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După doi ani și jumătate 
de muncă și investiții 
de 20 de milioane de 
Euro, în această vară, 

Aeroportul Internațional Maramureș 
a redevenit operațional. Dragoș 
Titea, reprezentant ROMATSA și 
fost secretar de stat în Ministerul 
Trans porturilor a declarat că a 
semnat cu mândrie decizia prin care 
Aeroportul Maramureș a redevenit 
operațional din 21 iunie 2018 și s-a 
arătat plin de încredere că, împreună 
cu reprezentanții administrației 
județene, Aeroportul Internațional 
Maramureș va deveni principala 
poartă de intrare în județ, ducând la 
dezvoltarea economiei locale.

Începând cu data de 6 septembrie, 
TAROM operează două curse 
săptămânale pe Aeroportul Inter-
național Maramureș, respectiv o 
cursă care pleacă duminică seara din 
București, iar apoi luni dimineața 
dinspre Baia Mare spre București 
și o a doua cursă care plecă joi seara 
spre Baia Mare și se întoarce în 
capitală vineri dimineața. Însă, din 
luna noiembrie, TAROM ar putea 
avea curse zilnice pe Aeroportul din 
Baia Mare. Președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea, 
a precizat că: „S-a început cu acest 
program pentru că ne aflăm la 
mijlocul programului de vară. A fost 
destul de dificil să se găsească și aceste 
două avioane care să vină acum înspre 
Baia Mare și să efectueze zborurile 
pe aeroport, dar din discuțiile pe 
care le avem cu TAROM, în această 
perioadă, putem spune că, începând 
cu luna noiembrie, aceste curse 
vor deveni zilnice și pe Aeroportul 
Internațional Maramureș, odată cu 

trecerea la programul de iarnă. Odată 
finalizate lucrările care se desfășoară 
în jurul aeroportului, vom avea și 
foarte multe curse cargo. În cel mai 
scurt timp vom discuta aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
unei noi investiții care se va desfășura 
la Aeroport, investiție depusă la 
finanțare prin Fonduri Europene și 
care prevede construcția unui nou 
ter minal, precum și completarea 
echipamentelor care vor face aero-
por tul nostru unul extrem de 
performant”. 

Recent, a venit și vestea mult 
așteptată de maramureșeni: prima 
cursă charter. Christian Tour, cel 
mai mare operator de chartere din 
România și Aeroportul Internațional 
Maramureș au anunțat deja o 
nouă destinație pentru locuitorii 
județului nostru: Antalya, Turcia. 
Zborurile spre această destinație vor 
fi săptămânale, în regim de curse 
charter, începând din luna iunie 
2019. Cursele vor fi operate de 

Christian Tour în fiecare zi de luni, 
începând cu data de 17 iunie 2019. 
Cursa charter Antalya va aduce mai 
aproape Turcia de Maramureș. La 
doar două ore și un sfert distanță, 
turiștii vor putea fi mai aproape 
de una dintre cele mai populare 
destinații de vacanță din ultimii ani, 
Antalya fiind căutată atât de familiile 
cu copii care vor să se relaxeze, cât 
și de cei care caută adrenalină în 
concediu, fiind locul ideal pentru 
practicarea unor sporturi precum 
rafting și parasailing. 
„Anul 2018 a fost, de departe, anul 
Turciei, iar Antalya a fost regina 
destinațiilor de vacanță. În acest 
sezon estival, Christian Tour a 
operat nu mai puțin de 17 zboruri 
pe săptămână către această regiune 
din Turcia, cu plecare de pe marile 
aeroporturi din țară, și aproximativ 
35.000 de turiști români au călătorit 
cu noi, în Antalya. Pentru 2019, 
era firesc să includem în planurile 
noas tre și Maramureșul, odată cu 
redeschiderea aeroportului interna-

țional de aici, și să le oferim și locui-
torilor din acest județ frumos, șansa 
de a descoperi Antalya cu zbor 
direct”, a declarat Raluca Hatmanu, 
director de marketing și comunicare 
al Christian Tour. 

Astfel, în sezonul estival 2019, la 
nivel național, agenția de turism va 
opera 20 de zboruri pe săptămână 
către Antalya, odată cu includerea 
unor aeroporturi noi: Maramureș, 
Craiova, Bacău și Târgu Mureș. 
Zborurile din Maramureș vor 
începe în 17 iunie 2019 și se vor 
încheia la 16 septembrie 2019, fiind 
preconizate 14 astfel de curse către 
Antalya, numai din județul nostru, 
cu avioane de 162 sau 189 de locuri, 
în funcție de solicitările turiștilor.
„Românii aleg Antalya datorită 
raportului calitate - preț foarte 
bun, pentru serviciile ireproșabile, 
datorită hotelurilor de 5 stele pe 
care le găsesc aici și a plajelor Blue 
Flag. De asemenea, pentru familiile 
cu copii contează foarte mult faptul 
că, în resorturi găsesc locuri de joacă, 
animatori, piscine pentru cei mici, 
restaurante pentru copii”, a precizat 
Erdinc Adali, directorul comercial 
pe destinația Turcia din cadrul 
Christian Tour. 
În ceea ce privește prețul unei va can-
țe, un pachet care include 7 nopți de 
cazare la un hotel de 4 stele în regim 
all inclusive și bile te de avion pe ruta 
Baia Mare - Antalya costă de la 399 
euro de persoană, cu toate taxele 
incluse. 

„Este foarte importantă perioada în 
care turistul își rezervă vacanța. În 
câteva cuvinte: cu cât mai repede 
cu atât mai bine. Persoanele care 
își cumpără vacanța din timp 
beneficiază de condiții extrem de 
avantajoase: 25 de euro avans dacă 
se înscriu până la sfârșitul lunii 
septembrie sau avans de 25% dacă 
se depășește acest termen. Până la 
expirarea perioadei Early Booking, 
turistul plătește 50% din prețul 
vacanței, iar diferența o achită cu 21 
de zile înainte de plecare. Așadar, 
persoanele care își rezervă din timp 
vacanța au șansa de a o plăti în rate, 
ceea ce reprezintă un avantaj de care 
tot mai mulți români vor să profite”, 
a adăugat Erdinc Adali. 

Alături de directorul Aeroportului 
Internațional Maramureș, Dorin 
Buda și de reprezentanții Christian 
Tour s-au aflat și președintele Con-
siliului Județean, Gabriel Zetea și 
primarul orașului Tăuții Măgherăuș, 
Anton Ardelean. În cuvântul său, 
șeful administrației județene a 
arătat că, atât el, personal, cât și 
ma ra mureșenii așteaptă de foarte 
mult timp momentul în care de pe 
Aeroportul Internațional Ma ra -
mureș vor începe cursele interna-
ționale. 

„Au fost piedici, greutăți, a fost o 
investiție de 20 de milioane de euro 
realizată aici. Și este foarte greu să 
faci un proiect când nu ai bani, însă 
Consiliului Județean Maramureș, 

alături de întreg aparatul propriu al 
Aeroportului Internațional au reușit 
să ducă investiția la bun sfârșit. Facem 
deja primii pași spre ceea ce ne dorim 
cu toții, ca Aeroportul Internațional 
Maramureș să fie principala poartă de 
intrare în județ. TAROM a început 
să efectueze cursele interne dinspre 
Baia Mare spre București și retur, 
iar din vara viitoare, noul partener, 
Christian Tour va introduce chartere 
spre Antalya. Administrația locală 
va face toate demersurile pentru a-i 
susține să dezvolte afaceri în județul 
nostru”, a conchis președintele CJ 
Maramureș, Gabriel Zetea. 

Șeful administrației județene a vor-
bit și despre aprobările necesare în 
vederea realizării noului terminal, 
dar și despre planurile privind 
dezvoltarea Aeroportului pe zona 
cargo. Această investiție care va fi 
realizată în colaborare cu UACE 
Dumbrăvița, se va ridica la 150 de 
milioane de euro și va crea aproxi-
mativ 1.000 de noi locuri de muncă.

Aeroportul Internaţional 
Maramureș, 
zbor spre dezvoltare  
Din această vară, Aeroportul Internațional Maramureș a redevenit operațional. Mai mult, după 
reluarea curselor interne Tarom spre capitală, a venit și vestea mult așteptată de maramureșeni: de 
anul viitor va fi operată prima cursă charter din Baia Mare, spre Antalya, Turcia. 

„Consiliul Județean 
Maramureș are o miză 
extrem de importantă în 
ceea ce privește Aeroportul 
Internațional și sperăm 
că aceste vești bune vor fi 
tot mai multe în viitorul 
apropiat. Mulțumesc încă o 
dată noului nostru partener, 
Christian Tour și doresc 
companiei mult succes în 
dezvoltarea afacerilor în 
Maramureș”.

Gabriel Zetea, 
șeful administrației județene 
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Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord - Vest a 
organizat, la Centrul de 

Cultură Urbană din Cluj-
Napoca, Parcul Central 

„Simion Bărnuţiu”, în 
perioada 24-25 septembrie, 

ediţia 2018 a Zilelor 
REGIO, eveniment dedicat 

Programului Operaţional 
Regional. La eveniment au 
fost prezenți peste 100 de 

invitați din întreaga regiune. 
În prima zi, 24 septembrie, 

beneficiarii REGIO au 
fost premiați și încurajați 

la ,,început de drum” în 
implementarea proiectelor 

lor, cu premii și diplome, 
criteriul de bază fiind 

contractele semnate precum 
și specificul acestora. 

Consiliul Judeţean Mara-
mu reş a primit Premiul 
I pentru proiectul „Rea-
bi litare Drumul Nor du-

lui - Maramureş, etapa I”, proiect cu 
valoarea cea mai mare a grantului din 
Regiunea Nord-Vest: 231.320.508,45 
lei. Finan ța rea nerambursabilă este 
de 191.981.000,00 lei. 

Proiectul a fost depus pe Axa 
prioritară 6 Îmbunătățirea infra-
struc  turii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiţii 
6.1. Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională.
Obiectivul general al pro iectului 
„Reabilitare Drumul Nordului” este 
creşterea gradului de accesibilitate 
a locuitorilor orașului Șomcuta 
Mare și a comunelor Ari niș, Gâr-
dani, Fărcașa, Ardusat, Satu-
lung, Remetea Chioarului, Coaș, 
Copalnic Mănăștur, Oarţa de Jos, 
Sălsig, Băseşti și Șișești din județul 
Maramureș, situate în proximitatea 
reţelei TEN-T. Consiliul Judeţean 
Maramureş a fost reprezentat la 
acest eveniment de consilieri din 
ca  drul Serviciului Promovare Pro-
iecte, Direcţia de Dezvoltare şi 
Implementare Proiecte. 

După acordarea premiilor şi des-
crierea celor mai importante pro-
iecte, a avut loc prezentarea noilor 
instrumente online inovatoare, Plat-
forma de Monitorizare REGIO și 
Platforma Regională de Investiții, 
inițiate de ADR Nord-Vest. Scopul 
Platformei este de a simplifica munca 
echipelor de proiect şi a fluxului de 
implementare a proiectelor. 

„Drumul Nordului” este unul 
dintre cele mai importante proiecte 
derulate de administrația județeană 
și înseamnă, în cifre, aproximativ 50 
de milioane de Euro și aproape 80 
de km de drum reabilitați. Ofertele 
pentru execuția drumului se află în 
fază de evaluare și odată desemnat un 
câștigător se va intra în linie dreaptă 
pentru semnarea contractului, elabo-
rarea proiectului tehnic, mobilizarea 
de șantier și demararea lucrărilor 
în primăvara anului 2019. Drumul 
Nordului va fi realizat pe traseul 
Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniş, Sălsig, 
Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, 
Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, 
Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti. 
Este vorba despre reabilitarea DJ 
108D, sector limită judeţul Sălaj 
– Ariniş – Rodina – Gârdani (DJ 

108A); reabilitare DJ108A, sector 
Gârdani – Fărcaşa – Sârbi – Tămaia 
– Buzeşti – Ardusat (DJ 193) şi DJ 
193 sector Ardusat (int. DJ 108A) – 
limită de judeţ Satu Mare; reabilitare 
DJ 182C, DJ 182B – Coaş – 
Copalnic – Copalnic Mănăştur – 
Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 
(Şurdeşti); reabilitare DJ182 sector 
Şomcuta Mare (DN1C) – Coaş 
(int. DJ 182C); rea bilitare DJ 182B 
sector Şomcuta Mare (DN 1C) – 
Coaş (int. DJ 182C); reabilitare 
DJ 193 Ardusat (interior DJ 108A) 
– Colţirea – Hideaga (DN1C). 
Gabriel Zetea, președintele Consi-
liului Județean a arătat că, prin 
acest proiect, judeţul Maramureş 
va îmbunătăţi starea teh nică a dru-
murilor judeţene din zonă. 

Proiectul pentru reabilitarea dru-
mului judeţean care face legătura cu 
judeţul Sălaj a fost depus a Agenţia 
de Dezvoltare Regională (ADR) 
Nord-Vest încă din luna noiembrie 
2016. În luna aprilie 2017, ADR 
a finalizat procedura de verificare 
a conformităţii administrative şi 
a eligibilităţii cererii de finanţare 
depusă de către Consiliul Judeţean 
Maramureş. Documentaţia de mii de 
pagini a fost declarată adminisibilă 
în luna mai 2017, iar proiectul 
a trecut mai departe în faza de 
evaluare tehnică şi financiară. În 
27 octombrie 2017, finanţarea a 
devenit o certitudine prin semnarea 
contractului de finanțare de aproape 
50 de milioane de euro de către 
ministrul Fondurilor Europene. 
Șeful administrației județene, Ga-
briel Zetea a avut mai multe o nouă 
întâlnire cu primarii comunităților 
locale străbătute de traseul Dru-

mului Nordului, fiind purtate 
discuții punctuale privind corelarea 
lucrărilor de infrastructură edilitară 
(apă și canal) cu demararea lucrărilor 
de reabilitare la drumul județean: 
„Am identificat multe probleme 
și încercăm să obținem finanțări 
suplimentare prin PNDL2 pentru 
lucrările comunităților locale. 
La Ariniș, necesarul minim este de 8 
milioane de lei, pentru Gârdani sunt 
necesari cel puțin 1,5 milioane de lei, 
la Ardusat este nevoie de un milion 
de lei pentru aducțiunea de apă, 
urmând să aflăm care sunt costurile 
pentru canal, în timp ce la Satulung 
și Remetea Chioarului ar fi nevoie 
de aproximativ trei milioane de lei. 
De asemenea, sunt multe probleme 
legate de corelarea lucrărilor efec-
tuate de către Societatea Vital prin 

fonduri europene, lucrări extrem 
de întârziate și care riscă să nu mai 
poată fi efectuate”. 

Șeful administrației județene a arătat 
că „în această toamnă sperăm să 
terminăm achiziția, după care vom 
avea un termen de șase luni pentru 
proiectarea lucrărilor, iar execuția 
ar trebui să înceapă în primăvara 
anului 2019. Până la acel moment, 
însă, toate celelalte lucrări edilitare 
trebuie finalizate, pentru a preda 
în curat amplasamentul viitorului 
executant. Drumul Nordului bene-
ficiază de o finanțare europeană 
de aproape 50 de milioane de euro 
pentru reabilitarea a aproape 80 de 
km de drum județean (fundație, 3 
straturi de asfalt, rigole, podețe și 
drumuri de acces)”. 

La ZiLeLe Regio, ConsiLiuL JudeŢean 
MaRaMuReș a pRiMit pReMiuL i 
pentRu pRoieCtuL 

„Reabilitare Drumul Nordului”

„În această toamnă sperăm să terminăm achiziția, după care 
vom avea un termen de șase luni pentru proiectarea lucrărilor, iar 
execuția ar trebui să înceapă în primăvara anului 2019. Până la acel 
moment, însă, toate celelalte lucrări edilitare trebuie finalizate, 
pentru a preda în curat amplasamentul viitorului executant.

Gabriel Zetea,  șeful administrației județene 
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Consiliul Județean Mara-
mureș a fost mereu ală-
turi de instituțiile de 
sănătate publică din 

județ, susținând toate proiectele 
majore demarate. La sfârșitul lunii 
august s-a făcut un nou pas pentru 
modernizarea infrastructurii aces tui 
sector prioritar. 

Consiliul Județean Maramureș a 
adoptat în şedinţa de plen prin vo tul 
unanim al consilierilor jude ţeni două 
proiecte de hotărâre privind încheierea 
unor Acorduri de Parteneriat cu 
spitalele din judeţ, pentru accesarea 
de fonduri europene pentru investiții 
în valoare de aproape 18 milioane de 
lei (4 milioane de euro). Colaborările 
sunt necesare pentru „îmbunătăţirea 
accesului populaţiei din judeţele Sălaj 
şi Maramureş la servicii medicale de 
urgenţă”, precum şi pentru „asigurarea 
accesului la servicii de sănătate în 
regim ambulatoriu pentru populaţia 

judeţului Mara mureş”. 
Acest parteneriat dă posibilitatea 
accesării de fonduri europene care 
vor ajuta la investiţiile realizate la 
aceste unităţi spitaliceşti. Practic, 
Consiliul Judeţean va depune 
cererile de finanţare prin Programul 
Operaţional Regional. 

Unul din tre proiecte este în valoare 
de 7,7 milioane lei şi vizează Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare, Spitalul Orăşenesc 
Târgu Lăpuş, Spitalul de Recuperare 
Borşa, Spitalul Municipal Sighetu 
Marmaţiei, dar şi Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Zalău. Celălalt proiect 
în valoare de 9,5 milioane lei are 
în vedere un parteneriat între 
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare, 
Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. 
Nicolae Ruşdea” Baia Mare, Spitalul 
Orăşenesc Târgu Lăpuş, Spitalul 
de Recuperare Borşa, Spitalul 

Municipal Sighetu Marmaţiei, 
Spitalul de Boli Infecţioase şi 
Psihiatrie. Contribuţia judeţului 
Mara mureş în ambele proiecte este 
de 2%. Preşedintele CJ Maramureș, 

Gabriel Zetea a declarat că: „Infra-
structura din sănătate a reprezentat 
pentru noi o prioritate în acest 
mandat, lucru demonstrabil prin 
sumele de bani cu care Consiliul 
Jude țean a finanțat în acest an acti-
vitatea spitalelor din subordine”. 

Sănătatea, o prioritate 
Recent, consilierii maramureşeni au aprobat încheierea unor acorduri de parteneriate între Ministerul 
Sănătăţii şi spitalele din judeţ. Din echipa de implementare a proiectelor vor face parte şi reprezentanţi 
ai Consiliului Judeţean. Scopul acestor acorduri 
este accesarea de fonduri europene pentru 
investiții în valoare de aproape 18 milioane de lei 
(4 milioane 
de euro). 

În cadrul ședinței Consiliului 
Județean Maramureș de la 
sfârșitul lunii august, șeful ad-
ministrației județene, Ga briel 

Zetea a prezentat aleșilor desfă-
șurarea și implementarea progra-
mului „Primul ghiozdan”, care se 
desfășoară, la nivelul județului, 
pentru al doilea an la rând. Dacă 
pentru anul școlar 2017 – 2018 au 
existat 69 de UAT-uri partenere din 
totalul de 76, unde administrațiile 
locale au participat cu o cofinanțare 
de 10%, pentru anul școlar 2018 
– 2019, contractul de parteneriat 
între Consiliul Județean Maramureș, 
Inspectoratul Școlar Județean și uni-
tățile administrativ-teritoriale a fost 
încheiat cu 74 de primării, în treaga 
finanțare fiind suportată de la bugetul 
județului. „Primul ghiozdan” va 
ajunge la toți copiii care, în toamna 
acestui an, vor începe clasa 0. 

„Din partea Consiliului Județean 
au fost și consilieri județeni care au 
participat la înmânarea ghiozdanelor 
echipate cu cele necesare pentru 
școală tuturor reprezentanților 
administrațiilor locale. Știu că unul 
dintre cei mai activi consilieri a 
fost Liliana Moga, acesta fiind un 
proiect inițiat de dânsa și susținut, 

în anii trecuți, din resurse personale, 
dar la o cotă mai redusă”, a declarat 
președintele Gabriel Zetea. 

Invitată să se adreseze colegilor 
consilieri județeni, Liliana Moga 
a precizat faptul că, pe parcursul a 
cinci zile, o comisie de la Consiliul 
Județean a ajuns în întreg județul, 
programul de livrare al ghiozdanelor 
fiind stabilit pe localități, dar și în 
funcție de numărul de fetițe sau 
de băieți care vor începe clasa 0 
în toamna acestui an. „Copiii se 
vor bucura în prima zi de școală de 
acest prim ghiozdan, iar bucuria 
mea este și mai mare știind că, un 
proiect personal a ajuns să fie, în 
prezent, un proiect implementat la 
nivel județean”, a conchis consilierul 
județean Liliana Moga.

„Primul ghiozdan” 
oferit de Consiliul Judeţean  
a ajuns la toate cele 74 de uat-uri 
partenere din Maramureș 

Mesajul președintelui Consiliului 
Județean Maramureș, ocazionat 

de Ziua Mondială a Educației 

De Ziua Mondială a Educației, 
gândurile mele de apreciere se 

îndreaptă spre toți profesorii 
care, cu dăruire și profesionalism 
intră la cursuri pentru a îmbogăți 
și a extinde cunoștințele copiilor 

noștri. După cei care ne-au dat 
viață profesorii sunt a doua 

noastră familie, sunt cei care cu 
pasiune și răbdare ne modelează 

caracterul și ne îndrumă în 
alegerea celui mai bun drum 

profesional în viață. 
De Ziua Mondială a Educației 

cinstim actul educațional și rolul 
său în dezvoltarea tezaurului 

de valori morale, iar profesorul 
trebuie să fie în centrul întregii 

societăți. Rolul educației este 
de a produce valori autentice 

iar profesorilor le revine această 
datorie, de a ajuta la dezvoltarea 

educațională a fiecăruia dintre 
noi.  

 
În numele Consiliului Județean 
Maramureș și al meu personal, 

transmit tuturor profesorilor 
multă sănătate, putere de muncă 

și răbdare infinită în șlefuirea 
acestor diamante brute care 

sunt elevii pe care îi întâlnesc zi 
de zi la cursuri. Iar răsplata lor 

vine atunci când, printre sutele 
și miile de copii pe care i-au 

pregătit regăsesc adulți realizați 
din punct de vedere profesional, 

care țin să mulțumească 
mentorilor lor pentru tot ce i-au 

învățat în anii de școală. 
 

La mulți ani, stimate cadre 
didactice! Primiți 

întregul meu respect 
și apreciere, alături de 
cele mai sincere urări 
de bine, prosperitate 

și bucurii nenumărate 
alături de cei dragi!  

 
Gabriel Zetea, 

președintele Consiliului 
Județean Maramureș 
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Academia de vară ARE s-a 
desfășurat anul acesta în 
județul Maramureș. Acest 
eveniment reprezintă una 

din cele mai importante activități 
anuale organizate de Adunarea 
Regiu nilor Europei, reunind politi-
cieni regionali, funcționari publici 
și reprezentanți ai tinerilor în cadrul 
unui program intens de schimburi de 
experiență și vizite de studii pe teme 
relevante pentru membrii ARE, alese 
de regiunea gazdă.
Consiliul Județean Maramureș este 
mem bru în organizația Adunarea Re-
giunilor Europei - ARE încă din anul 
1997, participând activ la întâlniri 

ale Comisiilor ARE, conferințe și 
proiecte derulate de această organi-
zație paneuropeană. 
Având în vedere că anul acesta este 
un an jubiliar pentru România, ju -
de țul Maramureș a dorit să mar-
cheze centenarul Marii Uniri prin 
organizarea unei manifestări inter-
naționale de amploare, care să aducă 
în prim plan valorile și tradițiile 
noastre și să promoveze moștenirea 
culturală a județului nostru în rândul 
regiunilor europene participante, 
găzduind în perioada 6-11 august 
2018 Academia de vară ARE .
Ținând cont că anul 2018 a fost 
declarat „Anul European al Patri-

moniului Cultural”, tema aleasă 
pen tru Academia de vară ARE 
2018 este „Patrimoniu cultural 
pen tru atractivitate regională”, o te-
mă generoasă care a adus în prim-
plan bogata moștenire culturală a 
Maramureșului și modul cum poate 
fi pusă în valoare pentru a stimula 
dezvoltarea regională.
Deschiderea oficială a acestui eve-
niment internațional s-a bucurat 
de prezența oficialităților județene 

și locale, dar și de cea a oficialilor 
Adunării Regiunilor Europei. 
La ediția din acest an a Academiei 
de vară ARE, au participat peste 
100 adulți și tineri, reprezentanți 
ai regiunilor membre ARE din 
Suedia, Norvegia, Belgia, Olanda, 
Elveția, Germania, Serbia, Croația, 
Albania și România. Oaspeții noș-
tri au participat la sesiuni ple-
nare, seminarii, vizite de studiu și 
evenimente artistice. Dintre obiec-
tivele culturale vizitate amintim: 
Turnul Ștefan, Bastionul Măcelarilor, 
Muzeul județean de Artă - Centrul 
Artistic Baia Mare, Biserici de 
lemn din patrimoniul UNESCO, 
Cimitirul Vesel de la Săpânța, Casa 
Olarului din Baia Sprie, Instalațiile 
de tehnică populară din Sârbi.

De asemenea, au avut ocazia să 
cunoască tradițiile, stilul de viață 
autentic și moștenirea noastră 
culturală, evaluând cele mai bune 
metode pentru a le pune în valoare și 
a crește atractivitatea regională prin 
participarea la ateliere de meșteșuguri 
tradiționale, organizate la Muzeul 
satului din cadrul Muzeul județean 
de etnografie și artă populară din 
Baia Mare. 

Ca un memento al acestei ediții a 
Academiei de vară ARE, doi artiști 
belgieni ajutați de artiști plastici 
maramureșeni au realizat o lucrare 
de mari dimensiuni pe peretele Casei 
Tineretului din Baia Mare, în cadrul 
unui seminar de artă stradală. Astfel 
au adus arta contemporană mai 
aproape de public și au înfrumusețat 
în același timp ambientul urban al 
municipiului Baia Mare. Inaugurarea 

lucrării de artă urbană a fost integrată 
în programul „Baia Mare Capitala 
Tineretului din România”.
Participanții Academiei de vară 
ARE 2018 au apreciat modul în care 
Consiliul Județean Maramureș a 
organizat acest eveniment interna-
ţional și dezvoltarea continuă a ju-
de țului nostru. De asemenea, ofi-
cialii români și europeni au felicitat 
reprezentanții autorităților locale 
și județene pentru modul în care 
susțin și promovează tradițiile, meș-
teșugurile și cultura acestei zone unice 
în lume, Maramureșul nostru drag.

Material realizat cu sprijinul Biroului 
Info Turism şi Salvamont, Biroului Relaţii 

Internaţionale, Serviciul Relaţii publice 
şi promovarea judeţului  

din cadrul CJ Maramureş

Maramureșul, 
gazda Academiei 
de vară ARE 2018
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Consilierii maramureşeni 
au aprobat, la sfâr și-
tul lunii mai, acor da-
rea titlului de cetăţean 

de onoare al judeţului Maramureş 
pentru PS Iustin. 
Şeful administraţiei maramureşene, 
Gabriel Zetea, a declarat atunci 
că, în urma discuţiilor purtate cu 
aleşii judeţeni referitor la acordarea 
titlului de cetăţean de onoare, una 
dintre propunerile agreate a fost 
cea a PS Iustin. Drept urmare, în 
cadrul Zilelor Maramureşului când 
i s-a acordat ierarhului distincţia 
„Cinste Maramureşului” s-a anunţat 
şi demersul care urmează să fie pus în 
practică. La rândul său, consilierul 
judeţean Teodor Ardelean a afir-
mat că „e un gest respectuos şi 
de apreciere pentru a aduce în 
lumină o personalitate cu adevărat 
carismatic”. Despre PS Iustin, 
consilierul Gheorghe Mihai Bârlea 
a apreciat că „avem de-a face cu o 
personalitate teologică remarcabilă”, 
iar vicepreşedintele CJ Maramureş, 
Doru Dăncuş, a spus că „e unul 
dintre maramureşenii cu care ne 
mândrim. Nu s-a prea vorbit aici de 
latura voievodului din Maramureş 
iubitor de frumos, iubitor de 
tradiţii, de valorile culturale ale 
Maramureşului”.

Au ţinut să rostească un cuvânt şi 
consilierii Anton Rohian, Gheor-

ghe Marian şi Alexandru Sas. 
Distincţia i-a fost acordată în 30 
iunie 2018, cu ocazia hramului şi 
împlinirea a 25 de ani de la reînvierea 
Mănăstirii Bârsana. 
Primul eveniment al zilei, la care au 
asistat cele câteva mii de credincioşi 
veniţi pentru închinare la sfânta 
mănăstire, a fost resfinţirea picturii 
bisericii de la primul nivel, în urma 
unor lucrări de restaurare ico-
nografică făcută pentru înlăturarea 
distrugerilor produse de timp a unor 
icoane murale.

Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească 

Sfânta Liturghie Arhierească s-a 
des fă şurat în Altarul de Vară al Mă-
năstirii, în prezenţa mai multor 
oficialităţi şi a câtorva mii de cre-
dincioşi. 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin şi 
Preasfinţitul Arhiereu-Vicar Timotei 
Sătmăreanul au slujit în fruntea unui 
sobor de peste 40 de preoţi şi diaconi, 
din care au făcut parte Arhim. Dr. 
Casian Filip, eclesiarhul Catedralei 
Episcopale „Sfânta Treime” din 
Baia Mare, Arhim. Dr. Ioachim 
Tomoiagă, consilier eparhial social-
filantropic şi misionar, Arhim. Teofil 
Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, 
Arhim. Dr. Paisie Cinar, duhovnicul 
Mănăstirii Bârsana, Arhim. Ghelasie 
Maxim, economul Mănăstirii Rohia, 
Pr. Vasile Aurel Pop, protopopul de 

Sighet, Pr. Mihai Chira, protopopul 
de Vişeu, Protos. Agaton Oprişan, 
stareţul Mănăstirii Petrova, Protos. 
Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii 
Dragomireşti, Preot Gheorghe Urda, 
paroh în Bârsana, cel care a reînviat 
Mănăstirea Bârsana, Pr. Vasile 
Cornel Dunca, paroh în Bârsana - 
Valea Muntelui, şi mulţi alţi preoţi 
din parohii vecine, din protopopiat şi 
din alte protopopiate. Răspunsurile 
la Sfânta Liturghie Arhierească au 
fost date de Corul „Arhanghelii” al 
preoţimii din Episcopia Maramu-
reşului şi Sătmarului, dirijaţi de Pr. 
Dr. Petrică Aurelian Covaciu. 
La chinonic a cântat şi Paula Coteţ, 
elevă la Liceul de Arte din Baia 
Mare. În rândul credincioşilor 
au fost prezenţi deputatul Dr. 
Cherecheş Viorica, subprefectul 
Alexandru Cosma, Gabriel Zetea - 
preşedintele Consiliului Judeţean, 
Cătălin Cherecheş, primarul 
municipiului Baia Mare, membru 
în Adunarea Naţională Bisericească, 
General (r) Ioan Pop - Rapidul, Ioan 
Doru Dăncuş - vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean, Teodor Şte-
fanca - primarul comunei Bârsana, 
Arhitectul Dr. Dorel Cordoş, cel 
care a proiectat întreg complexul 
monahal Bârsana, cu atâta pricepere 
încât a devenit una din emblemele 
monahismului românesc, prin arhi-
tec tura ei, Ing. Mircea Leţiu, fost 
membru în Adunarea Naţională 

Bisericească, Matei Godja - primarul 
comunei Onceşti, alţi primari, 
consilieri judeţeni şi comunali, 
oameni de artă şi cultură.

Președintele Consiliului Județean 
Ma ra mureș, Gabriel Zetea i-a în-
mâ nat Preasfințitului Părinte Ius-
tin, episcop al Maramureșului și 
Sătmarului, placheta și diploma care 
atestă titlul de Cetățean de Onoare 
al Maramureșului, distincție care i-a 
fost acordată prin votul consilierilor 
județeni, în cadrul ședinței ordinare 
din luna mai 2018. În ultima lună, 
reprezentanții Episcopiei au analizat 
unde ar fi locul cel mai potrivit 
pentru a-i fi înmânată această 
distincție și au optat pentru Bârsana, 
aici fiind tărâmul voievozilor 
Maramureșului. Șeful administrației 
județene a început prin a-i mulțumi 
Preasfințitului Părinte că a acceptat 
ca ceremonia de înmânare a titlului de 
Cetățean de Onoare să se desfășoare 
în Casa Domnului, la Bârsana, în 
Maramureșul Voievodal și nu într-o 
instituție laică din Baia Mare.

 „Vreau să mulțumesc consilierilor 
județeni pentru votul în unanimitate 
pe care l-au dat pentru acest titlu de 
Cetățean de Onoare al județului 
Maramureș, la propunerea grupului 
de iniţiativă format din președintele 
Consiliului Județean, profesorul 
Teodor Ardelean, directorul Biblio-
tecii Județene «Petru Dulfu» din 
Baia Mare, reprezentanții Ga  zetei 
de Maramureș și repre zen tanții 
Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului 
și Sătmarului.
Consiliul Județean Maramureș a 
aniversat, anul trecut, 25 de ani 
de existență, la fel ca și Mănăstirea 
Bârsana, care a aniversat în acest an 
25 de ani de existență. Și cu această 
ocazie, am oferit și noi maicii 
starețe Filofteia un coș cu flori albe, 
care înseamnă puritate ca sufletul 
acestei mănăstiri temerare. Județul 
Maramureș aniversează în acest 
an 50 de ani de la înființarea sa în 
actuala formă administrativă, când 
țările din sudul județului s-au unit 
cu Maramureșul Voievodal. Și tot 
în acest an, aniversăm cu toții 100 

de ani de la Marea Unire, unirea 
Transilvaniei cu România, unde 
Maramureșul a fost în prima linie 
a acelei bătălii prin personalitățile 
sale de excepție: George Pop de 
Băsești, Ilie Lazăr, Vasile Lucaciu, 
Ioan Mihaly de Apșa, personalități 
care au avut ca ideal unitatea și 
care au pus unitatea mai presus de 
propria lor siguranță. Astăzi, în 
societatea în care trăim, divizată de 
ură, sunt puține personalități care 
se pot ridica la nivelul înaintașilor 
noştri. Însă o astfel de personalitate 
este Preasfinția Sa, Episcopul 
Maramureșului și Sătmarului, Iustin 
Hodea. Și din acest motiv, Consiliul 
Județean Maramureș îi conferă titlul 
de Cetățean de Onoare pentru că, 
duminică de duminică însuflețește 
miile de maramureșeni care participă 
la slujbe și care ascultă cuvintele sale 
de învățătură. Diploma consfințește 
acordarea titlului de Cetățean de 
Onoare al județului Maramureș, iar 
placheta este cea care, peste ani, va 
rămâne mărturie a acestui moment 
istoric. 
Placheta a fost acordată Preasfin-
țitului Părinte Dr. Iustin Hodea, 
Episcopul ortodox român al Mara-
mureșului și Sătmarului, un ierarh 
jertfelnic și un om providenţial al 
timpului, devotat și dăruit total în 
slujirea bisericii ortodoxe strămoșești 
și a neamului românesc, pentru 
promovarea culturii și a valorilor 
spirituale locale, pentru contribuția 
importantă la păstrarea tradițiilor 
acestui ținut și pentru inegalabila 
misiune de apărare a identității 
românești, culturale și religioase”, 
a declarat președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea. 

Preasfinţitul Părinte Iustin, 
Episcopul Maramureşului 
şi Sătmarului, a primit titlul 
de cetățean de onoare 
al județului, după Sfânta 
Liturghie Arhierească de la 
Mănăstirea Bârsana săvârșită 
cu ocazia hramului şi împlinirea 
a 25 de ani de la reînvierea 
Mănăstirii.

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin 
- Cetăţean de Onoare al judeţului
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Evenimentul a avut loc în 
cadrul ediției a XIII-a 
a Zilelor revistei „Nord 
Literar” și în cadrul celei 

de-a XVII-a ediții a Colocviilor de 
literatură care au reunit scriitori 
din Maramureș dar și din județele 
limitrofe, prezenți la aniversarea 
celor 15 ani de la apariția revistei 
Nord Literar (director executiv - 
Săluc Horvat). Printre oficialitățile 
prezente la acest moment important 
pentru județul Maramureș s-au 
aflat și președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea, 
vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, 
prefectul de Maramureș, Vasile 
Moldovan și subprefectul Alexandru 
Cosma. 
În decursul timpului, Maramureșul 
a dat țării un număr important 
de personalități, de la oameni 
politici cu puternice implicații în 
marile momente ale istoriei noastre 
naționale (cum au fost Gheorghe 
Pop de Băsești și Vasile Lucaciu), la 
personalități din domeniul științelor 
exacte (prof. univ. dr. Valentin Ionel 
Vlad – fost președinte al Academiei 
Române), din domeniul literaturii 
(Augustin Buzura, Nicolae Breban), 
din domeniul muzicii (Dumitru 
Fărcaș) etc., precum și alți oameni 
de seamă care și-au legat destinul de 
aceste locuri prin naștere și activitatea 
lor. În semn de recunoștință și de 
prețuire pentru contribuția acestora 
la sporirea prestigiului cultural și 
spiritual al Maramureșului, Con-
siliul Județean a instituit titlul de 

„Cetățean de onoare al județului”. 
Între cei care au beneficiat de acest 
titlu îi amintim pe interpretul de 
muzică populară Nicolae Sabău, 
academicianul Valentin Ionel Vlad 
(președinte al Academiei Române), 
academicianul Nicolae Breban, aca-
demicianul Ion Alexandru Surdu, 
interpretul de muzică populară, 
taragotistul inegalabil Dumitru 
Făr caș, Preasfințitul Părinte Ius tin 
Sigheteanul – episcopul Maramu-
reșului și Sătmarului.

„Ion Pop face parte din suita 
iluștrilor dascăli universitari clujeni 
și cărturari, începând cu Sextil 
Pușcariu (primul rector al primei 
universități în limba română de 
după 1918 din Cluj), continuând 
cu alți dascăli de renume: Gh. 
Bogdan-Duică, Dumitru Popovici, 
Ion Breazu, Iosif Pervain, Dumitru 
Pop (un alt maramureșean), Mircea 

Zaciu, Ion Vlad, Mircea Muthu și 
alții. Propunerea noastră de acordare 
a titlului de Cetățean de onoare 
al județului Maramureș a avut în 
vedere, pe lângă apartenența (prin 
naștere) la acest județ, importanta și 
îndelungata sa activitate universitară, 
fiind mai mulți ani decan al Facultății 
de Filologie din Cluj-Napoca, vas-
ta sa operă literară (poet, critic și 
istoric literar, traducător, editor, 
con ducător de reviste literare), 
pre cum și legăturile strânse și per-
manente pe care le-a avut și le are 
cu Maramureșul, cu Baia Mare, prin 
participările la evenimentele literare 
și culturale de aici, prin colaborarea la 
revista Nord Literar. Ion Pop – poet, 
critic și istoric literar, traducător, 
editor, profesor universitar, doctor 
în filologie, membru al Academiei 
Române – se înscrie în galeria 
marilor personalități ale literaturii 
și culturii române contemporane. 

Prin acordarea titlului de Cetă-
țean de Onoare al Județului Mara-
mureș academicianului Ion Pop 
(ală turându-se celorlalte nume 
re mar cabile cărora li s-a acordat 
acest onorabil titlu), sporește pa-
trimoniul cultural al județului, la 
care se adaugă recunoștința noastră 
pentru prestigioasa lui activitate 
și este dovada unui nou prilej de a 
arăta prețuirea acordată de obștea 
acestui județ culturii și oamenilor 
de cultură”, a arătat în expunerea de 
motive, președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea. 

Săluc Horvat, directorul executiv 
al revistei „Nord Literar” a declarat 
că, alături de Asociația Maramureș 
a Uniunii Scriitorilor, transmit 
aprecieri instituției Consiliului Jude-
țean pentru sprijinul nemijlocit pe 

care îl acordă vieții culturale, atât ca 
prezență fizică la evenimente cât și ca 
susținerea materială. 

În cuvântul său adresat celor prezenți, 
șeful administrației județene, Gabriel 
Zetea s-a arătat încântat de faptul că, 
în Palatul Administrativ din Baia 
Mare, în „casa Consiliului Județean” 
se desfășoară, pe lângă ședințele de 
plen ale consilierilor județeni și multe 
momente emoționante. „În ultimii 
doi ani am avut mai multe inițiative 
de acordare a titlului de Cetățean de 
Onoare celor care și-au demonstrat 
dragostea pentru Maramureș, dar 
sunt încă multe personalități care 
trebuie să fie distinse cu acest titlu 
onorific. Mulțumesc încă o dată 
comitetului de inițiativă care a venit 
cu această propunere, mulțumesc 
revistei Nord Literar și, nu în ultimul 

rând, mulțumesc colegilor consilieri 
județeni pentru votul în unanimitate 
acordat pentru decernarea acestui 
titlu academicianului Ion Pop”, a 
declarat președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea. 
Au luat cuvântul, pe rând, consilierii 
județeni Teodor Ardelean, Gheor-
ghe Mihai Bîrlea, Florica Roman, 
prefectul Vasile Moldovan, sub pre-
fectul Alexandru Cosma, vicepre-
ședintele CJ Maramureș, Ioan Doru 
Dăncuș, dar și scriitori și prieteni ai 
academicianului Ion Pop, care au 
adus elogii întregii sale vieți pro-
fesionale. 

Academicianul Ion Pop s-a declarat, 
la final, copleșit de atât atâtea cuvinte 
frumoase și împovărătoare.

„Este o foarte mare cinste să 
fiu, începând de azi, prezent în 
rândurile cetățenilor de onoare 
din Maramureș. Mulțumesc 
tuturor celor care au vorbit 
atât de generos la adresa 
mea, mulțumesc celor care au 
ascultat toate aceste elogii. 
Acest moment rămâne foarte 
important, iar toate cuvintele 
spuse aici vor rămâne înscrise 
pe viață în sufletul meu”

- a declarat cel mai nou cetățean  
de onoare al județului Maramureș, 

academicianul Ion Pop

Academicianului Ion Pop  
i-a fost decernat titlul de 
Cetăţean de Onoare al Judeţului 
Maramureș 
Vineri, 5 octombrie, de la ora 11.00, în Sala „Bogdan Vodă” a Consiliului Județean Maramureș a avut  
loc ceremonia de decernare a titlului de Cetățean de onoare al județului Maramureș academicianului 
Ion Pop, profesor universitar, poet, critic și istoric literar, fiu al Maramureșului,  
născut în comuna Mireșu Mare. 

„Prin acordarea titlului  
de Cetă țean de Onoare 
al Județului Mara mureș 
academicianului Ion Pop (ală
turânduse celorlalte nume 
re mar cabile cărora li sa 
acordat acest onorabil titlu), 
sporește pa trimoniul cultural 
al județului, la care se adaugă 
recunoștința noastră pentru 
prestigioasa lui activitate și 
este dovada unui nou prilej de 
a arăta prețuirea acordată de 
obștea acestui județ culturii și 
oamenilor de cultură”.

Gabriel Zetea,  preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş
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Maramureș Balloon Fies -
ta a lansat pen tru Ro-
mânia 100 de baloane 
cu aer cald. Această 

inițiativă de a celebra împli nirea celor 
100 de ani a României Mari și 100 
de ani de la sfârșitul Primului Război 
Mondial, aparține Asociației pentru 
Siguranță, Echilibru, Nonconfor-
mism și Sensibilitate – SENS. 
Evenimentul „100 de baloane pentru 
România” este un proiect depus 
de Consiliul Județean Maramureș, 
în cooperare cu Asociația SENS, 
finanțat parțial prin Ministerul 
Culturii și Identității Naționale.
În organizarea acestui demers s-au 
alăturat Municipiul Baia Mare și 
Aero clubul României. Acesta a de-
butat miercuri, 3 octombrie 2018, 
în Baia Mare, cu parada celor 100 

de echipaje a baloanelor cu aer cald 
venite din 28 de țări europene. 
La evenimentul de deschidere a fost 
prezent vicepreședintele Consiliului 
Județean Maramureș, Ioan Doru 
Dăn cuș, primarul municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheș, Dan 

Chiriac, reprezentantul Aeroclu-
bului României și reprezentanții 
Asociației SENS, Peter Hurley și 
Loredana Ionescu. „Mă bucur că 
astăzi, împreună cu Municipiul Baia 
Mare și Aeroclubul României, la 
inițiativa Asociației SENS, am putut 

să dăm sens și viață acestui eveniment 
început în urmă cu un an, Maramureș 
Balloon Fiesta. Iată, astăzi adăugăm 
100 de baloane pentru România. 
Maramureșul în urmă cu 100 de 
ani a fost în prima linie a Marii 
Uniri, iar acum, tot județul nostru 
dă culoare acestui eveniment, prin 
acest festival pe care îl organizăm 
împreună. Atunci când ne unim 
forțele pentru astfel de inițiative ies 
lucruri extraordinare. În zilele ce 
urmează veți vedea Maramureșul 
de sus. Este un colț de rai și sper să 
vă convingeți singuri după ce veți 
survola întregul județ”, a precizat 
Ioan Doru Dăncuș, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Maramureș.  
Proiectul a continuat cu sesiuni 
de zbor liber, târguri tradiționale, 

teatru de copii și ateliere de creație 
pe Aerodromul Baia Mare al 
Aeroclubului României. În încheiere, 
cei 400 de piloți și membri de echipe 
din 28 de țări europene, împreună cu 
participanții care vor fi prezenți pe 
Aerodromul din Baia Mare, vor ține 
un moment de reculegere pentru 
comemorarea eroilor români. 

Cea de-a cincea ediție a festivalului 
„100 de baloane pentru România 
– Maramureș Balloon Fiesta” s-a 
încheiat cu un real succes. Dumi-
nică dimineaţa, în ultima zi a eve-
nimentului, eroii care şi-au pierdut 
viaţa pentru înfăptuirea Marii Uniri 
din 1918, precum şi cei căzuţi în 
Al Doilea Război Mondial au fost 

comemoraţi la Aerodromul 
Aeroclubului Baia Mare, mo-
ment urmat de o sesiune de zbor 
liber cu baloa nele. 
Peste zi, participanţii, veniţi în 
număr mare, chiar din judeţele 

învecinate, au avut parte de un 
târg tradiţional, teatru pentru copii, 
ateliere de creaţie etc. Seara a reunit 
din nou cele 100 baloane, al căror 
salut la ancoră a marcat celebrarea 
Centenarului României. Doritorii 
au avut ocazia de a se ridica în nacela 
baloanelor ancorate la sol, cei mai 
încântaţi fiind copiii, care şi-au făcut 
curaj, urcând lângă piloţii sosiţi din 
întreaga lume. 

Festivalul baloanelor cu aer cald a 
arătat, încă o dată, interesul foarte 
mare al publicului larg faţă de 
acest tip de eveniment, fapt pentru 
care Maramureşul va găzdui şi alte 
manifestări similare. 

Satele României s-au reunit în 
această vară într-o frumoasă 
localitate mara mu reșeană, un 
eveniment de mare anvergură 
desfășurat în perioada 18-19 august, 
în jurul unui mare simbol al județului 
nostru, fusul maramureșean, 
amplasat pe o pajiște în Săpânța. 
Eveni mentul a fost orga nizat de 
Asociația Interculturală de Tradiții, 
în cooperare cu Consiliul Județean 
Maramureș, cu sprijinul Ministerului 
Culturii și Identității Naționale. 

Încadrat în proiectul aniversar al 
Centenarului Marii Uniri a României, 
evenimentul Reuniunea Satelor a 
reîntregit prin credință, tradiții și 
obiceiuri populare un număr de peste 
800 de participanți din România, 
dar și din Republica Moldova. Din 
respect și dragoste față de valorile 
străbune, fiecare comunitate a fost 
reprezentată cu mândrie prin portul, 
cântecul și dansul popular specific 
fiecărei zone. În cadrul programului 
desfășurat în aceste două zile, oaspeții 

au avut ocazia de a vizita principalele 
obiective turistice, precum și atelierele 
meșterilor populari din Săpânța, după 
care au format o frumoasă paradă a 
portului popular românesc, care a 
condus întreg alaiul spre „pajiștea 
unirii satelor românești”. 
Acțiunea culturală s-a bucurat de pre-
zența președintelui Consiliului Ju-
de țean Maramureș, Gabriel Zetea, a 
prefectului Vasile Moldovan, a vice-
președintelui Ioan Doru Dăn cuș, 
precum și a reprezentanților Ministe-

rului Culturii și Identității Naționale. 
Șeful administrației județene s-a arătat 
încântat de reușita acestei manifestări 
care a reunit un număr atât de mare 
de români ce s-au bucurat de tradițiile 
autentice. 

„Tradiția este importantă, deoarece va 
reîntregi marile familii de români. Ea 
reprezintă elementul principal care îi 
va aduce înapoi acasă și pe cei care au 
ales calea străinătății”, a susținut Gabriel 
Zetea. 

Peste 800 de români au fost uniţi prin valorile străbune  
în Săpânţa

Acţiunea „100 de baloane 
pentru România” – un real succes



În 23 aprilie, Comitetul Intermi-
nisterial pentru Centenar a aprobat 
4 proiece depuse de Consiliul 
Judeţean Maramureş: George Pop 

de Băseşti şi Marea Unire a Românilor, 
Satele Unite ale României, 100 de 
baloane pentru România şi Conferinţa 
internaţională cu tema „De ce nu a fost 
posibilă pacea după încheierea primului 
război mondial şi cum să evităm greşelile 
istoriei”. Acestor proiecte li s-a mai 
adăugat alte şase, aprobate în şedinţa din 
6 iulie 2018, în sumă totală de 785.000 
de lei. 
Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea a declarat că, 
având în vedere faptul că în anul 2018 
se împlinesc 100 de ani de la Marea 
Unire, iar la nivel național există un 
proiect de aniversare a Centenarului 
României, Județul Maramureș dorește 
să susțină și să promoveze, prin 
colaborare la nivel interinstituțional, 
proiectele privind celebrarea acestui 
important eveniment istoric. Unul 
dintre acestea este „Centenarul Unirii 
1918 – 2018. Maramureșul înainte 
și după Marea Unire a Românilor”, 
care reprezintă organizarea unor serii 
de comunicări științifice ce se vor 
desfășura la sediul Muzeului Județean 
de Istorie și Arheologie Maramureș, 
Baia Mare. Acest proiect a fost finanțat 
de Ministerul Culturii și Identității 
Naționale cu suma de 18.000 de lei.  
 
Un al proiect finanțat de Comitetul 
Interministerial pentru Centenar cu 
suma de 263.000 de lei este „Recons-

tituirea Drumului Unirii”, prin care se 
dorește refacerea traseului delegației 
maramureșene din decembrie 1918, 
parcurs până la Alba Iulia. Tot în 
contextul aniversării Centenarului 
Marii Uniri a României s-a propus 
realizarea unei cercetări de amploare 
în Județul Maramureș, care să readucă 
în atenția marelui public și, în special, 
în atenția generației tinere, amintirea 
și jertfa eroilor din marea conflagrație 
mondială (1914-1918) și valorificarea 
rezultatelor cercetării, prin editarea 
unui album „Monumente din Județul 
Maramureș închinate eroilor din Primul 
Război Mondial”. 

Proiectul „Recunoaștere și recunoștință 
pentru făuritorii României Mari” în-
su mează rezultatele cercetării de te ren 
efectuate în anul 2017 prin proiec-
tul „Maramureșeni la Alba Iulia. 1 
Decembrie 1918”, implementat de 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 
Maramureș. Pentru reușita acestui 
proiect s-a alocat suma de 80.000 lei către 
Consiliul Județean Maramureș pentru 
proiectul depus de Muzeul Județean de 
Istorie și Arheologie Maramureș. 

Județul Maramureș dorește să promoveze 
personalitățile maramureșene care și-au 
adus contribuția în înfăptuirea mare-
lui ideal național: UNIREA. Unul 
dintre marii corifei ai Maramureșului 
este Preotul Vasile Lucaciu. Proiectul 
„Preotul Vasile Lucaciu – Promotor 
al proiectului Marii Uniri” presupune 
organizarea unei conferințe interna-

ționale dedicată studenților români 
de la Universitățile Pontificale și ale 
universităților de stat din Roma precum 
și rezidenților români din Regiunea 
Lazio. Pentru acest proiect, Ministerul 
Culturii a alocat suma de 73.000 de lei. 

„Tribunul Unirii, George Pop 
și conacul său de la Băsești 
au fost punctul de întâlnire a 
personalităților politice ale acelor 
vremuri: Vasile Lucaciu, Ioan 
Rațiu, Vasile Goldiș, cei care 
au pus bazele împlinirii visului 
milenar al neamului românesc. 
În acest sens am propus proiectul 
Recunoaștere și recunoștință 
pentru făuritorii României Mari, 
care va fi finanțat cu suma de 
80.000 de lei”

-  a conchis șeful administrației 
județene, Gabriel Zetea. 

Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că 
din totalul de 50 de milioane de lei 
alocați, la nivel național, de Comitetul 
Interministerial pentru Centenar, peste 
5 milioane de lei vin în Maramureș, ceea 
ce reprezintă peste 10% din întreaga 
sumă. „1 Decembrie 1918 a fost pentru 
Maramureș un moment crucial, iar 
sentimentele patriotice care încearcă în 
acest an centenar maramureșenii sunt 
poate mai pronunțate decât în alte părți”, 
a declarat șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea.

Zece proiecte depuse de  
Consiliul Judeţean Maramureș, finanţate  
de Comitetul Interministerial pentru Centenar 

Comitetul Interministerial 
pentru Centenar a aprobat 
în total zece proiecte depuse de 
Consiliul Judeţean Maramureş, în valoare 
totală de peste 1,6 milioane de lei. 


