceţurile, dar şi coşurile cu mere expuse 
de familia Pop amintesc de aromele 
copilăriei. Sucul de mere se face pe loc 
şi are un gust care te trimite cu gândul 
la prăjiturile cu mere făcute de bunici. 
Vizitatorii sunt atraşi de roşul limpede 
al vinului de casă oferit spre degustare, 
dar şi de dulceţurile de fructe de pădure 
făcute în casă de Voichiţa Pop. 

aroMe extreMe
 
Sorin Buda a expus produse de cele 
mai diverse categorii: de la dulceaţa de 
soc şi de gogonele, la cea iutedulceagă 
din ardei iute. Alături de ele – zacusca 
de vinete, sucuri şi siropuri şi murături, 
toate fără conservanţi şi fără aditivi. De 
altfel, ministrul Agriculturii Daniel 
Constantin a zăbovit îndelung la stand, 
atras de combinaţia de arome a acestor 
produse. 

slănină  
fără colesterol
 
Multe din produsele firmei „Toto” au 
la bază carnea de mangaliţă. Slănina de 
mangaliţă – gustoasă şi fără colesterol 
– a fost cea mai căutată de cumpărători. 
„Cârnaţii afumaţi, slănina cu boia şi 
usturoi şi, în special slănina de mangaliţă 
sunt produsele cele mai cerute de public.” 
– spune reprezentantul firmei. 

aroMă De tranDafiri  
şi cireşe aMare
 
Arghir Ciurte a adus în acest an câteva 
produse noi, care au urcat rapid în topul 
preferinţelor publicului. 

„Am venit cu dulceţuri ambalate 
în borcane mici, pentru că 
trec mai uşor. În acest an am 
adus dulceaţă de trandafiri, de 
frăguţe şi de cireşe amare. Dar 
am adus pentru prima oară 
şi un suc din măr cu sfeclă şi 
morcov care văd că place foarte 
mult.” 

susţine Arghir Ciurte. 

… şi aroMă De afine  
şi Muşchi De Vită  
afuMat

 
„Universal 91”, ca în fiecare an, a adus o serie de 
produse din carne de porc şi de vită. Au adus şi o 
poartă maramureşeană de care au atârnat cârnaţii 
şi jamboanele din care au oferit publicului spre 
degus tare. Şi, pentru ca muşchiul de vită afumat 
sau costiţa de porc să meargă mai uşor, oaspeţii 
sunt întâmpinaţi cu un pahar de palincă de 
Maramureş sau cu lichior de afine. 

Mici… De poVeste
 
Familia Stauder din Seini 
are o istorie de 85 de ani în 
prepararea produselor din 
carne. Tradiţia sa perpetuat 
din tatăn fiu, acum fiind la a 
treia generaţie de producători. 
La micii preparaţi de Agneta 
Stauder sa stat la coadă,  
lucru nu foarte des întâlnit  
la târg. 

În ediţia din acest an a Târgului 
de Produse Tradiţionale de la 
Berlin, unul din punctele de 
atracţie din standul României l-au 
constituit filmele de prezentare 
a judeţului Maramureş, realizate 
în condiţii de imagine şi grafică 
excelente. Serviciul de Turism şi 
Promovare din cadrul Consiliului 
Judeţean Maramureş a pus la 
dispoziţie două scurte filme 
realizate la ultimele două ediţii 

ale evenimentului „Crăciun în 
Maramureş”. Mulţi dintre vizitatorii 
standului au zăbovit îndelung în 
faţa ecranului, privind colindătorii 
în costume populare, imaginile 
din Muzeul Satului Baia Mare 
şi ascultând colinde autentice 
româneşti.  
 
Astfel, străinii au putut vedea cum 
arată o zi din viaţa satului arhaic 
maramureşean, mulţi dintre ei 

spunând că îşi doresc să vină în 
Maramureş să vadă „pe viu” această 
sărbătoare. Un film de prezentare 
al judeţului, sub genericul 
„Cu bicicleta prin Maramureş”, 
conţinând imagini atât din Baia 
Mare, cât şi din zonele montane 
ale Maramureşului a rulat pentru 
vizitatorii standului României. 
Coloana sonoră a fost realizată 
având la bază cântecele rapsodului 
popular Nicolae Piţiş.  

Toţi cei prezenţi la standul 
Maramureşului – de la 
producătorii tradiţionali şi primari, 
până la artişti, consilieri judeţeni 
şi angajaţi ai Consiliului Judeţean 
Maramureş – au oferit informaţii 
tuturor celor care s-au arătat 
interesaţi de Maramureş, care şi-
au exprimat dorinţa de a veni ca 
turişti în judeţul nostru.

Ţesături naturale  
De săpânŢa
 
Mulţi dintre vizitatorii care sau oprit 
la standul Mariei Zapca din Săpânţa 
au cumpărat produse din lână şi fire 
naturale. 

„Ciorapii de lână, cergile şi tot ce 
e din fire naturale se cumpără. 
Străinii ştiu să aprecieze produsele, 
spun că se întreţin uşor. Unii dintre 
ei au întrebat dacă pot spăla 
cergile, dacă nu se distrug la spălat. 
Au fost surprinşi să afle că nu se 
distrug.” 

spune Maria Zapca

O familie din Dolj, stabilită de 20 de 
ani în Berlin, a zăbovit îndelung la 
standul Mariei Zapca de unde şiau 
cumpărat clopuri de Maramureş. 

poVeşti Din roMânia
 
„Sunt bucuros că, în fiecare an, pot să 
duc poveşti din România spre Berlin. 
Fiecare vas al meu spune o poveste. 
Cunosc oameni care şiau luat vase 
de ceramică din România şi beau din 
ele de ani de zile. E un sentiment tare 
frumos să te caute oameni care au mai 
fost şi anii trecuţi, să îi recunoşti să 
vorbeşti cu ei.” – spune Daniel Leş, 
artistul care a impresionat şi în acest an 
cu lucrările sale din ceramică. El spune 
că percepe acest târg ca pe un nod de 
legătură între românii de acasă şi cei 
din Germania. 

„ce Mai e pe-acasă?”
 
Pe românii veniţi la standul României 
îi recunoşteai uşor, pentru că toţi au 
lăcrimat la muzica lui Dumitru Do
brican, la dansurile Ansamblului 
Folcloric Na ţio nal Transilvania, la 
degustarea micilor şi a pălincii de 
Maramureş. Pentru mulţi dintre ei, 
târgul a fost prilejul de a întreba „Ce 
mai e peacasă?”, da a se prinde în hora 
românească, de a cânta împreună cu 
toată delegaţia „Noi suntem români”. 

Marius Furdui – un hunedorean sta
bilit de 25 de ani în Germania, unde 
are o afacere cu alcool – a stat câteva 
ore la standul Maramureşului, a po

vestit cu lacrimi în ochi că şiar dori să 
vadă că România frumoasă e promovată 
cum se cuvine în străinătate.

„România e un tablou frumos. 
Poate… mai avem de lucrat puţin 
la oameni, dar e locul cel mai 
frumos din lume. Acolo e frumos, 
aici în Germania e mai bine din alte 
puncte de vedere.” 

spune un român stabilit de 40  
de ani în Germania. 

roMânii Din Berlin Vor 
proDuse traDiŢionale 
roMâneşti
 
Toni Karafillidis – deşi e grec de origine 
– se consideră român, pentru că sa 
stabilit în România în 1974. Acum 20 
de ani a venit în Berlin, unde şia deschis 
un lanţ de restaurante. Întro limbă 
română impecabilă spune că şia deschis 
un restaurant cu specific românesc în 
centrul Berlinului. 

„Sunt peste 25.000 de români 
în Berlin, care caută produse cu 
specific românesc. Am venit aici să 
închei contracte cu producătorii 
români, să stabilesc contacte şi să 
găsim soluţii pentru transportul 
mărfii spre Berlin. Vreau să discut 
cu producătorii români să cumpăr 
acum cantităţi mari de marfă.” 

parteneriat 
MaraMureş – 
GerMania
 
Unul din vechii prieteni ai Maramu
reşului, deputatul din Regiunea Sachsen
Anhalt  Lars Zimmer a venit să viziteze 
standul judeţului, să se întâlnească cu 
delegaţia maramureşeană şi să discute 
câteva idei de parteneriat. 

„Ne-am gândit să propunem 
înfrăţirea dintre regiunea noastră 
şi judeţul Maramureş, dar şi să 
realizăm înfrăţiri între licee de aici 
şi din Maramureş.” 

a declarat deputatul 
Lars Zimmer 

Lars Zimmer nu a părăsit standul ju
deţ ului înainte de a se prinde în horă 
şi de a dansa „Periniţa”, alături de 
artiştii Ansamblului Folcloric Naţional 
Transilvania. 
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CIRCuITul 
BIsERICIlOR 
DE lEMN DIN 
TRANsIlvANIA 
DE NORD
S-a prelungit contractul 
cu Ministerul Dezvoltării 
până la finele anului 2015. 
Multe dintre Centrele de 
Informare Turistică prevăzute 
în cadrul proiectului sunt 
finalizate şi amplasate, 
astfel că reprezentanţii 
CJ Maramureş speră ca 
termenul de finalizare 
să fie devansat. 
Lucrările efectuate 
de firma 
constructoare 
S.C. Technocer S.R.L 
au fost întârziate 
(la lotul I) din cauza 
contestaţiilor făcute 
de una din firmele 
participante la licitaţie.

Anul 2015 este anul marilor 
proiecte. Anul în care se vor 
finaliza proiecte cu impact 
major asupra judeţului, dar 

şi anul în care vor fi pregătite şi gândite 
altele, care urmează să fie depuse 
spre finanţare în exerciţiul financiar 
European 20142020. Astfel că, 
obiectivul prin cipal al preşedintelului 
CJ, Zamfir Ciceu şi a conducerii 
exe cutive a autorităţii judeţene es te 
urmărirea stadiilor pro iectelor, respec

tarea termenelor şi, mai ales, identificarea 
vulnerabilităţilor aces tora şi găsirea unor 
soluţii pentru pre venirea eventualelor 
sincope în im ple mentare. 

În acest scop, la finele lunii trecute, 
întreg personalul Consiliului Judeţean 
Maramureş implicat în proiecte cu finan
ţări europene a fost convocat la o discuţie 
cu preşedintele Zamfir Ciceu. Proiectele 
asupra cărora sa insistat mai mult sunt 
cele care au termen de finalizare în acest 
an: Reabilitarea Spi talului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare, Reabi litarea Drumului Baia 
Sprie – Bârsana, Circuitul Bisericilor 

de Lemn din Transilvania de Nord şi 
Sistemul de Management Integrat al 

Deşeurilor în judeţul Maramureş. 
Una din problemele care apare în 

majoritatea proiectelor şi care 
produce sin cope şi amânări 

ale ter me nelor de execuţie 
este legată de deficienţele 

de proiectare. 

În foarte multe situaţii, pro iectele nu se 
suprapun peste situaţia exis ten tă în teren, 
generând un lanţ întreg de probleme 
ulterioare. 
Pentru proiectul Reabilitarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş”, Baia Mare, preşedintele a soli
citat prezentarea unei situaţii de lucrări, 
asumate de toţi actorii implicaţi în 
proiect, pentru a se vedea care mai sunt 
lucrările rămase de executat. 
Referitor la proiectul Reabilitarea Dru
mului Baia Sprie – Bârsana, sa precizat 
că firma executantă a dat asigurări că, 
până la 1 aprilie 2015, va avea amplasate 
staţiile de betoane şi de asfalt în toate 
locaţiile stabilite pentru a putea realiza 
lucrările de reabilitare. 

De asemenea, managerii de proiect 
de la Circuitul Bisericilor de Lemn 
din Transilvania de Nord şi Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor au 
dat asigurări că se vor încadra în ter
menele de execuţia a lucrărilor. 

2015,  
anul finalizării  
marilor proiecte  
În acest an vor fi finalizate patru proiecte deosebit de importante 
pentru judeţul nostru: Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, Reabilitarea Drumului Baia Sprie 
– Bârsana, Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord şi 
Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş.

pROIECTul „sIsTEM  
DE MANAGEMENT INTEGRAT 
Al DEşEuRIlOR îN juDEţul 
MARAMuREş”
Contractul de Finanţare a Proiectului a fost semnat în 
data de 10 februarie 2014 între Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Mediu” şi Consiliul Judeţean Maramureş, în calitate de 
Beneficiar.
Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 
229.148.934 lei în conformitate cu Ordinul ministrului 
mediului şi pădurilor din care valoarea eligibilă 
conform POS Mediu este de 208.315.172 lei (finanţare 
nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului din 
bugetul local). Valoarea Proiectului, alta decât cea 
eligibilă conform POS Mediu, este de 20.833.762 lei.

„DRuMul BAIA spRIE  
– BÂRsANA” 
În 8 octombrie 2014 a avut loc predarea-primirea 
amplasamentului şi a bornelor de reper pentru 
lucrările rămase de executat în cadrul proiectului 
„Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN 
18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 109 F) – 
Călineşti (DJ 185) – Bârsana (DJ 185).”. În aceeaşi zi a 
fost emis şi ordinul de începere a lucrărilor.
Proiectul este derulat de Judeţul Maramureş prin 
Consiliul Judeţean Maramureş, fiind finanţat prin 
Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Firma câştigătoare a licitaţiei pentru efectuarea 
lucrărilor rămase de executat este S.C. Diferit SRL 
Cluj-Napoca, iar valoarea contractului de lucrări, 
având nr. 6651 din 23.09.2014, este de 79.058.183,19 
lei fără TVA.

REABIlITAREA 
spITAluluI 
juDEţEAN  
DE uRGENţă  
„DR. CONsTANTIN 
OpRIş”  
BAIA MARE
Reabilitarea Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare avea termen 
de finalizare aprilie 2014, care 
s-a prelungit din cauza lucrărilor 
neprevăzute apărute pe parcurs. 
Acesta a fost prelungit pentru 
luna aprilie a acestui an.

„Vreau să mai atrag atenţia asupra unui aspect, legat de proiectele 
deja implementate, care sunt în perioada de sustenabilitate. Mai 
sunt activităţi care trebuie făcute în această perioadă, de tipul 
celor de conştientizare, şi nu trebuie neglijate. Ne-am obligat să le 
realizăm şi, dacă nu le facem, putem fi sancţionaţi. De asemenea, 
mai vreau să atrag atenţia asupra calităţii lucrărilor efectuate de 
contractanţii noştri. Aici, colegii din comisiile de recepţie au o mare 
responsabilitate. Ei trebuie să fie foarte atenţi, să nu accepte lucrări de 
proastă calitate.” 

Zamfir Ciceu,  preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş
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Pe lângă Castelul Pocol în zona adiacentă 
mai există și următoarele imobile: 

n clădire anexă, lemnărie, gheretă, portar și 3 
fântâni de beton  bunuri aflate în domeniul 
public al județului Maramureș
n bloc de locuințe P+3, clădire centrală ter
mică, gard de beton inclusiv infrastructura 
de rețele termice aferente  bunuri aflate în 
domeniul privat al județului Maramureș.

n Clădirea castelului are 2 nivele: parter + 
demisol și o suprafață construită de 440,06 
m2, având 13 încăperi; 
n Blocul de locuințe (fostul centru de pla
sament pentru copii școlari Valea Borcutului), 
are 4 nivele: parter + 3 etaje, are o suprafața 
construită 318,57 m2 și 35 de încăperi dintre 
care 24 de garsoniere; 
n Clădirea anexă, are 1 nivel parter cu o 
suprafață de 384 m2 și 11 încăperi;  Lemnăria 

are o suprafață de 72 m2 și 2 încăperi; 
n Clădirea centralei termice, are 1 nivel 
parter având o suprafață de 110 m2 și 3 
încăperi. 

În vederea reabilitării acestor imobile 
Consiliul Județean Maramureș inten
ționează să promoveze un proiect cu 
finanțare nerambursabilă și în acest sens 
a dorit o sondare a opiniei publice în 
legătură cu posibila destinație a acestor 
imobile. Au fost înaintate trei   variante, 
din care maramureşenii au putut alege 
până la finele lunii ianuarie.  
Utilitate culturală  Muzeul mineritului 
sau Centru pentru promovarea culturii 
tradiționale și a meșteșugurilor
Utilitate socială  Cămin pentru persoane 
vârstice, inclusiv Centru de zi
Utilitate economică  Centru de afaceri 
și dezvoltare antreprenorială inclusiv 
incubatoare de afaceri

Dintre cei 1187 de votanţi, majoritatea, 
adică 1121 de persoane, reprezentând 
94,4% au ales „utilitatea culturală”. 44 
de maramureşeni, reprezentând 3,7%, 
dintre cei care şiau exprimat opinia au 
ales „utilitatea socială”, iar restul de 15 
persoane, respectiv 1,3% au optat pentru 
„utilitatea economică”. 

Castelul a fost construit în anul 1903 
de Alexiu Pokol. Tot pe la începutul 
secolului, Alexiu Pokol a construit 
şi biserica din cartier, care mai 
străjuieşte şi azi, din vârful dealului, 
comunitatea de enoriaşi. 

În anul 1928, Casa Pocol, împreună 
cu mina din Valea Borcutului au 
trecut în proprietatea unei societăţi 
miniere, iar în anul 1930 „castelul” 

a fost vândut unui mare industriaş 
elveţian, pe nume Boissanos E., în 
proprietatea căruia a rămas pînă în 
anul 1948. Atunci a fost naţionalizat, 
ulterior fiind folosit ca grădiniţă, 
şcoală şi ca locuinţă pentru angajaţii 
Întreprinderii de Prospecţiuni şi 
Explorări Geologice (IPEG). 

Documentele Consiliului Judeţean 
specifică faptul că faţă de construcţia 
iniţială, au fost făcute modificări în 
interior. După Revoluţie, clădirea a 
fost folosită de către Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Maramureş, aici locuind 
copiii instituţionalizaţi din tot judeţul.

Recent, Casa Pocol a fost retrasă 
din proprietatea acestei instituţii şi 
reintegrată în patrimoniul direct al 
Consiliului Judeţean Maramureş.

Casa PoCol,  
povestea reinventării 
unui monument 

Fațadă sud

Fațadele est și sud - parțial

Fațadă vest

Fațadele vest și sud - parțial

Bloc de locuințe. Fațada spre stradă Bloc de locuințe. Fațada spre incinta castelului

Clădire castel, detalii stare 
tehnică, finisaje, tâmplărie, 

trotuar

Detalii castel.  
Fațada sud - parțial

Consiliul Județean 
Maramureș deține 
mai multe imobile 

în patrimoniul 
său, printre care și 

Castelul Pocol, situat 
în Baia Mare, strada 
Valea Borcutului nr. 

119, aflat pe lista 
obiectivelor de 

patrimoniu național, 
categoria B (cod 

LMI 2004 : MM 
II–m-B-04491), imobil 

care în prezent nu 
este utilizat și se află 
într-o stare avansată 

de degradare. 
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În perioada ianuarie – iunie 2014, 
au fost executate lucrări de între
ţinere curentă pe întreaga reţea de 
drumuri judeţene, valoarea totală a 

lucrărilor fiind de 10.571.017,07 lei. 

„Am încercat ca, în conformitate cu 
bugetul existent, să acoperim necesarul 
pentru lucrările mai importante pe 
drumurile judeţene, să acoperim urgen
ţele şi să asigurăm buna desfăşurare a 
circulaţiei rutiere. Sau efectuat lucrări 
de plombări şi tratamente, covoare bi
tu  minoase, dar şi curăţarea rigolelor şi 
şanţurilor şi  marcarea trecerilor de pie
toni.” – declară preşedintele Con si   liului 
Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu. 

Astfel, în acest interval au fost executate  
activităţi de înlăturarea denivelărilor şi 
făgaşelor pe 300 mp, plombări la cald cu 
mixtură asfaltică pe toată reţeaua dru
murilor judeţene – 26.467 mp, plom bări 
la rece cu emulsie bituminoasă – 16.085 
mp, lucrări de badijonare a suprafeţelor 
poroase – 200 mp, aşternere nisip pe 
suprafeţe cu bitum în exces – 68.000 mp. 

Pe drumurile  DJ184B – Codru Butesii
Preluca Veche, DJ193E – Fărcaşa–
limită judeţ Satu Mare, DJ184A – Rus
Şindreşti, DJ108P Bicazlimită judeţ 
Satu Mare, DJ184A – ColtăuArieş sa 
făcut aprovizionare cu 4.546 mc material 
pietros pentru drumurile pietruite. 
De asemenea, sau realizat tratări şi 
burduşiri pe 3.034 mp pe DJ 108 D  
Gârdani – Rodina, DJ182C  CoaşCo
palnic, DJ193E  Fărcaşa – limită judeţ 
Sălaj. 
Lucrări de completare cu pământ şi 
balast a acostamentelor  62,82 (100 
mp) – sau efectuat pe DJ182B – Săcă
lăşeni, DJ108D GârdaniRodina şi 
DJ193 Fărcaşa – limită judeţ Satu 
Mare. Tratamente bituminoase au fost 
realizate pe 6 km de drum pe DJ108P 
– Oarţa de Jos  Bicaz, iar covoare 
bituminoase sau realizat pe 2,965 km 
pe DJ108D  Gârdani  Rodina. În 2013, 
valoarea totală lucrărilor efectuate pe 
reţeaua de drumuri judeţene a fost de 
19.611.781,55 lei, iar în 2012 au fost 
alocaţi 17.516.470,32 lei în acest scop. 

Impact major 
asupra  
comunităţilor  
locale 
Consiliul Judeţean Maramureş a încercat să fie aproape de problemele 
comunităţilor locale şi să le rezolve problemele stringente. Dacă 
vorbim de proiectele majore, trebuie menționate drumul Baia Sprie-
Bârsana, „Circuitul bisericilor de lemn” sau asfaltarea unor sectoare de 
drumuri judeţene, iar impactul lor asupra comunităţilor locale este 
unul major şi benefic. 

„Drumul Baia Sprie-Bârsana 
este vital pentru Cavnic, 
asigură legătura cu Baia Mare 
şi Maramureşul Istoric, va fi 
un drum bun, circulabil, care 
asigură şi protecţie maşinilor, 
pentru că se repară greu şi pe 
bani mulţi. Există o nemulţumire 
generală a populaţiei vizavi de 
acest drum, de aceea ne dorim 
reabilitarea  drumului. Sunt 
optimist că drumul se va face şi 
doresc acest lucru” .

Alexandru Dragoş, 
primar Cavnic

„Suntem optimişti şi credem că 
drumul se poate termina în acest 
an. Oamenii sunt şi ei optimişti că 
încep lucrările, îi ţinem la curent 
cu stadiul proiectului. Noi zicem 
că dacă se asigură fluxul de bani, 
orice firmă poate să-l execute”. 

Ioan Mircea Tentiş, 
primarul comunei Şişeşti

 „Noi ne-am implicat în proiectul 
drumului Baia Sprie-Bârsana cât 
am putut. Le-am dat teren să-şi 
facă staţie de betoane,  partea 
mobilă e aici, la noi, întrucât 
Guvernul României a înţeles 
necesitatea realizării canalizării 
înaintea asfaltării drumului pe 
teritoriul localităţii noastre, am 
început în regim de urgenţă, ieri 
am predat amplasamentul pentru 
canalizare. Se mişcă lucrurile şi 
cred că în decembrie va fi finalizat 
şi drumul”.

Mihai Ivasiuk,  
primarul comunei Ocna Şugatag

„Am avut o colaborare bună cu 
Consiliul Judeţean, pe proiectul 
cu „circuitul bisericilor de lemn” 

şi cu drumurile, 1,3 km de asfalt, 
drum judeţean (drumul Botiza 
– Valea Sasului  (5.746 mii mp, 

Botiza-Poienile Izei (5.237 mii mp).  
Drumul asigură deschiderea spre 

Mănăstirea Botiza şi un cătun de o 
sută şi ceva de case”. 

Flore Poienar,  
primarul comunei Botiza

 „Eu sper ca drumul să se facă, e 
normal să se facă. Îmi pare rău 
că s-a tergiversat atât şi până la 
această oră nu e finalizat, dar 
sper că până la sfârşitul anului 
se va finaliza. E un proiect foarte 
important pentru noi. Şi celelălalt 
proiect cu „Circuitul bisericilor” e 
foarte important, la noi e în zona 
centrală şi drumul e prevăzut cu 
piatră cubică, ceea ce e foarte 
frumos. Până acum executantul 
s-a descurcat binişor”. 

Liviu Tămaş, primarul 
comunei Budeşti

Primarii de pe traseul drumului Baia Sprie-Bârsana sunt optimişti că 
proiectul de reabilitare a drumului va fi finalizat în acest an.

„Am încercat ca, în 
conformitate cu bugetul 
existent, să acoperim 
necesarul pentru lucrările 
mai importante pe drumurile 
judeţene, să acoperim urgen-
ţele şi să asigurăm buna 
desfăşurare a circulaţiei 
rutiere. S-au efectuat lucrări 
de plombări şi tratamente, 
covoare bi tu  minoase, dar 
şi curăţarea rigolelor şi 
şanţurilor şi  marcarea 
trecerilor de pie toni.” 

Zamfir Ciceu, preşedintele 
Con si   liului Judeţean 

Maramureş 



„Sistem de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Maramureș” 
este poate cel mai important proiect 
derulat de autoritățile județene în acest 
an.  În cadrul acestuia, se va realiza 
în localitatea Sîrbi, comuna Fărcașa. 
Licitația pentru execuție este în 
derulare, dar noi, autoritățile locale, am 
început încă din anul 2014, construirea 
drumului de acces, drum comunal 92 – 
drum pentru trafic greu si modernizare 
drumuri de acces la localitatile Sârbi 
și Buzești” . Lucrările la drum vor fi 
reluate în cel mai scurt termen, imediat 
ce vremea ne va permite, întrucât 
realizarea Centrului de management 
al deșeurilor depinde de accesul creat 
prin acest drum. De asemenea, este 
în curs de derulare procedura pentru 
achiziționarea lucră rilor de introducere 
a rețelelor de apă și canalizare până la 
locația Centrului.

Pentru terenul necesar construcției 
Cen trului a fost acordat dreptul de 
administrare Consiliului Județean pen
tru o perioadă de 30 de ani. 
În vederea derulării în condiții optime 
a proiectului, au fost nominalizate din 
partea instituției noastre persoanele 
care să aibă acces  pe șantierul investiției, 
pentru care antreprenorul va avea obli
gația să încheie poliție de asigurare.

Este foarte important ca încă din 
timpul execuției lucrărilor la Centrul de 
Management să fie demarată procedura 
de licitație pentru operatorul sistemului 
de deșeuri, pentru a nu ajunge în 
situația altor autorități, care au așteptat 
după finalizarea construcțiilor, ani de 
zile până la desemnarea operatorului, 
interval de timp în care expiră garanția 
de bună execuție și operatorul se poate 
afla în situația de a prelua o investiție 

asupra căreia este necesar a se interveni 
pentru buna funcționare.

Pe lângă persoanele pe care leam 
nominalizat, între care și un specialist 
constructor, mă voi implica, așa cum am 
promis, în fiecare etapă a proiectului, 
pentru ca acesta să respecte toate 
normele privind protecția mediului, să 
fie un succes, prin crearea a peste 100 de 
locuri de muncă și creșterea veniturilor 
la bugetul local. 

Am convingerea că sunt create în zonă 
și condițiile propice pentru dezvoltarea 
sectorului agricol și zootehnic.

Este practic un parteneriat  pe care 
lam stabilit cu Consiliul Județean Ma
ramureș, care va sprijini alte proiecte 
ale noastre, gândite pentru binele 
locui torilor comunei Fărcașa.  

„Sistem de Management Integrat  
al Deșeurilor în județul Maramureș”  
este poate cel mai important proiect 
derulat de autoritățile județene în acest an

Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa


