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ocoleau 50 de km, pentru că o legătură de 
3 km nu era bună. E un aspect minor, dar 
e important pentru ei. Oamenii au tot 
felul de probleme, pentru că întotdeauna 
pentru om, cea mai mare problemă pe 
care o are este problema lui. Noi trebuie 
să gândim problemele tuturor. 
Cel mai mare necaz pe care îl au oamenii 
şi pe care l-am auzit în general este le-
gat de locurile de muncă. Dacă ne-am 
transfera într-o agenţie de locuri de 
muncă, ar fi foarte bine. În fiecare zi 
primim o mulţime de CV-uri. Şi pe 
această cale atrag atenţia oamenilor 
din aparatul propriu să nu se creadă 

de neînocuit. Sunt oameni care vor să 
vină să muncească, nu-mi doresc să dau 
oameni afară, dar nici nu pot să tolerez 
nemunca. 

Rep.: Care este cea mai mare realizare 
a dvs.?

Zamfir Ciceu: Cred că cel mai important 
este că Spitalul Judeţean este la această 
dată într-o linie dreaptă şi putem să 
ducem la bun sfârşit. Sufletească ai în 
fiecare zi când vezi un om mulţumit, o 
problemă rezolvată. Şi faptul că nu am 
făcut compromisuri, deşi e foarte greu să 

Reporter: Sunteţi la jumătatea 
mandatului. Cum aţi caracteriza 
această perioadă de doi ani?

Zamfir Ciceu: O mare provocare, pentru 
că venind pe un fond de aşteptare 
foarte mare, al românilor, în general, 
şi al maramureşenilor, în special, orice 
nerealizare, cât de mică, poate constitui 
un eşec în opinia electoratului şi atunci 
te gândeşti foarte bine ce ai de făcut şi 
încerci să punctezi exact ceea ce lumea 
aşteaptă de la tine. 
Să faci ceea ce lumea se aşteaptă să faci e 
cea mai mare provocare. 
Cel mai im portant lucru e să faci treabă 
şi să le spui oamenilor ce poţi face, 
sincer. Dacă îi abureşti pe oameni cu 
tot felul de lucruri, vine un moment al 
bilanţului, când aceste promisiuni se 
întorc împotriva ta. Dacă oamenilor le 
explici cât poţi face şi te ţii de cuvânt, 
atunci oamenii te respectă. După 2 ani 
de zile n-am reuşit să ajung acolo unde 
mi-aş fi dorit. 
Mi-aş fi dorit ca astăzi drumul Baia Sprie-
Bârsana să fie gata, reabilitarea Spitalului 
Judeţean să fie gata, mi-aş fi dorit ca 
mult mai multe drumuri judeţene să fie 
reabilitate, dar din păcate doi ani de zile 
e un timp foarte scurt, raportat la 20 de 
ani în care nu s-a reabilitat aproape nimic 
în judeţ. În schimb, cred că suntem pe un 
drum ascendent, favorabil. 
Anul acesta nădăjduiesc că vom fina-
liza, așa cum ne-am propus, Spitalul 
Judeţean, că vom avea un contractant 
pentru drumul Baia Sprie-Bârsana şi 
că drumul va fi finalizat în termenul 
contractului, că va fi finalizat în termen 
proiectul „Circuitul bisericilor de lemn 
din Transilvania de Nord”. Ne-a ajutat 
Dumnezeu şi am semnat şi pentru lotul 
I contractul. Că avem cel puţin începute 
lucrările pe „managementul deşeurilor”. 
Toate aceste proiecte se urnesc greu.  

Rep.: Aţi prevăzut dezastrul din cadrul 
proiectelor?

Zamfir Ciceu: Oarecum da, pentru că 
din tot ce relevase media şi din tot ceea 
ce se ştia nu m-am aşteptat la foarte 
multe lucruri bune. Toate proiectele 
erau într-un impas. În şase luni, după ce 
am venit, s-a lucrat cât toată perioada 
anterioară la proiectul cu spitalul. La 
Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor au fost multe hârtii, am 
avut bucuria de a se semna contractul 
de finanţare într-un timp scurt. Am 
avut şi tristeţea de a nu putea face mai 
mult, dar cred că dacă eşti perseverent, 
dacă lucrezi corect şi cu bună credinţă, 
lucrurile se pot îndrepta. Îmi doresc o 
aplecare mai mare a nivelului central 
spre Maramureş, cred că în ultimul timp 
acest lucru s-a văzut, avem din drumurile 
naţionale începute a fi reabilitate, avem 
porţiunea dintre Sighet şi Moisei într-o 
stare bună. O să avem şi cealaltă parte, 
cel târziu până la sfârşitul mandatului 
reabilitată, o să avem şi un drum peste 
Gutâi reabilitat până în 2016, că vom 
avea lucrări demarate la Podul peste Tisa 
dacă situaţia din Ucraina se rezolvă într-
un mod paşnic. Asta e, până la urmă, 
ceea ce era în implementare de rezolvat. 
Acum trebuie să ne gândim foarte bine 
şi să ne pregătim pentru ceea ce vor 
însemna următorii 10 ani în Maramureş. 

Rep.: Aţi lucrat deja pe această parte.  

Zamfir Ciceu: Da, deşi au fost tot felul 
de comentarii că nu avem strategie, 
că nu avem proiecte. Cred că cel mai 
important lucru este să sincronizăm ceea 
ce se face şi să avem la nivelul judeţului 
o viziune unitară de dezvoltare. Trebuie 
să fim astăzi foarte bine integraţi cu 
fiecare comunitate din Maramureş. Nu 
mă interesează să avem un document 
formal, să spunem: „asta este strategia 

de dezvoltare a judeţului, am făcut-o cât 
de repede am putut şi uitaţi ce frumoasă 
copertă are”. Nu ajută pe nimeni. Pe 
maramureşeni îi ajută dacă se întâmplă 
ceva. Urmează o perioadă importantă 
pentru Maramureş, pentru că preşedenţia 
Consiliului Regional Nord Vest va 
reveni judeţului Maramureş, şi aceasta se 
va suprapune cu perioada de depunere şi 
votare a proiectelor şi sper sa fie de bun 
augur pentru judeţul Maramureş. Este 
un element important. 

Rep.: Sunt foarte multe lucruri  
pe care le-aţi făcut şi care nu sunt 
palpabile. Chestiuni care ţin de 
organizare, de a face instituţia 
funcţională şi eficientă.

Zamfir Ciceu: Succesul sau insuccesul 
unui conducător de instituţie publică 
depinde de calitatea aparatului pro-
priu. Dacă aparatul propriu este unul 
profesionist, care munceşte, acel con-
du cător are succes, dacă nu, nu. Este 
foar te important să ştii că ai persoanele 
potrivite în aparatul propriu, care înţeleg 
că mentalitatea în acest context este alta, 
că principala preocupare este scrierea 
de proiecte şi implementarea lor, este 
principalul obiectiv prin care putem 
dezvolta judeţul. Dacă funcţionarii sunt 
reticenţi sau nu ştiu sau nu vor să înveţe, 
este o problemă. 

Rep.: Ce reacţii aveţi din partea 
oamenilor?

Zamfir Ciceu: Oamenii spun foate 
multe, de exemplu când, pentru prima 
dată în ultimii, ani au început să se refacă 
drumurile, nu le venea să creadă. Am 
refăcut în această toamnă legătura dintre 
Bicaz şi judeţul Sălaj. Nu se putea circula. 
Erau 3 km acolo. La acest moment este 
doar pietruit, dar îl vom asfalta anul 
acesta sau cel târziu anul viitor. Oamenii 

rămâi pe o anumită linie pentru că sunt 
tot felul de presiuni. Cel mai important 
este să-mi fac treaba acolo unde sunt azi, 
mulţumind cât mai mulţi cetăţeni ai 
judeţului Maramureş, pentru că nu am 
cum să-i mulţumesc pe toţi. 

Rep.: Cum vedeţi Maramureşul peste 
încă doi ani?

Zamfir Ciceu: Cu un plus, cu câteva 
proiecte implementate şi cu multe altele 
deschise. Aşa îl văd eu. În special, proiecte 
de infrastructură, proiecte sociale, pe 
care am pus accentul pentru că avem 
mulţi asistaţi social în Maramureş care 
trebuie ajutaţi. 
Sunt două chestiuni care trebuie să 
guverneze gândirea politică: solidaritatea 
şi competivitatea. Încerc să fac un echi-
libru între ele, pentru că în societatea de 
azi nu poţi fi numai de stânga sau numai 
de dreapta. Asta cred că fac eu, asta cred 
că face Partidul Conservator, să unească 
cele două eşichiere politice. 

Rep.: Am văzut că foarte multe 
dintre propiecte propuse şi de CJ 
şi de primării, sunt altfel decât în 
sesiunea anterioară de finanţare a UE, 
când toată lumea se limita la apă şi 
canalizare.

Zamfir Ciceu: Asta înseamnă că avem 
oameni cu viziune. E important să ai 
lângă tine oameni cu viziune. Să ne 
înţelegem, nu un conducător scrie 
proiecte, doar trasează nişte linii. Dacă 
se înconjoară de oameni cu viziune şi 
de bună credinţă, sunt rezultate. Mi se 
reproşează că stau prea mult la birou. Nu 
se poate altfel. 
Prefer să pierd la partea de imagine 
deocamdată, lucrând la partea de admi-
nistraţie, pentru că o administraţie bună 
se transformă într-o imagine bună. 

Doi ani  
de performanţă 

„Cel mai im portant lucru e să faci 
treabă şi să le spui oamenilor ce 
poţi face, sincer. Dacă îi abureşti 
pe oameni cu tot felul de lucruri, 
vine un moment al bilanţului, când 
aceste promisiuni se întorc împotriva 
ta. Dacă oamenilor le explici cât 
poţi face şi te ţii de cuvânt, atunci 
oamenii te respectă. După 2 ani de 
zile n-am reuşit să ajung acolo unde 
mi-aş fi dorit”. 

Zamfir Ciceu
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Probabil cea mai importantă realizare a 
primilor doi ani în fruntea judeţului, 
pentru Zamfir Ciceu este deblocarea 
proiectelor cu finanţare europeană. O 

muncă birocratică, extrem de greoaie, pentru 
care a fost nevoie de multă perseverenţă. 
Ideea salvatoare a fost contractarea unui credit. 
Iar în urmă cu o lună,  Comisia de Autorizare 
a Îm prumuturilor Loca le a transmis Consiliului 
Judeţean Mara mureş hotărârea prin care s-a 
adoptat - cu unanimitate de voturi - contractarea 
de la CEC BANK de către Judeţul Maramureş a 
creditului în valoare de 76.000.000 lei. 
Creditul va fi folosit pentru realiza rea unor 
investiţii publice de interes judeţean prin 
Programul Ope raţional Regional 2007-
2013, Programul Operaţional Sectorial Me-
diu 2007-2013 şi Programul de Cooperare 
Transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-
România-Ucrai na 2007-2013. 
Iar finanţarea rambursabilă se trage astfel: 
44.000.000 lei în anul 2014 şi 32.000.000 în 
anul 2015. 
Data limită pentru efectuarea trage rilor 
conform contractului de finanţare rambursabilă 
este 04.11.2015, cu posibilitatea prelun girii pe 
încă doi ani cu acordul băncii. 

S-a semnat contractul de lucrări pentru lotul 
I la proiectul „Circuitul Bisericilor de Lemn 
din Transilvania de Nord”

Practic, fără acest credit, proiecte 
se aflau în impas. Acum, toate sunt 
în linie dreaptă, unele chiar aproape 
de fina lizare. Dar mai bine detailăm. 

Proiectul este finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului, Domeniul de 
Intervenţie – 5.1. Restaurarea şi valo -
rificarea durabilă a patrimoniului 
cultural, precum şi crearea / moder-
nizarea infrastructurilor conexe şi are 
o valoare totală de 19.851.274,44 lei. 
Proiectul are ca scop punerea în valoare 
a bisericilor de lemn din Maramureş 
pentru următoarele 16 localităţi: 
Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, 
Călineşti, Copalnic-Mănăştur (sat 
Cărpiniş), Deseşti, Ieud-sat Ieud-deal, 
Ocna Şugatag (Sat Şugatag), Poienile 
Izei, Remetea Chioarului, Rozavlea, 
Săcălăşeni, Şişeşti (sat Plopiş şi Şurdeşti). 
Acum, ambele loturi de lucrări au fost 
atribuite şi începe execuţia propriu - zisă. 
Demararea lucrărilor a fost întârziată 
câteva luni, din cauza unui lung şir de 
contestaţii făcute de una din firmele 
participante la licitaţie. În data de 8 mai 
2014, Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor (CNCS) a emis Decizia 

nr. 1312/11/1294 prin care 
respinge ca nefondată şi ultima 
contestaţie a firmei contestatare 
şi dispune continuarea procedurii de 
achiziţii publice prin semnarea con-
tractului cu firma câştigătoare. Prin 
urmare, în 15 mai, la Consiliul Judeţean 
Maramureş s-a semnat contractul cu 
firma S.C. Techn  ocer – Lugoj. Urmează 
ca după depunerea garanţiei de bună 
execuţie să se predea amplasamentele şi să 
se înceapă lucrările pe lotul I. Firma S.C. 
Technocer este câştigătoarea licitaţiei şi 
pentru lotul II – care presupune reali-
zarea centrelor de informare turistică, 
racordarea lor la utilităţi, reabilitarea 
împrejmuirilor bisericilor şi realizarea 
unui iluminat arhitectural care să pună 
în valoare obiectivele. 
Lucrările aferente lotului II sunt în 
plină desfăşurare. „O parte din lucră-
rile aferente proiectului n-au putut fi 
demarate din cauza acestor contestaţii. 
Am fost nevoiţi să aşteptăm această 
decizie finală a CNCS. Există şi obiective 
la care lucrările de pe lotul II n-au putut 

Proiectele  
cu finanţare  
europeană, 
o probă de foc 
trecută cu brio 

Preşedintele Consiliului Judeţean maramureş 
nu a detailat niciodată situaţia dezastruoasă 
în care se aflau proiectele cu finanţare 
europeană din judeţ în momentul în care 
a venit în fotoliul de preşedinte şi nici nu a 
dat niciodată vina pe greaua moştenire. Dar, 
marile proiecte ale judeţului erau fie blocate, 
fie, mai grav, pe punctul de a rămâne fără 
finanţare. Încet, dar sigur, acum, au intrat 
toate în linie dreaptă.  

Reabilitare traseu DJ Baia 
Sprie – Cavnic – Ocna 
Şugatag – Călineşti 
– Bârsana – valoarea 
tragerilor în 2014 – 
14.900.000 lei;

Reabilitarea Spitalului 
Judeţean de Urgenţă 
„Dr. Constantin Opriş” 
Baia mare – valoarea 
tragerilor în 2014 – 
8.200.000 lei;

Circuitul bisericilor de 
lemn din Transilvania 
de Nord – valoarea 
tragerilor în 2014 – 
2.000.000 lei şi în 2015 
– 2.000.000 lei;

Sistem de management 
integrat al Deşeurilor 
în judeţul maramureş 
– valoarea tragerilor în 
2014 – 15.000.000 lei şi 
30.000.000 lei în 2015;

măsuri de management 
privind creşterea 
gradului de informare 
în Parcul munţii Rodnei 
– valoarea tragerilor în 
2014 – 1.900.000 lei;

1 2 3

4

5

Proiectele Consiliului Judeţean Maramureş care beneficiază de sprijin  
prin fonduri rambursabile

„CirCuitul 
BiseriCilor de lemn  

din transilvania  
de nord”

fi realizate din cauză că depindeau de 
realizarea celor de pe lotul I. Acum 
lucrurile se vor armoniza şi sperăm 
ca firma executantă să se încadreze în 
termene, să ducem la bun sfârşit acest 
proiect important pentru Maramureş.” – 
afirmă preşedintele Consiliului Judeţean 
Maramureş, Zamfir Ciceu.
Terme nul de finalizare pentru lucră rile 
din cel de-al doilea lot este cel târziu la 
finele lunii ianuarie 2015.

„O parte din lucră rile aferente 
proiectului n-au putut fi demarate 

din cauza acestor contestaţii. Am 
fost nevoiţi să aşteptăm această 

decizie finală a CNCS. Există şi 
obiective la care lucrările de pe 

lotul II n-au putut fi realizate din 
cauză că depindeau de realizarea 

celor de pe lotul I. Acum lucrurile 
se vor armoniza şi sperăm ca 

firma executantă să se încadreze 
în termene, să ducem la bun 

sfârşit acest proiect important 
pentru Maramureş.”

Preşedintele Consiliului 
Judeţean maramureş,  

Zamfir Ciceu
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Proiectul cu cele mai mari 
probleme a fost

reaBilitarea 
drumului Baia sprie - 
Bârsana. 

Preşedintele CJ Mara mureş, Zamfir 
Ciceu, speră că lucrările vor fi demarcate 
în această vară. Dacă lucrurile merg 
bine, după toate fazele de contestaţii şi 
reluare a licitaţiei, luna viitoare ar trebui 
să avem un executant al lucrărilor. 
Preşedintele Zamfir Ciceu explică: 
„pen tru a înţelege toată lumea care îşi 
pune problema dacă trece acest an şi noi 
nu putem continua lucrările, vreau să 
spun că eu nu-mi doresc să treacă vara, 
iar noi să nu începem lucrările. Dar, 
pe de altă parte, nu putem să începem 
lucrările fără anumiţi paşi, pentru că 
sunt motive de nulitate a actelor pe care 
le încheiem, şi atunci ce am făcut? De 
asemenea, nici nu ne putem permite 
să nu avem un contractant serios acolo 
care să poată să ducă lucrarea la bun 
sfârşit. Dacă lucrurile ar merge bine, 
undeva prin luna iunie-iulie am putea 
avea un contractant. Lucrarea trebuie 
să se termine în 2015. Iar ceea ce mai 
trebuie făcut se poate finaliza în 6 - 8 
luni.”

Scopul proiectului este de a implementa 
un sistem de management integrat al 
deşeurilor la nivelul întregului judeţ, 
în scopul conformării cu obligaţiile 
asumate în Tratatul de Aderare şi cu 
obiectivele stabilite prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu. Valoarea 
totală a proiectului este de 51.740.637 
euro, fără TVA, din care valoarea 
eligibilă POS Mediu< 47.036.482 euro, 
reprezentând finanţare nerambursabilă 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională în valoare de 39.275.463 
euro, finanţare nerambursabilă de la 
bugetul de stat-în valoare de 7.290.654 
euro şi contribuţia financiară de la 
bugetele locale în valoare de 470.365 
euro. Contributia financiară a CJ Mara-
mureș, beneficiarul acestui proiect, este 
de 4.704.155 euro. 
Acum sunt în diferite faze patru licitaţii 
pentru mai multe tipuri de lucrări: 
partea de verificare de proiect pentru 
proiectele din Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor a fost finalizată şi 
urmează să se încheie contractele; în 
analiză se află „Elaborarea proiectului 
tehnic – detalii de execuţie” + caietul 
de sarcini pentru depozitul ecologic din 
Fărcaşa-Sârbi; apoi asistenţa tehnică şi 
management proiectului Sistemul de 
Management Integrat al Deşeurilor 
Maramureş-  a fost verificată şi acceptată 
de ANRMAP, este deja în sistemul 
electronic, urmând ca, în conformitate 

cu Ordonanţa 34, să aibă loc licitaţie 
deschisă în 11 iulie. Documentaţia de 
licitaţie este publicată, conform preve-
derilor legale şi în Jurnalul Uniunii 
Europene. Şi, nu în ultimul rând, 
contractul pentru supravegherea din 
punct de vedere tehnic a lucrărilor 
(dirigenţie de şantier), care de asemenea 
a fost verificat şi acceptat de ANRMAP 
şi documentaţia e publicată în Jurnalul 
UE. Licitaţia va fi deschisă şi va avea loc 
în 10 iulie.

mega - proieCtul „sistem de management 
integrat al deşeurilor”
este şi el în faza de licitaţii.

proieCtul 
„reaBilitarea 
spitalul Judeţean 
de urgenţă „dr. 
Constantin opriş - 
Baia mare” 
Este unul dintre cele mai importante şi 
mari proiecte derulate de CJ Maramureş, 
având o valoare totală de 70.627.740,32 
Ron, inclusiv TVA. La această dată 
au fost finalizate mai multe corpuri 
funcţionale, respectiv corpurile A, B, C, 
D, N şi G. În conformitate cu estimările 
actuale se preconizează că lucrările de 
reabilitare vor fi finalizate în cursul 
acestui an.

 „Este cel mai important proiect 
din Maramureş, nu datorită valorii, 
ci a ceea ce se întâmplă acolo, 
pentru că toţi apelăm la servicii 
medicale. Statistic, zilnic intră în 
spital 5-8000 de oameni. Este o 
comună mare, un orăşel mai mic 
şi cred că acei oameni care intră 
acolo, intră nu pentru că îşi doresc, 
ci dintr-o nevoie. O nevoie de viaţă 
sau de calitate a vieţii şi noi trebuie 
să ne prezentăm onorabil cu ceea 
ce ţine de noi. De noi ţine partea 
de infrastructură, de medici ţine 
partea de servicii medicale, iar 
de managementul spitalului ţine 
organizarea activităţii medicale 
şi aparatura medicală. Cred că 
până acum, ceea ce a ţinut de 
administraţia judeţeană s-a făcut şi, 
în continuare, ceea ce ţine de noi se 
va face”. 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
maramureş, Zamfir Ciceu

„Eu nu-mi doresc să treacă vara, 
iar noi să nu începem lucrările. 
Dar, pe de altă parte, nu putem 
să începem lucrările fără 
anumiţi paşi, pentru că sunt 
motive de nulitate a actelor pe 
care le încheiem, şi atunci ce am 
făcut? De asemenea, nici nu ne 
putem permite să nu avem un 
contractant serios acolo care 
să poată să ducă lucrarea la 
bun sfârşit. Dacă lucrurile ar 
merge bine, undeva prin luna 
iunie-iulie am putea avea un 
contractant”. 

Zamfir Ciceu
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„Dezbaterile, întâlnirile şi vizitele pe 
care le-am făcut – inclusiv la Staţia 
de epurare din centrul Seulului - au 
fost foarte interesante şi foarte utile 
pentru noi, cu atât mai mult cu cât 
avem în implementare Proiectul 
„Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Maramureş”. 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
maramureş, Zamfir Ciceu

Preşedintele Consiliului Judeţean Mara-
mureş a fost invitatul Biroului Comercial 
al Ambasadei Republicii Coreea în 
România. Zamfir Ciceu a fost prezent şi în 
18-20 noiembrie 2013 Varşovia la „Green 
Project Partnership” - un târg dedicat 

tehnologiilor de mediu din domeniul 
tratării apelor uzate şi a managementului 
deşeurilor solide, tot ca invitat al Biroului 
Comercial al Ambasadei Republicii 
Coreea în România.

Este numai ultima dintr-un lung şir de 
vizite tematice, care au toate, acelaşi scop: 
promovarea şi dezvoltarea Maramureşului. 
Dacă vorbim doar de Târgul de la Berlin 
sau Adunarea Generală a Societăţii 
Ame ri cane pentru Administraţie Pu-
blică, (ASPA - American Society for 
Public Administration), desfăşurată la 
Washington în acestă primăvară, eve-
nimente majore care au avut loc recent, 
putem afirma că Maramureşul a devenit 
un ambasador al României în lume. 

Preşedintele CJ, Zamfir Ciceu, afirmă că: 
„Maramureşul este la această oră cunoscut 
în România şi în lume. Am continuat 
ceea ce a fost bun şi am deschis alte căi de 
comunicare. Nu tot ceea ce a fost făcut 
înainte a fost rău, aşa cum nu tot ceea ce 
facem noi acum poate să fie bun şi nu tot 
ceea ce facem este rău. Cred că putem 
să ducem Maramureşul, mai departe în 
lume, cu aceeaşi demnitate şi onoare care 
caracterizează maramureşeanul. Asta 
este ceea ce trebuie noi să facem”. Cât de 
atractiv este Maramureşul din punct de 
vedere al investiţiilor?
Aici lucrurile sunt ceva mai complicate: „e 
greu de făcut România atractivă. Pentru 
că dacă la nivel naţional, situaţia nu este 
liniştită şi stabilă, greu se decide cineva să 
investească aici.

În perioada 20-24 mai, a avut loc 
cel mai mare eveniment de mediu 
din Coreea de Sud - Global Green 
Hub Korea 2014, organizat de 

KOTRA Anual in Incheon - la care a 
participat preşedintele Consiliului Jude-
ţean Maramureş, Zamfir Ciceu, alături 
de reprezentanţii din cinci companii de 
apă din ţară, de reprezentanţi ai Primă-
riei Municipiului Bucureşti şi ai unor 
organizaţii guvernamentale şi non-
guvernamentale.      
Gazdele evenimentului au fost Ministerul 
Comerţului, Industriei şi Energiei, Minis-
terul Mediului, Ministerul Finanţelor şi 
Strategiei din Coreea de Sud, alături de 
municipalitatea coreeană Incheon. 
În cadrul dezbaterilor – pe teme multiple 
care privesc mediul (apă, sol, energie 
regenerabilă, surse alternative, surse de 
finanţare, identificare investitorilor) 
– preşedintele Zamfir Ciceu a pre zen-
tat participanţilor proiectul Consiliului 
Judeţean Maramureş - „Sistem de Mana-
gement Integrat al Deşeurilor în judeţul 
Maramureş.” 

MARAMUREŞUL, 
un brand  
al demnităţii în lume 

O misiune foarte importantă 
a Consiliului Judeţean a fost 

reprezentarea naţională şi 
internaţională. O misiune 

îndeplinită cu succes, deoare 
preşedintele CJ maramureş 
afirmă că: „că maramureşul 

este la această oră cunoscut 
în România şi în lume. am 

continuat ceea ce a fost bun 
şi am deschis alte căi de 

comunicare”.

Rep.: Ce v-aţi dori pe partea 
economică şi de dezvoltare a 
agriculturii?

Mi-aş dori ca oamenii 
să înţeleagă că cei care 
trebuie să se ajute în primul 
rând sunt ei înşişi. Că sunt 
atât de multe proiecte şi 
programe şi să nu le fie frică 
să le acceseze. Autoritatea 
judeţeană are competenţa 
acolo unde e nevoie, de a 
sprijini şi îndruma. Acolo 
unde putem noi interveni e 
zona de infrastructură, unde 
am acţionat cât de cât. Dar 
noi putem crea nişte premize 
de dezvoltare, nu putem 
dezvolta propriu-zis. Rolul 
autorităţii într-o economie de 
piaţă este de a crea condiţiile 
dezvoltării economice, nu să 
facă dezvoltare economică 
în locul mediului privat şi să 
promovăm Maramureşul cu 
scopul atragerii de investiţi şi 
investitori.

Zamfir Ciceu

În primul rând trebuie să avem un mediu 
financiar şi legislativ stabil. Pentru că 
un investitor care vine, indiferent în ce 
ţară, îşi face un plan pe termen mediu şi 
lung, în anumite condiţii. Dacă regulile 
se schimbă în timpul jocului, lumea te 
consideră neserios. Aici trebuie să avem 
grijă, cum ne prezentăm noi în faţa 
partenerilor străini, pentru că intenţia 
de a investi în România există, dar sunt 
reticenţi din aceste puncte de vedere. 
Avem nevoie de un mediu stabil ca să ne 
putem dezvolta. Instabilitatea nu a dus 
niciodată la creştere economică, numai 
la conflict, ori noi nu avem nevoie de 
conflict”. 
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OviDiU NemeŞ, 
primarul municipiului  
Sighetu marmaţiei

„Apreciez faptul că actuala condu-
c ere a Consiliului Judeţean este 
mai preocupată de administraţie, 
decât de politică. Am simţit sprijin 
şi interes pentru toate proiectele 
importante ale Sighetului şi am 
simţit deschidere pentru tot ceea 
ce înseamnă dezvoltarea Maramu-
reşului Istoric. 
Mă bucur că o serie de proiecte 
importante, de infrastructură, 
au fost implementate, altele sunt 
aproa pe de a fi implementate. 
Primăria Sighetu Marmaţiei a găsit 
un partener serios şi responsabil în 
Consiliul Judeţean, de aceea doresc 
să-l felicit pe domnul preşedinte 
Zamfir Ciceu, acum, la doi ani de 
mandat”.

DORiN vaSile PaŞCa, 
primarul oraşului Baia Sprie

„Am o părere extrem de bună 
despre domnul preşedinte Zamfir 
Ciceu. Este un om responsabil, 
un om cu viziune, care se apleacă 
temeinic asupra problemelor 
şi îşi doreşte să găsească cele 
mai bune soluţii, în favoarea 
maramureşenilor. Primăria Baia 
Sprie are o colaborare foarte 
bună cu domnul preşedinte şi cu 
Consiliul Judeţean, consider că 
suntem parteneri şi servim aceluiaşi 
scop, al dezvoltării judeţului”-

Importanţi sunt 
oamenii,

nu partidul 
Normalitate în 

administraţie înseamnă 
a ţine cont de criterii 

obiective pentru orice 
alocare de fonduri, nu 

de culoare politică. Din 
păcate, acest principiu este 
foarte puţin aplicat în ţară. 

maramureşul face însă 
excepţie. 

Preşedintele CJ Maramureş, 
Zamfir Ciceu spune că: 

„Importanţi sunt pentru mine 
oamenii. Oamenii judeţului 

Maramureş, pentru că la acest 
moment îndeplinesc această 

calitate. În altă ordine de idei, 
acolo unde există proiecte 

serioase, indiferent de culoarea 
politică a primarului, autoritatea 

judeţeană, dacă are fondurile 
necesare şi proiectul este bun, 

trebuie să-l sprijine. Cred că asta 
este starea de normalitate care 
trebuie să guverneze lucrurile 

în România”. Şi, aplicând acest 
principiu, a reuşit să aloce 
fondurile pentru investiţii 

obiectiv, ţinând cont de 
necesităţi, nu de culoare politică 

sau alte argumente discutabile. 
De aceea, întrebaţi aleatoriu 

ce părere au despre cei 2 ani de 
mandat al Consiliului Judeţean, 

primarii maramureşeni se 
declară mulţumiţi. 

este un moment de bilanţ, la jumătatea mandatului,  
pentru autorităţile de la nivelul judeţului maramureş.

Cu siguranţă nu a fost o perioadă uşoară. În plan administrativ, 
dificultăţile în gestionarea problemelor unei comunităţi 
cresc proporţional cu întinderea unităţii administrativ-
teritoriale respective. Orice administraţie locală depinde 
şi de administraţia judeţeană, 4 fiind resursele care dau 
unei autorităţi locale capacitatea de dezvoltare: veniturile 
proprii, sumele repartizate de la Consiliul judeţean, fondurile 
guvernamentale şi fondurile europene.

În ceea ce mă priveşte, am colaborat de la început foarte bine 
cu preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului judeţean, care au 
înţeles faptul că dacă ai ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, 
aşa cum este cazul comunei Fărcaşa, nu trebuie să spui 
„STOP!” până ce toate comunele se vor ridica la acel nivel, ci 
trebuie să mergi înainte, să evoluezi.
Desigur că proiectul cel mai amplu care a făcut şi face obiectul 
colaborării administraţiei judeţene cu cea de la nivelul 
comunei Fărcaşa este „Centrul de management al deşeurilor 
în comuna Fărcaşa”.  
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iOaN STeGeRaN, 
primarul comunei Fărcaşa – cu 2 
poze 

Începe, de altfel, etapa cea mai impor-
tantă, aceea de implementare efectivă 
a proiectului, în cadrul căreia cu toţii, 
autorităţi judeţene şi  locale---şi aici mă 
refer la toate unităţile administrativ-
teritoriale din judeţ-,trebuie să acţionăm 
cu  responsabilitate, să urmărim îndea-
proape proiectul în toate etapele lui, 
astfel încât la final, investiţia să fie un 
succes. Am susţinut încă de la început 
că prin stabilirea locaţiei Centrului în 
comuna Fărcaşa am ajutat  judeţul în 
deblocarea situaţiei ivite la acel moment. 
Este absolut normal ca şi judeţul să 
vină în sprijinul comunităţii locale din 
Fărcaşa, sprijin financiar, desigur, dar 
pentru proiecte viabile de dezvoltare.

Doresc administraţiei judeţene multă 
putere de muncă, pentru a putea 
soluţiona problemele judeţului nostru, 
prin implementarea de proiecte de 
dezvoltare. Să acţioneze mereu cu 
responsabilitate faţă de cetăţean şi va 
primi în schimb respect şi încredere.

Este o colaborare foarte bună între 
localitatea condusă de mine şi Consiliul 
Judeţean. Atât cu preşedintele, cât şi 
cu cei doi vicepreşedinţi. Mai ales că 
pe Ordonanţa 28 am avut un sprijin 
deosebit şi am primit bani pentru 

mihai  
ivaSZUk,
primar Ocna 
Şugatag:

asfaltarea drumului între Hoteni şi 
Breb. Colaborarea este una extrem 
de bună, atât pe linie politică, cât 
şi instituţională, iar actuala echipă 
de la conducerea Consiliului Jude-
ţean a răspuns de fiecare dată tuturor 

solicitărilor noastre. Din perspectiva 
mea, vorbesc numai la superlativ 
despre întreaga echipă din conducerea 
judeţului. Am apreciat şi apreciez faptul 
că oricând uşile lor au fost deschise. De 
exemplu, ori de câte ori am dat telefon şi 
am ajunţat că vin la ora 9 la preşedinte, 
de fiecare dată am fost primit, pentru că 
ştie că reprezint 5 mii de oameni şi nu 
vin în numele meu personal. Ne punem 
mare încredere în actuala conducere a 
Consiliului Judeţean şi pe viitor, mai ales 
că au făcut paşi importanţi şi s-a deblocat 
povestea reabilitării Drumului Baia 
Sprie – Bârsana, care trece şi pe la noi. 
Este un proiect prioritar pentru noi, mai 
ales că staţiunea turistică Ocna Şugatag 
este blocată din toate direcţiile din cauza 
căilor de acces. Mai ales că este unica 
staţiune clasificată şi autorizată ca staţiune 
turistică de interes local. Îmi pun mare 
nădejde în acest proiect, pentru că acesta 
reprezintă o deschidere nemaipomenită 
pentru noi şi am încredere în echipa de 
la Consiliul Judeţean că vor duce până la 
capăt proiectul. 

aURel DUmUţa, 
primar Băiţa de sub Codru

Aceşti doi ani de mandat a actualei con-
duceri a Consiliului Judeţean îi consider 
foarte buni. Am avut o colaborare 
excepţional de bună şi chiar puteţi 
menţiona că le mulţumesc pentru acest 
lucru şi preşedintelui Zamfir Ciceu şi 
echipei dânsului. Încă din primul an de 
mandat, chiar i-am simţit aproape de 
problemele noastre. 
Am avut o serie de investiţii, din care 
cea mai importantă a fost alimentarea 
cu apă pentru care ne-au susţinut cu 
fonduri pentru a finaliza lucrările. După 
părerea mea avem acum la Consiliul 
Judeţean o echipă foarte bună şi apreciez 
cel mai mult că au reuşit să colaboreze 
cu toate primăriile. Nu am simţit că ar 
face departajări între primării pe criterii 
politice, chiar din contră, eu nu fac parte 
dintr-o formaţiune politică aflată astăzi 
la guvernare şi cu toate acestea am avut 
sprijin foarte mare din partea Consiliului 
Judeţean. Nu am nimic să le reproşez nici 
din perspectiva transparenţei, pentru că 
la orice oră l-am sunat atât pe preşedinte 
cât şi pe cei din echipa sa, am fost bine 
primit şi s-au rezolvat problemele pe 
care le-am solicitat. 

„După părerea mea avem acum la Consiliul Judeţean o echipă foarte bună şi 
apreciez cel mai mult că au reuşit să colaboreze cu toate primăriile. (...) Nu am 
nimic să le reproşez nici din perspectiva transparenţei, pentru că la orice oră 
l-am sunat atât pe preşedinte cât şi pe cei din echipa sa, am fost bineprimit şi 
s-au rezolvat problemele pe care le-am solicitat”.

Aurel Dumuța



1514 ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE

miTRe DORiN, 
primar Bicaz: 

„În aceşti doi ani de când judeţul 
este condus de actuala echipă, pot 
să spun că între Primăria Bicaz şi 
Consiliul Judeţean a existat o relaţie 
absolut normală, cum ar trebui să 
existe întotdeauna între cele două 
instituţii. Am colaborat perfect cu 
Instituţia Consiliului Judeţean şi pot 
să spun că în mare măsură problemele 
pe care le-am semnalat la Consiliul 
Judeţean le-am şi rezolvat. Nu cred 
că ar putea să spună cineva că au fost 
chestiuni politice sau favoritisme din 
partea acestei echipe care conduce 
judeţul. Nu a fost  aşa ceva, nu am 
auzit niciodată că s-ar fi ţinut cont 
de criterii politice în nicio problemă 
de interes local sau judeţean. Chiar 
nu au fost asemenea situaţii, o spun 
cât se poate de sincer. Dacă este să 
vorbesc la concret de sprijinul primit, 
acum avem un contract cu Consiliul 
Judeţean în valoare de 3 miliarde 
lei vechi pentru un drum comunal. 
Dar sunt şi alte aspecte legate de 
instituţiile deconcentrate unde 
colaborarea a fost absolut normală 
şi fără probleme. Nu am avut niciun 
moment probleme de comunicare, 
şi începând cu preşedintele şi cei 
doi vicepreşedinţi, nu au fost situaţii 
să nu răspundă la telefon sau să nu 
ne primească ori de câte ori am avut 
nevoie. Apreciez că nu există orgolii 
politice”.

FlORe POieNaR, 
primar Botiza

 „Au trecut deja doi ani din acest mandat şi 
sunt încântat de faptul că relaţia dintre Primăria 
Botiza şi Consiliul Judeţean este foarte bună. Am 
colaborat foarte bine. Am simţit deschiderea din 
partea preşedintelui şi a echipei din jurul său, mai 
ales prin faptul că ne-au susţinut proiectele pe care 
le-am avut. De exemplu, şi acum am primit bani 
pentru proiectele pe care le avem. Am primit 8 
miliarde lei vechi pentru canalizare şi 4 miliarde lei 
vechi pentru drum. De asemenea, ne-au sprijinit 
şi la realizarea strategiei de dezvoltare a localităţii. 
Deci, din punctul meu de vedere am avut o relaţie 
foarte bună cu Consiliul Judeţean. Nu se poate 
vorbi de favoritisme politice, pentru că tot ce am 
făcut, am făcut pe proiecte. Şi acum lucrez la o 
serie de proiecte, pe care dacă le facem bine şi avem 
toate documentaţiile nu este nevoie de favoritisme 
politice. Comunicarea este foarte bună având o 
deschidere foarte bună atât la domnul preşedinte, 
cât şi la vicepreşedinţi. 

FeliCiaN CiCeU, 
primarul comunei Dumbrăviţa

„În primul rând, doresc să felicit administraţia judeţului 
pentru cei doi ani de mandat, doi ani grei dar cu multe 
realizări. Cetăţenii din comuna Dumbrăviţa au simţit că 
au în fruntea judeţului un fiu al satului, care i-a sprijinit 
în rezolvarea tuturor problemelor şi care le-a fost aproape 
în momentele de bucurie. Cred că cel mai mare atu al 
administraţiei judeţene este faptul că a demonstrat că este 
în slujba cetăţeanului şi că pune interesele oamenilor mai 
presus de orice, faptul că este o administraţie eficientă, 
transparentă, cu viziune. Sper ca administraţia judeţeană 
să-şi poată îndeplini toate obiectivele propuse, care 
nu sunt deloc uşoare, dar, sunt convins că preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş şi echipa din cadrul CJ 
are şi capacitatea şi determinarea de a implementa aceste 
proiecte şi de a face Maramureşul un judeţ cu adevărat 
european, astfel încât, maramureşenii să fie mândri, 
demni şi mulţumiţi". 



ÎPS Justinian Chira, Arhiepiscopul Mara-
mureşului şi Sătmarului este, pentru toţi 
maramureşenii,  „îngerul acestui ţinut bi-
ne cuvântat”. Meritele sale şi importanţa 
unei vieţi puse în slujba Bisericii şi a 
Maramureşului sunt imposibil de cuantificat. 
Unii vorbesc despre vocaţia sa de ctitor, 
alţii despre cea de cărturar, de duhovnic, de 
patriot, etc. Vocaţia principală a ÎPS Justinian 
este aceea de creştin şi de maramureşean, 
totodată. De aceea, în ziua în care a împlinit 
93 de ani, Consiliul Judeţean Maramureş 
a votat, în unanimitate, acordarea titlul de 
cetăţean de onoare a judeţului, propunere 
făcută de preşedintele CJ Zamfir Ciceu. În 
argumentaţia propunerii se arată că: „astăzi, 
28 mai 2014, ÎnaltPreSfinţia Sa Justinian 
Chira-Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului, 
împlineşte venerabila vârstă de 93 de ani şi 
peste 40 de ani de Arhierie, iar de 24 de ani 
este conducătorul EPISCOPIEI Ortodoxe 
Române a Maramureşului şi Sătmarului. 

Identificat de toţi ca părinte spiritual al 
maramureşenilor, Arhiepiscopul nostru s-a 
distins în întreaga Sa viaţă şi activitate prin 
înalte calităţi morale şi duhovniceşti, printr-o 
impresionantă activitate de cultură, educare 
spirituală şi patriotică a maramureşenilor, 
prin stăruinţa cu care a acţionat pentru 
sporirea zestrei materiale a Episcopiei în 
timpul activităţii Sale ridicându-se peste 100 
de biserici şi mănăstiri. Ca o recunoaştere a 
meritelor sale, Statul român i-a conferit cea 
mai mare distincţie „Steaua României”, în grad 
de cavaler, iar Sfântul Sinod, la propunerea PF 
Daniel, Patriarhul Bisericii ortodoxe române 
i-a acordat titlul de Arhiepiscop. La împlinirea 
a 93 de ani de viaţă pentru meritele Sale 
dosebite, în consens cu voinţa dumneavoastră 
şi a tuturor mara mureşenilor, vă propun 
să acordăm titlul de Cetăţean de onoare a 
judeţului Maramureş –ÎnaltPreaSfinţiei Sale”. 
Festivitatea de decernare a titlului va avea loc 
în perioada următoare, în preajma sărbătorii 
Rusaliilor.  

ÎPS JuStinian, 
cetăţean de onoare al judeţului 
Maramureş 
la împlinirea vârstei de 
93 de ani, ÎPS Justinian, 

arhiepiscopul 
maramureşului şi 

Sătmarului, a primit 
un cadou deosebit 

din partea Consiliului 
Judeţean maramureş: 
s-a aprobat acordarea 
titlului de cetăţean de 

onoare al judeţului. 


