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Reporter: Finalul acestui an 
înseamnă şi finalizarea proiectelor 
europene, cu mici excepţii. Toate 
lucrările efectuate după data de 31 
decembrie 2015 şi toate facturile 
plătite după această dată devin 
neeligibile. Care este stadiul proiec-
telor majore ale județului? 

Zamfir Ciceu: Proiectele majore ale 
judeţului Maramureş sunt în grafic, în 
ciuda problemelor istorice care au exi-
stat în fiecare caz. Există însă şi blocaje 
care nu ţin nici de birocraţie, nici de 
constructori sau termeni, ci de voinţa 
autorităţilor locale. 
Dar să le luăm pe rând. Proiectul de 
reabilitare a Spitalului Judeţean de 
Urgenţe „Dr. Constantin Opriş” din 
Baia Mare este finalizat. Iată că, după 
3 ani de zile, am reuşit să închidem 
primul proiect major de infrastructură 
şi cel mai important din punct de ve-
dere a serviciilor pe care le furnizează. 
Şi reabilitarea drumului Baia Sprie-
Bârsana e în grafic. Drumul Baia Sprie-
Bârsana este astăzi un proiect despre 
care ştim că se va finaliza la termen. Se 
realizează deja parapeţii pe marginea 
drumului şi mai avem partea unde s-au 
suprapus lucrările de canalizare şi apă 
cu cele de reabilitare a traseului. Acolo 
şi operatorul Vital şi executantul au 
fost neserioşi, nu am avut nişte parte-
neri de dialog, ci mai degrabă nişte 
parteneri conflictuali, dar am trecut 
peste asta. 

Am vrut ca ambele proiecte să fie im-
plementate pentru că nu erau vinovaţi 
cetăţenii din Cavnic că există nişte oa-
meni neserioşi atât la operator, cât şi la 
beneficiar.  
Un alt proiect major, „Circuitul biseri-
cilor de lemn” este aproape de finalizare. 
Au fost și aici probleme, din cauză că 
avem în România nişte pro iectanţi ex-
ecrabili, din punct de vedere al calităţii, 
serviciilor furnizate şi al seriozităţii. Dar 
echipa de proiect, cei de la Organismul 
de Implementare au fost în teren, au luat 
măsurile necesare, iar în prezent deja se 
predau locaţii gata finalizate, sperăm ca 
până la 31 decembrie vom avea toate 
locaţiile finalizate.
La proiectul de la Pasul Prislop, acelaşi 
proiectant ne-a creat acelaşi tip de pro-
bleme, dar şi acolo am remediat pro-
blemele şi suntem în termen.

Reporter: Proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor 
in județul Maramureș” are încă 
probleme, deoarece două autorități 
locale nu doresc desemnarea unui 
operator unic. Cum vedeți această 
problemă? 

Zamfir Ciceu: Proiectul a fost gân-
dit astfel încât să rezolve problema 
unitar, la nivel judeţean, a fost gândit 
având la bază principiul solidarităţii. 
Sigur că aglomerările urbane ar fi fost 
mai câştigate probabil să nu existe un 
sistem integrat, dar acestea sunt re-

gulile finanţatorului şi trebuie să le 
respectăm. La acest moment nu mai 
putem face modificări la acest proiect, 
va trebui să-l implementăm aşa cum a 
fost gândit, să-l menţinem funcţional 
minim 5 ani de zile, altfel dăm toţi ba-
nii înapoi. 
Nu-mi place să las lucrurile neter-
minate, dar nu vreau să le fac singur. 
Suntem parteneri, 76 de UAT-uri plus 
Con siliul Judeţean, dacă vom avea 
consens îl facem, dacă nu avem, nu-l 
facem. Eu vreau să-l finalizăm, dacă 
avem parteneri care înţeleg treaba asta, 
se face, dacă nu, să-şi asume,  să spună 
public şi să-şi adopte propria hotărâre 
de Consiliu, cu toate responsabilităţile 
care decurg de aici.  

Reporter: Cum ați descrie acești 
3 ani și jumătate de la alegerile din 
2012? 

Zamfir Ciceu: Au fost ani grei și, cred, 
și buni, pentru că proiectele încheiate 
în această perioadă demonstrează că 
la Consiliul Județean există o echipă 
unită și responsabilă, care a muncit 
și care și-a asumat prioritățile Mara-
mureșului și ale maramureșenilor.

Deși am întâmpinat dificultăți pe  
parcursul implementării, mă bucur 
că rezultatul final este unul pozitiv și 
proiectele județului sunt apreciate. Aș 
da doar un exemplu. În urmă cu câteva 
săptămâni a fost lansat un concurs pe 
facebook, „Cel mai REGIO proiect”, 
în competiţie intrând câteva zeci de 
proiecte, numărul persoanelor care 
s-au implicat fiind de peste 3600. 
Rezultatele de pe reţeaua de socializare 
au fost coroborate cu notele acor-
date de un juriu format din experţi, 
în urma deliberării fiind acordate 
19 trofee celor mai reuşite proiecte. 
Con siliul Judeţean Maramureş a în-
scris, conform regulamentului, trei 
pro iecte în acest concurs, proiectul 
„Circuitul Bisericilor de Lemn din 
Transilvania de Nord” obţinând pre-
miul I. Marele premiu a fost câştigat de 
Primăria Bistriţa, aprecieri importante 
obţinând Primăria Oradea, Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud, Primăria 
Cluj-Napoca, Primăria Carei şi Con-
siliul Judeţean Sălaj. 

Toţi cei care au fost premiaţi au eviden-
ţiat importanţa muncii în echipă în 
reuşita unor proiecte de anvergură. 

Interviu cu Zamfir Ciceu, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

Celelalte două proiecte ale Consiliului 
Judeţean Maramureş intrate în con-
curs, Reabilitare Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare şi Natură, tradiţie, aventură 
– promovarea turismului în Defileul 
Lăpuşului au obţinut menţiuni spe-
ciale.

2015, anul finalizării 
marilor proiecte 

La finele acestui an va fi „gong-ul final” al proiectelor europene 
implementate de Consiliul Judeţean Maramureş, cu excepţia 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în ju dețul 
Maramureș”, care va fi finalizat anul viitor. Preşedintele CJ, Zamfir 
Ciceu, vorbește despre realizări, performanță și responsabilitate. 

„Au fost ani grei și, cred, și 
buni, pentru că proiectele 
încheiate în această 
perioadă demonstrează 
că la Consiliul Județean 
există o echipă unită 
și responsabilă, care a 
muncit și care și-a asumat 
prioritățile Mara mureșului 
și ale maramureșenilor. 
Deși am întâmpinat 
dificultăți pe  parcursul 
implementării, mă bucur 
că rezultatul final este 
unul pozitiv și proiectele 
județului sunt apreciate”.

Zamfir Ciceu

Proiectul de reabilitare a Spitalului 
Judeţean de Urgenţe  
„Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare

Reabilitarea drumului  
Baia Sprie-Bârsana

Proiectul  
„Circuitul bisericilor de lemn”

Proiectul „Management Integrat  
al deşeurilor în judeţul Maramureş”
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Proiectul «Reabilitarea Spitalului 
Județean de Urgență „dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare» a 
fost implementat de către UAT 
judeţul Maramureş (Consiliul 
Judeţean Maramureş) şi are o 
valoare totală de 83.135.079,35 
lei, din care 55.620.702,34 
lei reprezintă valoarea 
nerambursabilă. 

Programul Operațional Regio-
nal este implementat la nivel 
naţional de către Minis-
terul Dezvoltării Regionale 

și Ad mi nistrației Publice, în calitate 
de Autoritate de Management, iar 
la nivel regional de către Agenția de 
Dez  voltare Regională Nord-Vest, or-
ganism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui 
proiect.
La finele lunii trecute, în sala mare de 
şedinţe a CJ Maramureş s-a prezentat 
pe scurt proiectul şi problemele apă-
rute pe parcursul anilor în care s-a 
lucrat. A fost prezent Zamfir Ciceu, 
preşedintele CJ, Sorina Pintea, mana-
gerul Spitalului, managerul de proiect, 
reprezentanţi ai Spitalului şi din 
cadrul CJ, echipa tehnică.

Preşedintele administraţiei maramu-
reşene a spus că au fost multe probleme 
în calea finalizării proiectului, dar prin 
conlucrare s-a finalizat unul dintre 
cele mai dificile proiecte din judeţ. 
Zamfir Ciceu a subliniat de mai multe 
ori că această reabilitare se referă 
la infrastructura Spitalului şi nu la 
aparatură medicală. Pentru aceasta din 
urmă existând alte proiecte în derulare.   
Managerul Spitalului a spus că a fost 
un efort deosebit din partea celor din 
Spital, din partea pacienţilor, dar s-a 
făcut lucru foarte bun. Sorina Pin-
tea a mulţumit echipei din Unita tea 
medicală pe care o con duce, construc-
torilor, celor de la CJ Maramureş.  

Obiectivul general al proiec tu-
lui l-a constituit reabilitarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă  „Dr. Constantin 
Opriş”  din Baia Mare;
Reabilitarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă din Baia Mare se referă la 
corpul propriu-zis al spitalului şi a 
avut ca scop reabilitarea structurii de 
rezistenţă, alinierea construcţiei la 
normativele actuale de siguranţă la 
foc, implementarea măsurilor necesare 
de respectare a normelor pentru per-
soanele cu dizabilităţi, reabilitarea 
termică a clădirii; 
La acestea s-a adăugat refacerea circu-
laţiilor pe verticală (lifturi), ventilaţiile, 
cablajele electrice şi instalaţiile sa-
nitare, precum cele pentru gaze me-
dicale.

Obiective specifice identificate 
prin aceste lucrări: 
n creşterea gradului de confort al 
pa cienţilor internaţi; 
n mărirea gradului de igienă şi a 
con trolului microbian; 
n creşterea gradului de protecţie  
la incendii; 
n asigurarea accesibilităţii persoa-
nelor cu handicap; 
n îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
medicale oferite; 
n optimizarea cheltuielilor cu 
utili tăţile; 
n respectarea normativelor în 
vigoare privind siguranţa în 
exploatare, conservarea energiei.

„Începem să vedem roadele 
muncii echipei care a fost 
implicată în acest proiect, care 
a pornit greu, a continuat şi 
mai greu, s-a împotmolit la un 
moment dat, dar care – iată – s-a 
finalizat. Acest proiect a fost o 
provocare atât pentru noi, cât şi 
pentru medici şi pentru pacienţi.”  
– a afirmat preşedintele 
Consiliului Judeţean 
Maramureş, Zamfir Ciceu. 

Vizibil emoţionată, managerul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare, Sorina Pintea a precizat: 
„Am fost rugată să invit la 
această conferinţă şi echipa, dar 
n-ar fi intrat cu toţii în această 
sală, pentru că suntem foarte 
mulţi. A fost o perioadă foarte 
dificilă şi am emoţii, pentru că, 
realmente, nu-mi vine să cred. 
Suntem foarte mândri că am 

ajuns la finalul acestui proiect. 
Însă proiectele instituţiei 
noastre nu se termină aici.” 

Managerul proiectului, Delia 
Ruzsa, a punctat etapele 
mai importante ale derulării 
proiectului, date despre 
contractele de lucrări, dar şi 
informaţii despre contractele 
de lucrări suplimentare care 
au fost necesare pe parcursul 
acestuia. S-au impus lucrări 
complementare pentru că, pe 
parcursul execuţiei lucrărilor 
de reabilitare s-au constatat: 
abateri de verticalitate a 
stâlpilor, instabilitatea pereţilor 
despărţitori amplasaţi pe 
grinzile transversale ce au 
fost consolidate prin proiect, 
defecte iniţiale de execuţie, care 
au putut fi observate doar la 
desprinderea tencuielilor de pe 
elementele de structură etc.  

Preşedintele Zamfir Ciceu a 
accentuat că nu trebuie să se 
confunde reabilitarea Spitalului 
Judeţean cu reabilitarea 
aparaturii medicale, întrucât 
aceasta din urmă nu face parte 
din obiectul proiectului care 
tocmai s-a finalizat.

Durata  
De implementare prOiect
Proiectul s-a derulat pe o pe rioa dă 
de 62 luni – durată de implementare 
calculată de la data semnării con-
tractului de finanţare (07.10.2010), 
conform tuturor actele adiţionale exis-
tente la contractul de finanţare.

periOaDa De implementare
a proiectului este: 08.10.2010 – 
07.12.2015.

Data de finalizare a lucrărilor de rea-
bilitare a fost 30 iunie 2015, pro cedura 
de recepţie la terminarea lu crărilor 
fiind finalizată în data de 10.11.2015. 

Lucrările de reabilitare au presupus:
n reabilitarea structurii de rezistenţă, 

alinierea construcţiei la normativele 
actuale de siguranţă la foc, 
n imple mentarea măsurilor necesare 
de res pectare a normelor pentru per-
soanele cu dizabilităţi, 
n reabilitarea termică a clădirii,
n refacerea circulaţiilor pe verticală, 
ventilaţiile, cablajele electrice şi insta-
laţiile sanitare, precum cele pentru 
gaze medicale. 

Toate aceste intervenţii au fost iden-
tificate ca fiind absolut necesare pentru 
a rezolva, pe de o parte, problemele 
le gate de siguranţa clădirii în exploa-
tare şi îmbunătăţirea accesului po-
pulaţiei la diversele servicii de sănătate 
puse la dispoziţie, iar pe de altă parte, 
reducerea consumului anual specific 
de energie, respectiv încadrarea în 
cate goria de performanţă energetică 
„B”. 

Pentru execuţia lucrărilor de 
reabilitare a fost necesară 
încheierea a 6 contracte de lucrări:

n Contract de proiectare tehnică și 
lucrări nr. 809/15.02.2010 pentru 
rea lizarea proiectului „Reabilitarea 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş”,  
la final de lucrări de reabilitare

valOarea tOtală a 
prOiectului:
83.135.079,35 lei, din care: 
Valoarea totală eligibilă  
56.755.818,71 lei, din care: 
n  valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR:  
85% - 48.242.445,90 Lei
n   valoarea eligibilă 
nerambursabilă din Bugetul 
naţional: 13% - 7.378.256,44 
Lei
n   contribuţia Consiliului 
Judeţean Maramureş:  
11.557.094,06 lei, din care:
n  contribuţie la cheltuieli 
eligibile: 2%- 1.135.116,37 lei
n  contribuţie la cheltuieli 
neeligibile: 10.421.977,89 lei
Valoare TVA: 15.957.282,85 lei.

Spi  talului Judeţean de Urgenţă «Dr. 
Constantin Opriş» Baia Mare” în -
cheiat cu Asocierea firmelor VAMED 
Standortentwicklung und Engineer-
ing GmbH (lider de aso ciere) și S.C. 
Antrepriza Montaj Instalaţii S.A. 
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n    Contract de execuţie lucrări nr. 
7137/04.11.2013 pentru lucrări – 
complementare corp n, încheiat cu 
Asocierea SC VAMED România SRL 
(lider de asociere) şi SC Antrepriza 
Montaj Instalaţii SA 
n    Contract de execuție lucrări nr. 
515/15.07.2014 pentru lucrări de 
construcții – lucrări diverse și nepre-
văzute –suplimentare – corp „f ” și 
„m (ax 10-13)” încheiat cu Asocierea 
SC VAMED România SRL (lider de 
asociere) şi SC Antrepriza Montaj 
Instalaţii SA 
n Contract de execuţie nr. 8152 / 
13.11.2014 pentru lucrări – diverse 
şi neprevăzute suplimentare corp m 
ax 13-26, încheiat cu Asocierea SC 
VAMED România SRL (lider de 
asociere) şi SC Antrepriza Montaj 
Instalaţii SA 
n Contract de execuţie lucrări nr. 
3414/23.04.2015 pentru lucrări com-
plementare corp m ax 13-26, corp 
d+e, corp h+k și amenajare accese 
încheiat cu Asocierea SC VAMED 
România SRL (lider de asociere) şi SC 
Antrepriza Montaj Instalaţii SA 
n Contract de execuţie lucrări nr. 
6604/19.09.2014 pentru lucrări de 
construcţii – lucrări complementare  – 
corp „f ” si „m (ax 10-13)”, încheiat cu 
Asocierea SC VAMED România SRL 
(lider de asociere) şi SC Antrepriza 
Montaj Instalaţii SA.
Fiecare contract suplimentar/comple-
mentar a fost încheiat în urma unei 
proceduri de achiziţie publică. 

n cOnstrucţii: rezistenţă 
(fundaţii, structură de rezistenţă) 
şi arhitectură (închideri exterioare, 
compartimentări, finisaje) suprafaţă 
totală construită 47.994,60 mp.
n  HiDrOizOlații și izOlaţii 
termice pe exterior clădire 
(20.416,09 mp). 

n  instalaţii electrice: pe 
nivele, subsol, parter, etaj 1 la  etaj 
11, inclusiv spaţiul funcţional 
pentru lifturi de pe terasă acoperiş 
(etaj 12), suprafaţă totală construită 
47.994,60 mp. 

n  instalaţii sanitare: pe 
nivelele subsol parter etaj 1 la  
etaj 11, inclusiv spaţiul funcţional 
pentru lifturi de pe terasă acoperiş 
(etaj 12), suprafaţă totală construită 
47.994,60 mp.

n  instalaţii De încălzire, 
ventilare, psi, apel sOră: 
pe nivelele subsol parter etaj 1 la  
etaj 11, inclusiv spaţiul funcţional 
pentru lifturi de pe terasă acoperiş 
(etaj 12), suprafaţă totală construită 
47.994,60mp.

n  instalaţii De alimentare 
cu gaze naturale: pe 
nivelele subsol parter etaj 1 
la  etaj 11, suprafaţă totală 
construită 47.590,6 mp.

n  mOntaj utilaje şi 
ecHipamente teHnOlOgice: 
8 lifturi, 2 centrale UPS și un 
generator de curent.

Lucrările de reabilitare au 
fost finalizate la un preţ de 
1334.53lei/mp respectiv 300,28 
Euro/mp suprafaţă construită, 
faţă de 1050.73lei/mp respectiv 
255,20Euro/mp suprafaţă 
construit preţul contractat 
iniţial conform Contractului de 
proiectare tehnică. Şi lucrările nr. 
809/15.02.2010.

Asigurarea serviciilor 
medicale la un standard 
calitativ ridicat nu 
reprezintă un lux, ci 
sunt pași firești spre 
normalitate. Spitalul 
Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare reprezintă 
primul proiect finalizat 
din seria marilor proiecte 
de pe agenda Consiliului 
Județean Maramureș. 
A fost un proiect dificil, 
în special din punct de 
vedere al complexității și 
diversității lucrărilor, dar 
și pentru că acestea au 
fost realizate încercând să 
se afecteze cât mai puțin 
posibil actul medical, 
care în această unitate 
medicală este la cele mai 
înalte standarde. Sunt trei 
elemente care contribuie 
la prestigiul acestei 
unități medicale și pentru 
care noi maramureșenii 
suntem mândri: resursa 
umană, dotarea tehnică și 
calitatea actului medical. 
Iată că acum putem vorbi 
și de al patrulea element, 
care constă în reabilitarea 
clădirii, care include un 
complex de lucrări: de la 
structura de rezistență, 
până la elemente 
de detaliu privind 
amenajările spațiilor 
destinate confortului 
pacienților. 
Toate acestea se traduc 
în beneficii pentru zecile 
de mii de pacienții din 
Maramureș și din județele 
vecine care apelează la 
serviciile me dicale de 
la Spitalul Județean de 
Urgență „Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare. 

Zamfir Ciceu
Președintele Consiliului 

Județean Maramureș 

Spitalul JudeŢean de urgenŢă  
„dr. ConStantin opriș” Baia Mare  
– o unitate MediCală  
de preStigiu  
la nivel naŢional

luCrări de reaBilitare realizate
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„Gestiunea trebuie să fie una delegată, nu directă şi trebuie în acest 
sens, pe fiecare dintre cele patru zone, să avem câte un contract, 

fiecare zonă va avea o anumită con diţionalitate şi fiecare UAT va 
trebui să-şi adopte propriile hotărâri de consiliu pentru caietele de 

sarcini şi toată documentaţia de atribuire. Dacă unul nu adoptă 
hotărârile, ne asumăm un risc, riscul este finanţarea din bugetul 

propriu, retragerea finanţării 
europene. Dacă nu se ajunge la 

o decizie unanimă a consiliilor 
locale, riscăm pierderea 

finanţării. Dacă trebuie să dăm 
banii înapoi, intră şi CJ  

în insolvenţă şi mă tem că şi 
toate UAT-urile. Eu sunt convins 

că aleşii au înţeles,  
nu ştiu câţi vor”.

Zamfir Ciceu

Proiectul a fost iniţiat în ur-
mă cu ani buni, dar lu cru-
rile au început să se mişte 
abia după schimbarea con-

ducerii Consiliului Judeţean. Iniţial, 
autorităţile judeţene nu au reuşit ani 
de zile să găsească o locaţie pentru 
amplasarea depozitului. Dacă în pri-
ma formă a proiectului erau pre-
vă zute două astfel de platforme de 
procesare a deşeurilor menajere din 
judeţ, amplasate de o parte şi de alta 
a Gutâiului, în forma actuală pro-
iectul prevede un singur astfel de 
amplasament la Sârbi, comuna Fărcaşa. 
Ani de zile, reprezentanţii Consiliului 
Judeţean Maramureş s-au lovit de 
opoziţia localnicilor din zonele unde 
se dorea amplasarea platformelor, aşa 
că proiectul a fost modificat de cel 
puţin şase ori. 

Acum, după ce problema locaţiilor a 
fost rezolvată, s-a iscat un alt subiect 
de nemulţumire legat de desemnarea 
unui operator unic, câte unul pe fiecare 
dintre cele patru zone ale judeţului. 
Practic, în acest fel, primăriile trebuie 
să renunţe la atribuţiile privind 

colectarea şi transportul deşeurilor, şi 
să-şi asume prin hotărâre de Consiliu 
Local toate documentaţiile de atri-
buire a con tractului de desemnare a 
ope ratorului unic. 
Unii tratează pro blema cu res pon-
sabilitate şi sunt de acord, alţii sunt 

îngrijoraţi de preţurile viitoare, alţii, 
cum e cazul oraşelor Ulmeni şi Târgu 
Lăpuş, şi-au înfiinţat şi dotat prin 
proiecte europene servicii proprii 
de salubrizare şi, în fine, alţii nu vor 
să renunţe la „robinetul de resurse” 
numit colectarea deşeurilor. 

Problema e însă că,  
pe lângă diver genţele de opinie, 
mai există şi pre siunea uriaşă  
a timpului.  

La recenta şedinţă de Consiliu Jude-
ţean, preşedintele Zamfir Ciceu le-a 
spus consilierilor că: „Dacă nu vom 
reuşi să-l implementăm şi dacă nu-l 
vom duce la bun sfârşit, Maramureşul 
este condamnat la faliment, la 
insolvenţă administrativă, şi vreau să 
fiţi conştienţi de acest lucru. Nu-mi 
pun această problemă, deoarece cred 
că suntem suficient de înţelepţi cu toţii 
să-l ducem la bun sfârşit”. 

Odată cu fazarea lucrărilor, până în 
mai 2016, judeţul trebuie să absoarbă 
acum cât mai mulţi bani europeni 
în acest an: „Lucrările trebuie să se 
deruleze într-un ritm cât mai alert 
pentru a putea absorbi în cursul 
acestui an cât mai mult. Tot ce nu vom 
putea absorbi şi deconta anul acesta 

din ce ne-am propus noi va trebui 
suportat din bugetul judeţului. Dacă 
nu reuşim să atingem indicatorii de 
proiect şi mă refer aici nu numai la cel 
de realizare a construcţiilor efective, ci 
şi la cel referitor la operarea sistemului, 
suntem pasibili de neîndeplinirea 
indicatorilor, cu consecinţe dezas-
truoa  se pentru judeţul Maramureş”, 
a mai spus preşedintele Consiliului 
Judeţean, Zamfir Ciceu.

Practic, acum, pe lângă timp, toc-
mai asta e „buba”: desemnarea ope-
ra  torului unic. Zamfir Ciceu explică: 
„am avut o şedinţă la care au fost 
invitaţi să participe toţi primarii din 
judeţ, membrii consiliului jude ţean, 
reprezentanţi ai operatori, an tre pre-
nori şi toate persoanele im pli cate în 
ges tio narea proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor 
în ju dețul Maramureș”, iar ca invitaţi 
i-am avut pe doamna Valeria Schifirnet, 
ofiţerul de proiect din partea autorităţii 
de implementare POS Mediu, pe re-
prez entanţii  Băncii Europe de Investiţii 
şi am discutat aceste probleme ale 
proiectului cu o atenţie specială asu-
pra operării, pentru că e necesar ca 
fiecare primar, fiecare UAT  trebuie să 
respecte nişte condiţii care sunt impuse 
de contractul de finanţare. Adică 
gestiunea trebuie să fie una delegată, nu 
directă şi trebuie în acest sens, pe fiecare 
dintre cele patru zone, să avem câte un 
contract, fiecare zonă va avea o anumită 
con diţionalitate şi fiecare UAT va 
trebui să-şi adopte propriile hotărâri 
de consiliu pentru caietele de sarcini şi 
toată documentaţia de atribuire. Dacă 
unul nu adoptă hotărârile, ne asumăm 
un risc, riscul este finanţarea din bugetul 
propriu, retragerea finanţării europene. 
Dacă nu se ajunge la o decizie unanimă 
a consiliilor locale, riscăm pierderea 
finanţării. 

o lecţie de perseverenţă  
și responsabilitate: 
proiectul 
„Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Maramureş”
Judeţul Maramureş ar putea 
intra în insolvenţă, la fel şi 
toate primăriile din judeţ! Un 
scenariu sumbru, care ar putea 
deveni realitate dacă cel mai 
important proiect derulat de 
Consiliul Judeţean Maramureş 
„Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în 
judeţul Maramureş”, cifrat la 
circa 60 de milioane de euro, 
nu este dus la bun sfârşit. 
Urmează o poveste despre 
responsabilitate, perseverență 
și înțelepciune.

Tehnologii realizate/depozit ecologic Un centru similar din Dumitra, judeţul Bistriţa Năsăud Staţie de sortare
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Dacă trebuie să dăm banii înapoi, intră 
şi CJ în insolvenţă şi mă tem că şi toate 
UAT-urile. Eu sunt convins că aleşii au 
înţeles, nu ştiu câţi vor. Termenul este 
cel mai scurt posibil, pentru că dacă nu 
reuşim să lansăm procedura de achiziţie 
până la sfârşitul acestui an, garantat 
nu vom avea un operator până în mai 
2016, acest lucru poate constitui un real 
impediment”. 
Legat de îngrijorările primarilor refe-
ritoare la preţ, Ciceu spune că: „Preţul 
va fi generat de achiziţia publică, acesta 
e preţul cert pe care îl vom şti, restul sunt 
presupuneri. Preţul e posibil să nu fie 
unic pe întreg judeţul, în funcţie de cum 
va fi achiziţia publică, pentru că sunt 
zone diferite.”

Cei mai vehemenţi au fost aleşii de Baia 
Mare, care, de altfel, la finele lunii august 
au decis respingerea regu lamentului ser-
vi ciului de salubrizare pentru judeţul 
Maramureş, a studiului de oportunitate 
şi a caietului de sar cini. „La întâlnirea 
care a avut loc în noiembrie la Consiliul 
Județean Maramureș, Marius Petre – 
reprezentantul B.E.I, a răspuns ferm 
problemelor ridicate de primarul muni-
cipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, 
şi de cel al oraşului Târgu Lăpuş, Mitru 
Leşe,  care şi-au exprimat dorinţa de a 
ieşi din proiect şi de a-şi gestiona separat 
problema deşeurilor în comunităţile pe 
care le administrează. 
„Mi se pare târziu să veniţi cu propune-
ri de schimbare, atâta timp cât, atunci 
când s-a făcut cererea de finanţare, aţi 
acceptat regulile. Va trebui să finalizaţi 
acest proiect cu regulile acceptate de 
dum neavoastră de la început. E o relaţie 
contractuală care trebuie respectată. Re-
alizarea acestui proiect ţine de o decizie 
asumată de toate UAT-urile din judeţ, iar 
retragerea din ADI Deşeuri implică anu-
mite riscuri, inclusiv realiza rea proiectu-
lui din bugetul local. Există un impact 
financiar important pe bu ge tul fiecărei 
localităţi, dacă nu se respectă termenii 
contractuali stabiliţi şi asumaţi iniţial.” 

 „Mi se pare totul corect, 
numai că preţul la 
transport am înţeles că va 
fi mare, piperat. Aici vicele 
se opune categoric, că le-
am dat şi teren şi plătim 
de trei ori mai mare preţ 
decât am stabilit noi 
acum. S-a făcut un calcul. 
Am înţeles că va fi un 
preţ unic, indiferent unde 
eşti. Mai dezavantajaţi 
sunt cei din jurul Fărcaşei, 
care trebuie să plătească 
ca şi noi sau ca şi Borşa. 
Nu ştiu dacă va trece în 
Consiliul Local, nu ştiu ce 
să zic. Dar cred că acest 
proiect e singura soluţie 
pentru managementul 
deşeurilor”. 

Toader Şteţcu, primarul 
comunei Moisei

 „E o chestiune destul de sensibilă 
pentru că e foarte greu să găseşti 
unanimitate pe un proiect 
judeţean, vorbim de 76 de unităţi 
administrative-teritoriale. Nu 
ştiu, sper şi cred că se va găsi 
înţelegere la toate primăriile, dar, 
din ce informaţii am, Primăria Baia 
Mare este prima care are puncte 
de vedere diferite. La noi situaţia 
e puţin diferită. Oraşul Ulmeni şi 
Oraşul Târgu Lăpuş au accesat un 
proiect cu finanţare european şi 
au dotat serviciul de salubrizare a 
primăriei cu maşini colectoare, am 
dat populaţiei pubele, containere, 
şi la agenţii comerciali. Noi avem şi 
partea de transport asigurată. Nu 
ştiu cum va fi, nu vom fi de acord să 
renunţăm la maşinile colectoare, 
la toate dotările, decât în anumite 
condiţii. Serviciul trebuia păstrat 5 
ani, suntem aproape de termenul 
stabilit prin contractul de finanţare. 
Dar e o investiţie pe care nu vrem să 
o pierdem. Noi vom solicita sume 
suplimentare pentru bugetul local 
dacă renunţăm”. 

Lucian Morar,  
primarul oraşului Ulmeni

Preşedintele Zamfir 
Ciceu spune că acum e 
cam târziu să se schimbe 
regulile „jocului”, iar ris-
curile retragerii sunt mari 
şi vor trebui asumate 
public de contestatari: 

„În acest moment, 
proiectul este deja în 
implementare şi nu se 
mai impune ca UAT-urile 
să voteze sau nu acest 
proiect. Acum nu mai 
putem să discutăm şi să 
negociem principii ci, 
putem să discutăm modul 
de operare. Problema 
care se pune este dacă ne 
asumăm sau nu riscurile, 
dacă ducem la bun 
sfârşit acest proiect sau 
plătim din bugetele locale 
costurile lui. Eu vă spun că, 
fără bani europeni, judeţul 
Maramureş nu poate să 
suporte din bugetul local 
asemenea riscuri. Primarii 
care doresc să iasă din 
proiect vor trebui să-şi 
asume public acest risc.”  

Iniţial, autorităţile judeţene nu 
au reuşit ani de zile să găsească 

o locaţie pentru amplasarea 
depozitului. Dacă în pri ma formă 

a proiectului erau pre vă zute două 
astfel de platforme de procesare 
a deşeurilor menajere din judeţ, 

amplasate de o parte şi de alta a 
Gutâiului, în forma actuală pro-

iectul prevede un singur astfel de 
amplasament la Sârbi, comuna 

Fărcaşa. 

Discuţii şi dispute există  
şi în alte localităţi. 
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Contractul de finanţare va 
intra în vigoare după ce va fi 
semnat de Ministrul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice, durata 
lui fiind până la 31 decembrie 
2015, cu posibilitatea 
prelungirii lui cu acordul 
finanţatorului. 

depozit ecologic  
pentru deșeuri

stație de transfer

colectarea  
și transportul 

deșeurilor

sortare deşeuri

Componenta1 Componenta3

Componenta2

închiderea 
depozitelor 

urbane 
neconforme 

de deşeuri 

Depozit ecologic pentru deşeuri/tehnologie de realizare

În Cadrul 
proieCtului 
Sunt inCluSe 
urMătoarele 
CoMponente:

n Colectarea selectivă a 
deşeurilor în patru zone;

n Construcţia a trei staţii de 
transfer în Moisei (31.000 
tone/an), Târgu Lăpuş (10.000 
tone/an) şi Sighetu Marmaţiei 
(25.000 tone/an);

n Construcţia unui centru 
de management integrat al 
deşeurilor la Sârbi;

n Construirea primei celule 
din cele patru ale depozitului 
ecologic de deşeuri Sârbi 
(450.000 mc);

n Închiderea şi reabilitarea 
depozitelor neconforme;

n Construirea a 7 centre 
de colectare a deşeurilor 
voluminoase (Baia Mare, Târgu 
Lăpuş, Seini, Şomcuta Mare, 
Sighetu Marmaţiei, Vişeu de 
Sus, Borşa);

n Asistenţă tehnică privind 
managementul proiectului 
şi supervizare a lucrărilor, 
incluzând măsuri de 
publicitate şi conştientizare a 
publicului în vederea reducerii 
cantităţii de deşeuri la sursă 
sau colectarea selectivă a 
materialelor reciclabile şi a 
deşeurilor biodegradabile la 
sursă.

Valoarea totală a proiectului este de  
229.148.934 lei fără TVA. 

Valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu – 
208.315.172 lei – fără TVA din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR şi buget de stat 
– 206.232.019 lei – fără TVA (ceea ce reprezintă 99% din 
valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu)
Contribuţia beneficiarului din bugetul local – 2.083.153 lei 
– fără TVA (ceea ce reprezintă 1% din valoarea eligibilă a 
proiectului conform POS Mediu)
Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă, conform POS 
Mediu, fără TVA – 20.833.762 lei din care:
Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform 
POS Mediu – 46.238.643 lei
Valoarea TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform 
POS Mediu - 4.624.363 lei

Obiectivul general al proiectului 
este dezvoltarea unui sistem durabil 
de management al deşeurilor la 
standarde europene în judeţul 
Maramureş, prin îmbunătăţirea 
serviciilor şi reducerea numărului de 
depozite neconforme din judeţ, în 
conformitate cu practicile şi politicile 
Uniunii Europene şi în contextul 
Axei prioritare 2 din Programul 
Operaţional Sectorial „Mediu”. 
Sistemul de management al deşeurilor 
va îmbunătăţi calitatea mediului şi 
condiţiile de viaţă ale locuitorilor din 
judeţul Maramureş. 

„Vreau să transmit un mesaj 
foarte clar partenerilor noştri: 
acest proiect nu este pentru mine 
personal, este pentru toţi cetăţenii 
judeţului. Proiectul a fost gândit 
astfel încât să rezolve problema 
unitar, la nivel judeţean, a fost 
gândit având la bază principiul 
solidarităţii. Sigur că aglomerările 
urbane ar fi fost mai câştigate, 
probabil să nu existe un sistem 
integrat, dar acestea sunt regulile 
finanţatorului şi trebuie să le 
respectăm. La acest moment 
nu mai putem face modificări 
la acest proiect, va trebui să-l 
implementăm aşa cum a fost 
gândit, să-l menţinem funcţional 
minim 5 ani de zile, altfel dăm toţi 
banii înapoi”.

Zamfir Ciceu, preşedintele CJ 
Maramureş
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Se spune că cea mai bună inves-
tiţie, este în cunoaştere. Ea 
aduce cel mai sigur „profit” 
şi e singura care girează un 

viitor mai bun. Şi, înainte de a deveni 
ceva, trebuie să ştim cine suntem. 
Noi, maramureşenii ne mândrim cu 
originea noastră, cu istoria noastră, 
cu tradiţiile, obiceiurile, cultura şi 
identitatea care ne fac „altfel”. Numai 
că sondajele, testele naţionale, toate 
demonstrează că nu ne cunoaştem 
suficient nici istoria, nici identitatea. 
De aceea, n-avem cum să le promovăm, 
să le păstrăm şi valorificăm.
 
Pornind de la dezastrul dovedit de 
perlele din testele naţionale, de genul 
„Maramureşul este situat între Prut şi 
Nistru” sau „Trăsăturile locuitorilor 

din Maramureş sunt meşterimea şi 
şmecheria”, consilierii județeni au 
considerat că este extrem de necesară 
realizarea unui manual de istorie şi 
identitate locală, care să fie introdus 
ca materie opţională pentru elevii de 
clasa a VIII-a sau a IX-a.
Pentru că degeaba avem biserici unice 
în lume, meşteşuguri ancestrale, cu-
rente culturale valoroase, fapte de 
vitejie şi personalităţi istorice im-
portante dacă nu le cunoaştem şi nu 
ni le asumăm. Pentru cei mai mulţi, 
Bogdan e doar o statuie din localitatea 
cu acelaşi nume, Pintea Viteazul, o 
legendă, iar Vasile Lucaciu numele 
unui colegiu naţional sau al unei străzi. 
Şi nu e vina lor.
E vina noastră, a celor care n-am reuşit 
să transmitem tinerilor elementele 

de istorie, identitate şi cultură locală 
şi să-i determinăm să citească despre 
Maramureş cel puţin 10% din timpul 
pe care îl petrec navigând, de exemplu, 
pe Facebook.
 
În urmă cu câteva luni, Consiliul Ju de-
ţean Maramureş şi-a asumat proiectul 
şi a dat undă verde pentru implemen-
tarea lui. Preşedintele Zamfir Ciceu 
şi membrii Comisiei de Cultură şi-au 
asumat rolul de iniţiatori ai acestui 
proiect şi de supervizori în procesul de 

implementare. Gavril Ardusătan a fost 
sufletul acestui proiect care, în urmă cu 
câteva luni, părea o idee bună, dar greu 
de implementat. A gândit, dezvoltat, 

dezbătut proiectul şi a propus cea 
mai transparentă şi eficientă metodă 
pentru implementarea sa: realizarea 
şi distribuirea gratuită a şapte reviste, 
fiecare corespunzătoare unui capitol 
astfel încât toţi cei care doresc să facă 
completări sau corijări să aibă această 
posibilitate pe parcursul întregului 
an 2015. Manualul a fost realizat sub 
coordonarea Consiliului Judeţean 
Ma ramureş şi se doreşte implicarea tu-
turor instituţiilor şi specialiştilor din 
judeţ.

După realizarea manualului şi intro-
du cerea ca materie de studiu a istoriei 
şi identităţii Maramureşului, se va 
realiza organizarea anuală a unui con-
curs şcolar, la care să se poată înscrie 
toţi elevii din judeţ, intitulat sugestiv 
„Olimpiada Maramureşenilor”, pe 
teme de istorie, cultură şi identitate 
locală, ai cărei câştigători vor fi pre-
miaţi de administraţia judeţeană cu 
o excursie gratuită: „Turul Maramu-
reşului”.

Deja, alte judeţe doresc să preia exem-
plul Maramureşului. Aşa că, putem 
deveni „altfel” nu doar prin istoria, 
identitatea, cultura şi tradiţiile noastre, 
ci şi prin modul în care le promovăm şi 
le transmitem tinerei generaţii.

un proiect istoric:
Primul manual  
de istorie, identitate  
și cultură locală  
a Maramureșului 
La începutul acestui an a fost lansată public ideea realizării unui 
manual de istorie, identitate, cultură şi civilizaţie locală care să 
fie introdus fie la elevii de clasa a VIII-a, fie la cei din clasa a IX-a, 
ca materie opţională. Consiliul Judeţean şi-a asumat, a dezvoltat 
acest proiect şi a făcut primii paşi pentru implementarea lui. Până 
la sfârşitul anului, manualul se va afla în dezbatere publică, fiecare 
capitol fiind cuprins într-o revistă distribuită gratuit. Sunt invitaţi să 
se alăture acestui demers toţi cei care doresc şi pot să contribuie la 
un proiect vital pentru Maramureş!

„Este un proiect foarte bun pentru 
Maramureş, pentru că, pentru a 
înţelege unde vrem să ajungem 
trebuie să înţelegem ce am fost. 
E bine ca din momentul formării 
personalităţii, copiii noştri, ai 
maramureşenilor să înţeleagă ce 
reprezintă Maramureşul şi de aici 
până la a pune în practică această 
idee nu e un pas mare. Ideea e că 
acest proiect se poate face numai 
alături de oameni care sunt dispuşi 
să colaboreze, să conlucreze. 
Bugetul propus pentru cultură şi 
acceptat este unul generos, care 
include şi acest proiect. Este un 
proiect pentru noi toţi şi cu noi 
toţi, nu este un proiect din care să 
câştige cineva anume, ne implicăm 
cu toţii, câştigăm cu toţii, pentru 
că facem ceva bun pentru copiii 
noştri. Nu este vorba despre 
economic sau financiar, ci cultural, 
istoric, maramureşean”-

Zamfir Ciceu, preşedintele 
Consiliului Judeţean 

Maramureş

CAPITOLUL I  
– Aşezare
Va cuprinde coordonatele 
geografice ale judeţului, aşezare, 
scurtă descriere a formelor de 
relief, faunei, florei, precum 
şi a împărţirii administrativ-
teritoriale, a zonelor etno-
folclorice, a structurii populaţiei 
şi elementelor de identitate: de 
ex. stema.

 CAPITOLUL IV 
- Artă, Cultură  
şi Culte
Va cuprinde o scurtă prezentare 
a principalelor curente artistice 
şi culturale, personalităţi, stiluri, 
monumente, precum şi a vieţii 
spirituale şi religioase etc.
 

CAPITOLUL V  
- Cultură tradiţională  
şi identitate
Va cuprinde o scurtă descriere 
a elementelor de identitate lo-
cală: culturale lemnului:   Poar-
ta maramureşeană, Troiţa 
maramureşeană, Fusul cu zurgălăi, 
Pecetarul, Arta vestimentară 
maramureşeană, Arta culinară 
maramureşeană, Arta coregrafică 
maramureşeană, Arta interpretativă 
vocală, Arta ceramicii.

StruCtura Manualului 

 CAPITOLUL VI 
- Economie şi turism
O scurtă prezentare a 
principalelor ramuri industriale 
locale – mineritul, agriculturii şi 
patrimoniului turistic.

CAPITOLUL  
VII - Obi ceiuri, 
tradiţii şi 
legende
Prezentarea 
obiceiurilor şi 
tradiţiilor legate 
de principalele 
momente din 
viaţa oamenilor: 
naştere, nuntă, 
moarte, precum şi 
de sărbătorile religioase, tradiţii, 
credinţe şi superstiţii populare, 
legende etc.

 CAPITOLUL II și III
– Istorie
Va cuprinde sintetizat şi 
cronologic istoria judeţului: 
Antichitate, Evul Mediu, 
Epoca Modernă, Secolul XX, 
principalele evenimente istorice 
din istoria judeţului, participarea 
Maramureşului la principale 
momente istorice ale României: 
primul şi al doilea Război 
mondial, Marea Unire etc., 
personalităţi, eroi etc. 



Beneficiarii acestui program 
au prezentat proiectele fina-
li zate şi proiectele aflate în 
implementare. S-a discutat, 

de asemenea, despre ceea va însemna 
noul program regional 2014-2020.
La conferinţă au fost premiate cele 
mai reuşite proiecte finanţate prin 
REGIO.

În urmă cu câteva săptămâni a fost lan-
sat un concurs pe Facebook, „Cel mai 
REGIO proiect”, în com petiţie in-
trând câteva zeci de pro iecte, numărul 
persoanelor care s-au implicat fiind de 
peste 3600. Rezultatele de pe reţeaua 
de socializare au fost coroborate cu 
notele acordate de un juriu format din 
experţi, în urma deliberării fiind acor-
date 19 trofee celor mai reuşite proi-
ecte. Consiliul Judeţean Maramureş a 
înscris, con form regulamentului, trei 

proiecte în acest concurs, proiectul 
„Circuitul Bisericilor de Lemn din 
Transilvania de Nord” obţinând pre-
miul I. Marele premiu a fost câştigat 
de Primăria Bistriţa, aprecieri im-
portante obţinând Primăria Oradea, 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, 
Primăria Cluj-Napoca, Primăria Carei 
şi Consiliul Judeţean Sălaj.

Toţi cei care au fost premiaţi au evi-
denţiat importanţa muncii în echipă 
în reuşita unor proiecte de anvergură.

Celelalte două proiecte ale Consiliului 
Judeţean Maramureş intrate în con-
curs, Reabilitare Spitalului Judeţean 
de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare şi Natură, tradiţie, aventură 
– promovarea turismului în Defileul 
Lă puşului au obţinut menţiuni spe-
ciale.

Proiectele CJMM,  
premiate  

la Conferinţa Finală REGIO
În perioada 3-4 decembrie 

2015 a avut loc la Cluj 
Conferinţa Finală REGIO 

Transilvania de Nord, 
organizată de Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord-
Vest, manifestare dedicată 

închiderii Programului 
Operaţional Regional 2007-

2013.


