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reporter: În ultima perioadă au 
avut loc tot felul de dispute şi discuţii 
cauzate de orgolii şi interpretări 
eronate. 

Zamfir Ciceu: Am învăţat în anii aceş
tia, de când fac politică, că orgoliile 
personale nuşi au rostul. Singurul mod 
în care trebuie să le răspundem este 
ai ignora, pentru că astfel de oameni 
nu fac, prin felul lor dea fi, decât să se 
decredibilizeze singuri. Eu am încredere 
că lumea pricepe exact cum stau lucrurile, 
şi a răcni întro sală de şedinţă nu cred 
că te face să deţii un adevăr mai mare. 
Cred că apanajul omului inteligent este 
argumentul. Violenţa, fizică sau verbală, 
este apanajul omului incompetent. 
Se tot vehiculează în ultimele zile faptul 
că aş fi cenzurat presa, că nu aş fi permis 
transmisiunea în direct. Nu ştiu de unde 
a apărut această măgărie, pentru că este o 
măgărie a unor oameni răuintenţionaţi. 
Niciodată nu am afirmat acest lucru, aş 
vrea să mi se spună când şi cui am spus 
aşa ceva. Pe de altă parte, de doi ani şi 
mai bine de când conduc acest Consiliu 
Judeţean nu cred că sa pus problema ca 
presa să nu fie prezentă la vreo dezbatere. 
Dimpotrivă. 

reporter: În schimb, în cadrul 
Consiliului Judeţean s-au mai 
temperat aceste orgolii. 

Zamfir Ciceu: Mă bucur că consilierii 
ju deţeni au înţeles că mai importante 
decât orgoliile personale sunt interesele 
judeţului. Şi doresc să le mulţumesc pe 
această cale. Conlucrăm bine în ciuda 
diferenţelor de culoare politică, am găsit 
înţelegere la toţi consilierii judeţeni. 
Foarte multe proiecte sunt votate în 
unanimitate, asta înseamnă că nu sunt 
propuse aiurea, ci sunt argumentate, iar 

cei care le votează chiar sunt responsabili. 
Am pus camere pe holuri, pe intrări, 
aparat de pontaj digital, tocmai pentru a 
creşte transparenţa. 

reporter: Spuneaţi că v-aţi dori o 
schimbare de mentalitate, profundă, 
la nivelul Consiliului Judeţean. Ce 
schimbări aduce noua Organigramă?

Zamfir Ciceu: Cred că avem nevoie 
de un arhitect şef care să fie arhitect de 
profesie. Avem multe zone frumoase care 
trebuie păstrate şi puse în valoare. Am 
înfiinţat acest post de arhitect şef pentru 
că eu cred că Maramureşul are nevoie 
de asta. Sper să fie şi doritori care să se 
implice în această activitate. Planurile de 
amenajare de aici trebuie să plece. Apoi, 
am desprins din Direcţia de Dezvoltare şi 
Investiţii Direcţia Tehnică, asta deoarece 
colegii de la Direcţia de Dezvoltare 
trebuie să se ocupe mai mult de proiecte, 
aşa se şi cheamă acum, Direcţia de Dez
voltare şi Implementare Proiecte, cu 
suplimentarea numărului de personal 
potrivit cu cerinţele actuale. Nevoia de 
dezvoltare a judeţului poate fi realizată 
doar accesând fonduri europene. În 
cadrul acestei direcţii a fost inclus şi 
Biroul de Relaţii Externe. Am procedat 
astfel: nu înseamnă o minimalizare a 
acestui birou, ci pentru că majoritatea 
colegilor se ocupă în acest moment tot 
de implementarea unor proiecte, dar nu 
cu fonduri provenind de la UE, fonduri 
norvegiene de exemplu, am apreciat că 
este bine să avem o singură viziune şi o 
singură modalitate de abordare în ceea 
ce priveşte dezvoltarea, asta nu înseamnă 
că nu vor face în continuare şi partea de 
Relaţii Externe. De asemenea, Biroul de 
Achiziţii Publice a fost tranformat în 
Serviciu şi am suplimentat personalul cu 
două persoane.

reporter: Care este situaţia achiziţiei 
privind execuţia drumului Baia Sprie-
Bârsana?

Zamfir Ciceu: Avem un câştigător de
semnat. Sau făcut comunicările tutu
ror firmelor participante la licitaţie. 
Urmează un termen de 10 zile pentru 
eventuale contestaţii. În cazul în care 
vor fi contestaţii, după soluţionarea lor 
se va proceda la semnarea contractului. 
Îmi doresc să ne putem apuca de lucru 
cât mai curând, dar aceasta depinde de 
momentul în care va fi semnat contractul 
de execuţie.

reporter: Care este stadiul celorlalte 
proiecte?

Zamfir Ciceu: Sunt în lucru, se imple

mentează. Unii dintre contractanţi înţe
leg că trebuie să lucreze bine şi repede, 
alţii, nu.  La „Circuitul bisericilor” se 
lucrează pe ambele loturi, la Sistemul 
de management integrat al deşeurilor se 
lucrează, dar încă nu vedem că se lucrează. 
Avem o întârziere a proiectanţilor pentru 
Cen trul de la Sârbi, dar luna aceasta sper 
că vom avea proiectul tehnic finalizat. 

reporter: Urmează viitorul exerciţiu 
financiar al UE. 

Zamfir Ciceu: Noi suntem pregătiţi pen
tru a aplica, aşteptăm lansarea ghidurilor 
şi programelor de finanţare, colegii au 
fost recent la ADR Nord Vest, pentru 
discuţii tehnice aplicate. Noi aşteptăm 
să depunem noi proiecte, despre care vă 
vom informa la momentul respectiv. 

preşedintele Consiliului 
Judeţean, Zamfir Ciceu, 
vorbeşte despre principiile 
care guvernează activitatea 
instituţiei pe care o 
conduce: responsabilitate, 
transparenţă, eficienţă şi, 
mai ales, bun simţ. principii 
puse în practică printr-o 
serie de măsuri şi acţiuni cu 
rezultate concrete şi vizibile.  

Responsabilitate, 
transparenţă, eficienţă 

interviu cu Zamfir Ciceu, preşedintele Consiliului Judeţean maramureş 

„Bătrânii noştri ştiu că la 
baza oricărei construcţii 
solide trebuie să existe o 
fundaţie solidă. Pentru ca 
dezvoltarea Maramureşului 
să fie durabilă, trebuie să fie 
întemeiată pe responsabilitate, 
onestitate, transparenţă şi bun-
simţ. Altfel, se creează doar 
iluzii, nu rezultate concrete. 
Ori, noi ne dorim să lăsăm 
generaţiilor viitoare un judeţ 
mai modern şi, mai ales mai 
civilizat, nu poveşti şi exerciţii 
de imagine. Iar schimbarea 
profundă pe care îmi doresc  
s-o implementăm este mai 
ales la nivelul mentalităţii² 
atunci când fiecare funcţionar 
va conştientiza că are 
responsabilitatea de a-şi 
îndeplini onest atribuţiile, 
că ocupă acel post pentru a 
fi util şi dedicat oamenilor, 
când în relaţiile interumane 
va prima respectul, iar în 
activităţile publice doar 
interesul comunităţii, atunci, 
cu siguranţă Maramureşul va 
fi un judeţ reformat, modern şi 
cu adevărat european. Eu spun 
că mai sunt paşi de parcurs, 
dar suntem pe drumul cel bun. 
Mergem înainte”.

Zamfir Ciceu 

Firma s.C. Diferit srL 
din Cluj Napoca a fost 

desemnată câştigătoarea 
licitaţiei pentru proiectul 

„Lucrări rămase de 
executat în cadrul 

proiectului reabilitare 
traseu de drum judeţean 

baia sprie (DN128) –
Cavnic (DJ184) – Ocna 

Şugatag (DJ109F – 
Călineşti (DJ185) – bârsana 

(DJ185). 

În 2 septembrie 2014, 
Consiliul Judeţean 

maramureş a primit – fără 
observaţii – raportul 

comisiei de evaluare prin 
care a fost desemnată 

firma câştigătoare. 
proiectul, având 

codul smis 1419, este 
finanţat prin programul 

Operaţional regional 
2007-2013,  

Axa prioritară 2,  
măsura 2.1. Valoarea la 
care a fost adjudecată 

oferta firmei s.C. Diferit 
srL este de 79.058.183,19 

lei fără tVA.
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Cel mai discutat şi disputat 
proiect de hotărâre de 
la şedinţa de săptămâna 
trecută sa referit la „stabi

lirea mo dului de exercitare a atribuţiilor 
de con ducere executivă a Regiei Au
tonome Aeroportul Internaţional Baia 
Mare”. O poveste care, din punct de 
vedere legal e extrem de simplă. 

Zamfir Ciceu, preşedintele CJ Mara
mureş, explică: „Prin Ordonanţa 109 
din 2011 se stabileşte un anumit mod 
de organizare şi conducere a societăţilor 
comerciale şi regiilor autonome care 
au capital majoritar public. Această 
dispoziţie legală stabileşte în sarcina 
autorităţii locale anumite categorii 
de obligaţii. Una dintre acestea, care 
a generat supărări în şedinţă, a fost 
proiectul de hotărâre privind stabilirea 
modalităţii de exercitare a conducerii 
executive. Prin art 18 din această Or
do nanţă se stabileşte că, prin actul 

de înfiinţare, sau ulterior, autoritatea 
tutelară stabileşte modul de exercitare a 
conducerii respective, adică dacă regia e 
condusă prin Consiliul de Administraţie 
sau a unui director pe care îl numeşte 
Consiliul de Administraţie. Proiectul 
de hotărâre asta a prevăzut: a se stabili 
modalitatea de exercitare a conducerii 
executive de către director. A generat 
o mare supărare mai ales în şedinţa de 
Comisie Juridică, a domnului director 
şi nu am înţeles de ce, pentru că şi astăzi 
asta este modalitatea. Domnia sa  spunea 
că nu este în competenţa CJ acest lucru. 
Cu tot respectul pentru domnia sa, pe 
care îl apreciez, a greşit. 
Ca să terminăm cu tot felul de speculaţii: 
legea dă în competenţa autorităţii tutela
re posibilitatea de a stabili numărul de 
membri în Consiliul de Administraţie”. 

Iniţial, în primul proiect de hotărâre 
prin 2012 erau prevăzuţi şapte membri. 
Apoi sa ajuns la 5. După alte discuţii, 
sa stabilit că şapte minţi gândesc mai 

bine decât cinci şi numărul membrilor 
a fost crescut din nou şi apoi iar redus, 
din motive economice: „au fost tot 
felul de discuţii, inclusiv aprobarea 
bugetului Regiei Autonome Aeroportul 
Internaţional Baia Mare, iar remunerarea 
membrilor Consiliului de Administraţie 
au fost diminuate foarte mult cu ocazia 
diminuării bugetului. Acesta a fost unul 
dintre considerentele pentru care sa 
redus numărul de membri de la 7 la 5 şi 
totodată sa stabilit componenţa Con
siliului de Administraţie”. 

Alte discuţii au fost generate de proce
dura de selecţie a membrilor. Şi aici, legea 
e foarte clară: „legea stabileşte în sarcina 
autorităţii tutelare ca înainte de a numi 
administratorii să facă o procedură de 
selecţie, să verifice îndeplinirea anumi tor 
cerinţe minime stabilite prin lege. Acest 
lucru poate fi făcut de către o societate de 
profil şi noi aşa am vrut pentru a se evita 
discuţiile care am ştiut că vor fi dacă o 
facem noi, sau de către au toritatea însăşi. 

Pentru că nu am găsit pe nimeni dis
pus să facă această procedură dintre 
agenţii economici autorizaţi, am 
or ganizato noi. Cu ocazia acestei 
orga nizări a procedurii de selecţie au 
fost publicate anunţuri şi sau depus 
o serie de candidaturi. Comisia a 
verificat dacă aceştia îndeplinesc con
diţiile pentru a fi selectaţi. 
Cei care nu au avut dosarele complete, 
au primit adrese să şi le completeze. 
Unii sau conformat, alţii nu. Cei care 
sau conformat au urmat faza a doua 
a interviului, cei care nu au depus, 
au fost declaraţi respinşi. Toţi cei 
care au promovat selecţia au devenit 
potenţiali candidaţi pen tru a fi 
numiţi în Consiliul de Administraţie. 
Nam avut niciun fel de contestaţii. 
Consiliul Judeţean poate să ia pe 
oricare dintre cei care îndeplinesc 
condiţiile de selecţie. Toţi cei care 
au fost admişi au devenit candidaţi 
pentru nominalizare.
Este atributul suveran al CJ de a 

alege, dintre cei care îndeplinesc con
diţiile, pe cine numeşte. Avem două 
poziţii impuse oarecum de lege: 
reprezentatul Ministerului Finanţelor 
şi reprezentantul autorităţii. Pentru 
reprezentantul CJ a fost o singură 
cerere, pentru celelalte 3 poziţii au 
fost 8 admişi. Dintre acei 8, Consiliul 
a ales 3. 
Membrii în Consiliul de Adminis
traţie sunt temporari şi revocabili. 
Consiliul poate schimba un membru 
sau tot Consiliul, fără nicio explicaţie. 
Singura cerinţă a legii este că dacă 
revocarea este nejustificată, cel re
vocat are dreptul la daune. Restul e 
poveste, e interes. 
Pe mine mă interesează problema de 
legalitate şi în acest caz nu am văzut 
niciun impediment legal pentru ca 
această hotărâre să nu fie adoptată. 
Este responsabilitatea Consiliului şi 
şia exprimato prin vot”, a explicat 
Zamfir Ciceu, preşe dintele CJ Mara
mureş. 

Zbor deasupra  
unui obiectiv major: 
modernizarea Aeroportului 

Şedinţa Consiliului 
Judeţean de 

săptămâna trecută a 
fost una atipică. mărul 

discordiei a fost un 
proiect de hotărâre 
privind Aeroportul 
internaţional baia 

mare. De fapt, o 
poveste foarte simplă, 

care se încadrează 
perfect în litera legii. 

„Mi-aş dori ca noul Consiliu de la 
Aeroport să aibă destulă înţelepciune 
încât să numească o conducere 
competentă, care să nu mai depună 
cereri de finanţare nesemnate. 
Nu vreau să acuz pe nimeni şi nu 
sunt genul de preşedinte care să 
intervină în conducerea executivă 
a instituţiilor din subordine, toţi 
directorii din subordinea noastră au 
independenţa managementului, dar 
trebuie să fim responsabili. 
Sper, cred că nu vom pierde acest 
exerciţiu financiar, că vom reuşi să 
ducem mai departe acest proiect 
şi să extindem pista Aeroportului 
Internaţional Baia Mare. Acesta este 
obiectivul major pe care mi-aş dori 
ca noul Consiliu de Administraţie 
să-l îndeplinească şi am încredere că 
aşa va fi”.

Zamfir Ciceu 
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O instituţie modernă, trans
pa rentă, cu oameni dedicaţi 
oamenilor şi problemelor 
lor. Aşa poate fi descries, pe 

scurt, Consiliul Judeţean Maramureş, o 
instituţie reformată profund, atât la nivel 
de fond, cât şi de formă.
Gestiunea electronică a documentelor, 
modernizarea Sălii de şedinţe, a sălii de 
videoconferinţe, lansarea noului site al 
instituţiei, camerele de supraveghere, 
organigrama  sunt doar câteva din tre 

schimbările implementate de preşe
dintele Zamfir Ciceu: „Cred că în Con
siliul Judeţean  sau schimbat multe 
şi mai urmează să se schimbe. A fost, 
cred, ultima mare instituţie publică a 
judeţului Maramureş nereformată din 
punct de vedere al informatizării în 
lucrul cu cetăţenii, cu celelalte instituţii. 
Am implementat un sistem de gestiune 
electronică a documentelor care vine în 
sprijinul cetăţenilor şi vom face în aşa 
fel încât, dacă depune cineva o cerere, să 

Un pas important în sporirea 
transparenţei decizionale la 
nivelul Consiliului Judeţean 
maramureş îl constituie 
implementarea, începând cu 
luna august, a unui sistem 
de gestionare electronică a 
documentelor. Acest sistem 
presupune prelucrarea 
electronică a tuturor 
documentelor, respectiv a 
celor generate de Consiliul 
Judeţean maramureş, a celor 
care intră în instituţie, precum 
şi a documentelor cu circuit 
intern. se va asigura în acest 
sens o creştere a operativităţii 
în circulaţia documentelor, 
dar şi un acces rapid la orice 
document printr-un sistem de 

filtre. se va crea, de asemenea 
şi  un registru electronic al tuturor 
documentelor.
sistemul se va implementa 
experimental la finele lunii 
august, urmând ca - din 
trimestrul patru al acestui an - să 
funcţioneze timp de două luni 
în paralel cu registratura scrisă. 
Consiliul Judeţean maramureş 
a achiziţionat softul pentru 
registratura electronică, iar 
instruirea personalului a fost 
realizată.
 
implementarea sistemului 
electronic de circulaţie al 
documentelor face parte 
dintr-un proces mai amplu 
de modernizare a instituţiei 
pe palierul comunicării, al 
transparenţei  decizionale şi 
al relaţiei cu publicul. În acest 
sens, a fost lansat noul site al 
Consiliului Judeţean maramureş 
(www.cjmaramures.ro), s-a 
instituit sistemul de supraveghere 
cu camere video în clădire, iar în 
săptămânile care urmează se va 
finaliza reabilitarea sălii 105. Va 
urma înfiinţarea unui birou de 
relaţii cu publicul şi realizarea 
unei noi şi moderne săli de 
şedinţe.

poată urmări în timp real unde este, la 
ce compartiment şi care este termenul 
de rezolvare. Se lucrează la sala de 
videoconferinţă, care va fi gata în foarte 
scurt timp. Îmi doresc ca pe final de an 
să am o sală de şedinţe modernă. Nu ştiu 
dacă vom reuşi, termenul de execuţie 
este mai mare, dar dacă se lucrează 
susţinut, am speranţa că vom reuşi. Va 
fi reabilitată totodată curtea interioară, 
vom avea o simbolistică potrivită unei 
curţi reabilitate. Cred că sunt lucruri 
importante care obligatoriu că trebuiau 
făcute. Este o schimbare de imagine, 
dar nu mar mulţumi asta, vreau şi o 
schimbare de mentalitate. Noi suntem 
nişte oameni care lucrează pentru 
oameni, nu vreau ca acest rol să fie doar 
pe hârtie, ci să fie o chestiune reală. 
Trebuie să înţelegem că noi, aici, suntem 
oameni pentru oameni”. 

Oameni pentru oameni 
– o schimbare de formă  
şi de fond în Consiliul Judeţean 
Maramureş 

„A trebuit să avem o interfaţă 
cât mai bună şi să generăm 

o transparenţă cât mai mare, 
imaginea înspre exterior a 
Consiliului Judeţean a fost 

schimbată cu acest nou site 
care corespunde cerinţelor şi 

nevoilor. Şedinţele de Consiliu 
Judeţean sunt înregistrate şi 
postate din februarie acolo. 

Am lansat şi concursul de idei 
pentru simbolistica intrărilor 
în judeţ, nu cred că un om de 
bună credinţă poate să spună 

altceva. Mergem înainte  
şi cred că suntem pe drumul 

cel bun”

Zamfir Ciceu

Consiliul Judeţean maramureş a suferit în ultima vreme o serie de schimbări importante, nu doar la 
nivelul imaginii, ci mai ales a mentalităţii. motivul este aplicarea conceptului: „Oameni pentru oameni”. 
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Activitatea de strategii şi 
planificare teritorială a judeţului 
– inclusiv în domeniul turismului 
 urmează să se realizeze în mod 
unitar printrun compartiment 
de specialitate al Direc ţiei de 
Dezvoltare şi Implementare 
Pro iecte din cadrul Consiliului 
Judeţean Maramureş.

semestru sunt de doar o mie de lei. Pe de 
altă parte, la nivelul Consiliului Judeţean 
Maramureş există structuri specializate 
care pot asigura promovarea de proiecte 
şi atragerea de finanţări inclusiv în 
domeniul turismului. Menţinerea unei 
structuri paralele cu atribuţii similare, 
finanţate integral din bugetul judeţului, 
nu se justifică. Dorim eficientizarea 
activităţii în domeniul promovării şi 
dezvoltării turistice a Maramureşului, dar 
şi pe cel al atragerii de fonduri europene 
pe acest segment.” 

– apreciază preşedintele  
Consiliului Judeţean maramureş,  

Zamfir Ciceu.

Înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Maramureş nr. 57 din 
2006, serviciul avea ca obiect de 
activitate promovarea şi dezvoltarea 

durabilă a turismului în judeţ. Potrivit 
regulamentului, finanţarea urma să se 
realizeze din venituri proprii şi venituri 
de la bugetul judeţului. Cu toate acestea, 
sursa de finanţare a serviciului a fost, în 
acest interval, aproape numai de la bugetul 
judeţului.
 
„Doresc să se înţeleagă că nu este vorba 
de desfiinţare, ci doar de o preluare 
a serviciului în aparatul propriu. 
Personalul acestuia va fi preluat pe 
funcţii corespunzătoare în aparatul 
de specialitate a Consiliului Judeţean 
Maramureş. Există câteva considerente 
care au stat la baza luării acestei 
decizii. În 2014, spre exemplu, subvenţia 
acordată serviciului este de 330 mii lei, iar 
încasările din venituri proprii pe primul 
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În şedinţa ordinară din 27 august 
2014 a Consiliului Judeţean 
maramureş s-a decis încetarea 
activităţii serviciului public 
Centrul Judeţean de informare 
turistică „maramureşinfoturism”.

„S-a mai spus o minciună: cum că am 
desfiinţat Centrul Infoturism. Nu este 
adevărat, doar  modul de organizare a 
fost schimbat. Avem nevoie la nivelul 
judeţului de un serviciu de promovare 
a turismului. Acest serviciu care avea 
personalitate juridică de sine stătătoare 
intră în componenţa aparatului propriu 
al Consiliului Judeţean Maramureş, se 
va numi Serviciu de promovare judeţ, 
cu următoarele componente: Biroul 
de turism, acel serviciu care a fost acel 
centru InfoTurism, Compartimentul 
promovare judeţ şi Serviciul Salvamont.  
Sunt trei activităţi cuprinse în cadrul 
acestui serviciu, sunt trei componente 
importante pentru judeţ. Nu se poate 
spune că am desfiinţat acest birou, ci 
dimpotrivă, l-am extins şi eficientizat. La 
acest moment acel centru funcţiona cu 
un singur om şi cred că-l putem dinamiza 
mai mult. După implementarea 
proiectului Centru Naţional de Informare 
Turistică care este în faza de proiect 
tehnic, sper să-l implementăm până 
la finele lui 2015, vom vedea dacă 
acel centru va fi coordonat de un 
compartiment din aparatul propriu sau 
un compartiment de sine stătător. Nu vă 
pot spune la acest moment, realitatea 
şi modul de desfăşurare a muncii ne va 
spune cum va fi mai bine”. 
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Însoţit de conducerea Consiliului 
Judeţean Maramureş, dar şi de alţi 
reprezentanţi ai administraţiei ju
deţene şi locale, premierul a ţinut să 

înmâneze personal cheile microbuzelor 
şcolare primarilor şi directorilor şcolilor 
din comunele beneficiare.  Este vorba de 
un lot de 15 microbuze şcolare, pentru 
tot atâtea comune din Maramureş. 
Pentru două dintre ele, cheile au fost 
predate de premierul Victor Ponta în faţa 
Guvernului, predarea celorlalte revenind 
vicepremierului Liviu Dragnea.
 
De asemenea, întrun cadru festiv, vi
ce premierul a înmânat dosarele cu do
cu  mentele care atestă aprobarea spre 
finanţare, prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală, a 58 de obiective de 
investiţii din judeţul Maramureş.

„Este vorba de o sumă care depăşeşte 
200 miliarde lei vechi. Sunt lucrări de 
reabilitare drumuri, aducţiuni de apă, 
construcţii de poduri, reabilitare şcoli 
– într-un cuvânt, lucrări care asigură 
accesul minim la civilizaţie. O sumă 
cel puţin egală cu aceasta vom mai 
orienta în acest an spre Maramureş. 
Rugămintea mea este să cheltuiţi aceşti 
bani. Noi vom urmări felul în care se vor 
cheltui aceste fonduri şi modul în care 
se vor realiza obiectivele propuse.” 

Liviu Dragnea

Vicepremierul a precizat că, zilele viitoa
re, va urma finanţarea altor trei proiecte 
importante pentru Maramureş: DJ186 – 
Valea Izei, DJ187 – Valea Ruscovei şi po
dul peste Someş, în zona Pomi – Seini.

 „Preşedintele şi vicepreşedintele Con si liului Judeţean Maramureş 
mi-au prezentat un plan de dezvoltare a judeţului şi proiectele 
propuse vor intra la finanţare imediat. Maramureşul n-a fost 
ajutat de guvernele care s-au perindat. Aici, în Maramureş, vine 
foarte multă lume, să vadă cât de frumos este judeţul, se îmbracă 
în costume populare, îşi face poze şi pleacă. Am ales să finanţăm 
podurile peste Someş, pentru că Someşul trebuie să unească 
Maramureşul de celelalte zone ale ţării, nu să-l despartă” .

Liviu Dragnea

Microbuze şcolare noi  
şi bani pentru proiecte 
Vicepremierul Liviu Dragnea 
a fost prezent recent în 
maramureş pentru a înmâna 
cheile microbuzelor şcolare 
achiziţionate de Guvernul 
româniei prin  
ministerul Dezvoltării regionale 
şi Administraţiei publice.

Este un concept dinamic, cu 
un layout modern și atractiv, 
destinat atât maramureşenilor 
interesaţi de activitatea admi

nistraţiei judeţene, cât şi oricăror 
vizitatori care doresc să afle informaţii 
despre Maramureş.  Partea informativă 
este gândită şi structurată astfel încât 
cititorul să poată accesa cât mai rapid 
informaţiile legate de activitatea 
oricărei direcţii sau serviciu din Con
siliului Judeţean Maramureş.

De asemenea, Monitorul Oficial al 
Consiliului Judeţean Maramureş este 
conceput sub formă de revistă, fapt care 
facilitează accesarea rapidă a acestuia. În 
aceeaşi manieră pot fi accesate şi ediţiile 

Gazetei Administraţiei Jude ţene. 
Şedinţele Consiliului Judeţean Mara
mureş sunt postate în format video pe 
noul site.  Maramureşul este prezentat 
din perspectivă culturală, istorică, eco
nomică, turistică, tradiţională, de mo
grafică. Nu lipseşte prezentarea mo
numentelor UNESCO din judeţ, a 
ariilor protejate, a meşterilor populari, 
dar şi a Grupurilor de Acţiune Locală 
sau a Asociaţiilor de Dezvoltare Inter
co munitară. 
 
O bogată galerie foto ilustrează noul 
site. Aceasta reprezintă atât activitatea 
în timp a Consiliului Judeţean Mara
mu reş, cât şi imagini cu peisajele, tra
diţiile şi oamenii Maramureşului.

Noul site al Consiliului 
Judeţean maramureş - 

funcţional din 30 iulie 2014 
- este gândit pe două paliere: 

pe de o parte, asigurarea 
informării cetăţenilor asupra 

activităţii Consiliului Judeţean 
maramureş, respectând 

principiul transparenţei şi 
legalităţii, pe de altă parte  - 

promovarea judeţului 
maramureş.

Noul site  
al CJ Maramureş 
promovează judeţul 

maramureşul este 
prezentat din perspectivă 

culturală, istorică, 
eco nomică, turistică, 

tradiţională, de mo grafică.
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Nouă lucrări au avut de jurizat 
membrii comisiei de evaluare, ca 
urmare a des fă şurării concursului 
de idei privind simbolul de 
intrare în judeţul mara mu reş. În 
concurs s-au înscris şapte par-
ticipanţi, doi dintre ei venind cu 
două lucrări. Din comisie fac parte 
arhitecţi, artişti plastici, etnologi 
şi reprezentanţi ai Consiliului 
Judeţean maramureş.
 

Concursul de idei îşi propune alegerea unui 
element  simbol, reprezentativ pen tru ju
deţul Maramureş, care să fie am plasat pe 
drumurile de intrare în judeţ.
 
În conformitate cu Hotărârea Consi liului 
Judeţean nr. 75 din 28 mai 2014, cele mai 
bune lucrări vor fi premiate astfel: premiul I 
– 3.500 lei, premiul II – 2.000 lei şi premiul 
III – 1.500 lei. 
De asemenea, pe siteul Consiliului 
Judeţean Maramureş vor fi postate lucrările, 
în aşa fel încât cititorii să poată vota cui se 
va acorda premiul publicului, în valoare de 
2.000 lei.
 
Schiţele lucrărilor se vor afişa şi la Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, 
pentru a putea fi vizionate, urmând ca și aici 
să se instituie un sistem de vot. 
 
Doar în momentul stabilirii lucrării câştigă
toare şi a celor premiate se vor deschide 
plicu rile cu numele autorilor acestora.

Votează la alegerea 
simbolului de intrare  
în judeţ!

SONDAJ

Votul este deschis până în 8 septembrie,  
urmând ca în 11 septembrie 2014 să se anunţe 
câştigătorul. Ulterior, vor fi întocmite  
documentaţiile pentru achiziţionarea servi ciilor  
de proiectare şi realizare a lucrării.
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Există oameni care pot schimba 
lumea şi pot muta munţii, cu un 
simplu cuvânt sau cu o simplă 
privire. Şi, mai mult, oameni care 

îţi dau şi ţie încredere că toate îţi sunt cu 
putinţă. În jurul lor, îţi aminteşti de ce, 
iubirea e cea mai mare virtute decât toate. 
Pentru că ea le cuprinde pe toate. Şi pentru 
că îţi arată cine eşti şi cum trebuie să fii de 
fapt. Există oameni care, fără săţi vorbească 
ostentativ despre Dumnezeu, îţi confirmă, 
prin propria conduită, că El există. Există 
oameni care nuţi trec nimic cu vederea, 
dar îţi iartă totul. Oameni care par total 
desprinşi de această lume, care nau nevoie 
de nimic din ceea ce ea le poate da, dar care 
sunt mai legaţi decât oricine de ea. Prin 
iubire. ÎPS Justinian este un astfel de Om. 
A adunat „munţi” de credinţă, nădejde, 
dragoste şi fapte bune. Iar acum, datorită 
lor, mută, cu fiecare cuvânt şi fiecare 
privire, „munţii” neputinţei, suferinţelor 
şi lipsurilor din sufletele maramureşenilor. 
Pentru Maramureş, ÎPS Justinian este 
ceea ce reprezentau porţile maramureşene 
pentru voievozi. „Scutul de apărare”, 
legătura cu pământul şi în acelaşi timp, 
năzuinţa spre cer, semnul nobleţei, 
patriotismului şi iubirii de glia străbună. 
De aceea, titlul de cetăţean de onoare al 
judeţului, na făcut decât săi confirme 
o postură consimţită şi simţită de toţi 
maramureşenii. Aceea de părinte, 
îndrumător, apărător prin rugăciune şi sfat 
al acestui ţinut. Ceremonia de decernare 
a distincţiei de Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Maramureş a avut loc recent, 
în cadrul unei festivităţi emoţionante. 
„Mă întrebam cum aş putea defini 
copleşitoarea personalitate a Înalt Prea 
Sfinţiei Sale Justinian. Şiaş spune doar 

aşa: Dacă privirea unui om ar fi în stare să 
mute munţii, atunci cu siguranţă privirea 
Înalt Prea Sfinţiei Sale – adâncă, aprigă, 
blândă şi hotărâtă deopotrivă – ar putea 
face asta. Ce poţi săi oferi unui om care 
a făcut un scop în viaţă din a oferi şi a 
ierta? Pentru un asemenea om valorile 
nu ţin de material, nu ţin nici de onoruri, 
ci doar de suflet, de spirit, de iubire, de 
credinţă. De aceea, Înalt Prea Sfinţia 
Voastră, luaţi gestul nostru ca pe un semn 
de iubire! Consiliul Judeţean Maramureş 
vă oferă, acum la împlinirea vârstei de 93 
de ani, titlul de Cetăţean de Onoare al 
Judeţului Maramureş, pentru o viaţă pusă 
în slujba sporirii credinţei şi spiritualităţii 
maramureşene.” – a spus preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş în 
cuvântul rostit cu acest prilej. Preşedintele 
Zamfir Ciceu a dat citire Hotărârii 
Consiliului Judeţean Maramureş nr.24 din 
28 mai 2014, prin care se acordă acest titlu, 
dar a punctat şi o serie de repere biografice 
ale Înalt Prea Sfinţiei Sale Justinian Chira. 
Alături de diploma, placheta şi legitimaţia 
de Cetăţean de Onoare, preşedintele ia 
oferit drept cadou un steag al judeţului 
Maramureş şi câteva cărţi pentru biblioteca 
Episcopiei. Vizibil emoţionat, Înalt Prea 
Sfinţia Sa Justinian Chira a declarat că 
această zi este una foarte importantă şi 
a mulţumit pentru onoarea acordată. 
„Nu mam aşteptat, pentru că niciodată 
nam meritat acest titlu. Mam considerat 
nevrednic. Mulţumesc lui Dumnezeu în 
fiecare zi pentru ce mia rânduit. În aceste 
zile, recunoştinţa e o virtute foarte rară. 
Dacă fiecare om ar fi recunoscător faţă 
de Dumnezeu şi faţă de fraţii săi, viaţa 
noastră ar fi alta. Noi, cu toţii nam fi 
realizat nimic dacă Dumnezeu nu near fi 

binecuvântat cu colaboratori. De aceea, îi 
mulţumesc Prea Sfinţiei Sale Iustin pentru 
toate cele ştiute şi neştiute, dar care nu vor 
rămâne nerăsplătite de Dumnezeu. În tot 
ce am făcut în viaţă, mam întrebat mai 
înainte: cear face Iisus dacă ar fi în locul 
meu? Să ne punem această întrebare de 
fiecare dată!” – a spus Înalt Prea Sfinţia Sa 
Justinian Chira.
La finalul festivităţii, artiştii Ansamblului 
Folcloric Naţional Transilvania iau cântat 
Înalt Prea Sfinţiei Sale „La mulţi ani”, dar şi 
un scurt concert de romanţe. 
Caseta
„Vreau să vă mărturisesc faptul că 
totdeauna, orice am făcut, nu am plecat 
la drum până nu am stat de vorbă cu 
Stăpânul. Lam întrebat întâi pe Hristos. 
Există şi o carte celebră „Ce ar face Iisus?”, 

o carte scrisă în limba engleză pe care o am 
în trei exemplare. În această carte se spune 
că sa întâmplat ca întro vineri un pastor 
era în birou şi se pregătea pentru predica 
de duminică. Femeia de serviciu a venit şi 
ia spus că un om vrea să stea de vorbă cu 
el, dar ia spus că nu are timp, să vină altă 
dată pentru că se pregătea pentru predica 
de duminică. Duminică întradevăr a avut 
o predică frumoasă şi la un moment dat, 
se aude din popor un strigăt: „aţi vorbit 
frumos domnule pastor, dar vineri, când am 
vorbit la dumneata nu mai primit! Când 
mama mea era moartă, copiii muritori de 
foame, soţia mea era bolnavă şi am venit să
ţi cer ajutorul şi nu mai primit! Ai vorbit 
foarte frumos, dar pentru mizeria în care 
trăiesc mor în mijlocul vostru!”. Şi omul a 
căzut în mijlocul bisericii şi a murit. Asta 

era în Anglia, iar biserica era plină de mari 
demnitari, de bărbaţi şi de femei şi toţi 
sau cutremurat. Atunci a spus pastorul: 
să punem un legământ de acum, să ne 
întrebăm ori de câte ori vrem să facem ceva 
„ce ar face Iisus dacă ar fi în locul meu?”.
Eu sunt mic slujitor al lui Iisus. Sau, mai 
bine spus, sunt sluga lui Iisus şi slugă a 
creştinilor. Aceasta este bucuria mea. De 
73 de ani de când sunt călugăr am trecut 
prin momente grele, dar întotdeauna 
înainte de un lucru mam întrebat ce 
ar face Hristos în locul meu. Şi deschid 
Evanghelia şi primesc răspunsul. 
Există cuvântul din Evanghelie care spune 
că cei care cred în Dumnezeu pot să 
spună muntelui să se mute, iar muntele 
se va muta. Noi vorbim de cuvântul lui 
Hristos ca de nişte basme. Dar este o 

mare fărădelege ca să citeşti Biblia ca pe o 
carte de poveşti! Sau să asculţi Evanghelia 
ca pe o poveste.  Pentru că în Evanghelie 
este Cuvântul lui Dumnezeu! Care sa 
rupt din sânul Tatălui şi a coborât pe 
pământ şi sa făcut om din Fecioara 
Maria şi nea adus Cuvântul Dreptăţii. 
De aceea, niciun cuvânt din Evanghelie 
nu este zadarnic. Are un sens, are un rost 
şi ne ajută în viaţa noastră, ne ajută să nu 
murim. Pentru că cel carel ascultă pe 
Hristos nu va muri, spune Mântuitorul. 
Cuvântul acesta de atâta frumuseţe: dacă 
veţi fi oamenii lui Dumnezeu veţi muta 
munţii – este un cuvânt adevărat. Fiecare 
om şi dumneavoastră toţi sunteţi astfel de 
oameni care mutaţi munţii mai mult sau 
mai puţin, mai conştient sau inconştient. 
Fiecare dintre dumneavoastră aveţi în 
viaţă atâtea lucruri neştiute de nimeni. De 
la copil până la moşneag, au aşa de multe 
lucruri bune în viaţă, că dacă lear aduna 
Dumnezeu grămadă pe toate, ar fi mai 
mari decât munţii care ne înconjoară. 
Nu voi sta liniştit până când Dumnezeu 
îmi va ajuta să ajung în faţa Lui. Dar atunci 
când voi ajunge în faţa lui Dumnezeu, 
doresc să fac şi voi face ce am făcut pe 
pământ. Mă voi ruga cu îndrăzneală, cu 
obrăznicie, cu neruşinare: iartăi pe toţi 
fraţii mei! Ori, lasămă şi pe mine cu ei în 
iad! 

Vă mulţumesc pentru acest frumos mo
ment şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru 
această zi frumoasă. Vam spus de multe 
ori poezia aceea: Sosesc cocoarele, sosesc 
/ De după deal, din ţinţirim / Şi anii trec, 
copiii cresc / Se schimbă tot cei omenesc 
/ Şi noi... (răspundeţi voi!) ÎNTINERIM! 
Da! Noi întinerim că mergem spre viaţa 
veşnică, iar la bătrâneţe avem în faţă 
eternitatea. Deci, mergem spre o tinereţe 
eternă care ne aşteaptă pe toţi. 

Vă binecuvântez în numele Tatălui, şia 
Fiului şi a Sfântului Duh! Îi mulţumesc lui 
Dumnezeu!” ÎPS Justinian. 

ÎPS Justinian, 
Cetăţean de Onoare  
al judeţului Maramureş

În cadrul unei festivităţi emoţionante, preşedintele 
Consiliului Judeţean maramureş, Zamfir Ciceu, 
a acordat recent titlul de „Cetăţean de Onoare al 
Judeţului maramureş” Înalt prea sfinţiei sale Justinian 
Chira - Arhiepiscopul episcopiei Ortodoxe române 
a maramureşului şi sătmarului. Hotărârea acordării 
acestei distincţii a fost aprobată de Consiliul Judeţean 
maramureş, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 
28 mai 2014.   

„Gândindu-mă la ce să spun cu acest 
onorant prilej, mi-am amintit de un 
fragment din romanul „Zorba Grecul” 
a lui Nikos Kazantzakis, în care autorul 
vorbea despre relaţia dintre Creta sa 
natală şi cretani, ca despre legătura 
părinte-copil, ca despre relaţia dintre 
matcă şi râu, spunând: „Nu ştiu cât 
îşi iubeşte Creta copiii, dar ştiu că şi-i 
mustră. Iar fiii se întorc necondiţionat 
şi mereu acolo. Pentru că sunt legaţi cu 
dragoste de acel loc.” De ce se întorceau 
mereu cretanii acasă? Poate pentru 
că acolo îşi regăseau seva şi matca 
adevăratei credinţe, energia vitală, 
dragostea primordială şi ocrotitoare, 
şi mai ales resursele de-a ţine mereu 
drumul drept. 
Am ţinut să încep aşa pentru că aici, 
tot despre dragoste părintească şi 
creştinească e vorba, tot despre acea 
puternică legătură dintre păstor şi turmă.
Cred că acest fel de-a fi: şi blând, şi cald, 
şi protector şi înţelegător - dar şi aspru şi 
părinteşte-mustrător atunci când trebuie 
– ţine de acea dragoste paternă greu de 
definit şi de cuantificat, pe care o căutăm 
mereu fiecare din noi.  
Pentru că a iubi creştineşte înseamnă a 
ocroti, a te sacrifica, a te îngriji ca acel 
om, acea casă, acel copac să crească şi să 

se înalţe drept. 
Când spui Justinian Chira, spui 
Maramureş, spui Rohia, spui acasă. Te 
gândeşti la acea fericită îngemănare 
între credinţă, modestie, elocinţă, 
sinceritate, francheţe şi bunătate – foarte 
multă bunătate.  Înalt Prea Sfinţia Sa 
Iustinian Chira cuprinde în sufletul său 
însăşi casa, matca adevărată a iubirii 
creştine, spre care caută şi se îndreaptă 
atât de multă lume. 
Mă întrebam, de asemenea, cum aş 
putea defini copleşitoarea personalitate 
a Înalt Prea Sfinţiei Sale Justinian. Şi-aş 
spune doar aşa: Dacă privirea unui om 
ar fi în stare să mute munţii, atunci cu 
siguranţă privirea Înalt Prea Sfinţiei Sale 
– adâncă, aprigă, blândă şi hotărâtă 
deopotrivă – ar putea face asta. 
Înalt Prea Sfinţia Sa a ştiut să ţină aprinsă 
flacăra credinţei în vremuri grele şi a ştiut 
să ardă odată cu ea. A zidit biserici şi 
mănăstiri, dar mai ales a zidit suflete. 
Curajul cu care a apărat dreapta credinţă 
i-a uimit pe comunişti. „Dacă aş putea, 
aş lua tot poporul român în braţe, toată 
ţara, tot pământul şi le-aş duce cu mine 
în libertate” – spunea fără teamă, într-o 
perioadă în care o asemenea declaraţie 
te putea arunca în temniţă. Însă puterile 
sale nevăzute, date de Dumnezeu, l-au 

făcut să fie salvat de arestare, în mod 
miraculos. 
Am auzit de atâtea ori spunându-se 
că oamenii îl iubesc tocmai pentru că 
spune lucrurilor pe nume. Da, oamenii îl 
iubesc pentru că este o minte ageră şi o 
privire pătrunzătoare  de care nu te poţi 
ascunde, pentru că este un om în faţa 
căruia nu poţi disimula. Te percepe, te 
cunoaşte, te defineşte, te mustră dacă 
trebuie şi mai ales îţi arată drumul spre 
îndreptare, spre credinţă.
Este un suflet care primeşte în casa 
sa – cu egală blândeţe şi eleganţă 
– pe oricine. Un ardelean neaoş, cu 
un extraordinar patriotism, care 
nu cunoaşte nici ostentaţia, nici 
spectaculosul, nici echivocul. Un 
autodidact pentru care, o viaţă, cuvintele 
de ordine au fost munca şi rugăciunea. 
Pentru el, oamenii nu sunt nici buni, nici 
răi, sunt aşa cum i-a lăsat Dumnezeu. 
Recunoaşte că unii sunt sfinţi, alţii, 
neputincioşi, dar, asemeni lui Dumnezeu, 
îi iubeşte pe toţi.
Cine n-a avut privilegiul de a-l întâlni, de-
al asculta şi de a se bucura de cuvântul 
lui de învăţătură este – cu siguranţă - mai 
sărac sufleteşte”

preşedintele CJ maramureş,  
Zamfir Ciceu 



Profesorul Victor Gorduza – 
trecut de curând în nefiinţă 
– a avut ideea constituirii unei 
colecţii de minerale din zona 

Maramureşului. După şapte ani de 
prelucrare a unui fond mai vechi de 1500 
piese şi după ce sau achiziţionat peste 
2000 de eşantioane noi, sa luat decizia 
înfiinţării unei secţii de mineralogie în 
cadrul Muzeului Judeţean Maramureş.
La 6 noiembrie 1989 a fost inaugurată 
expoziţia de bază în actuala clădire a 
muzeului, deşi secţia era încă în subor
dinea Muzeului Judeţean Mara mureş. În 
1992 se desprinde, ca secţie a acestuia, 
Muzeul de Mineralogie Baia Mare. De la 
înfiinţare până în 2010, Victor Gorduza 
a fost directorul instituţiei.

„Atribuirea denumirii „Victor 
Gorduza” muzeului de 
mineralogie din baia mare se 
înscrie într-o practică  
a Consiliului Judeţean maramureş 
de a denumi instituţii din 
subordine cu numele unor 
personalităţi de referinţă,  
care şi-au adus o contribuţie 
importantă la dezvoltarea şi 
promovarea acestora. Gestul de 
azi este unul de recunoaştere a 
meritelor şi muncii de-o viaţă 
a regretatului profesor Victor 
Gorduza.” 

preşedintele Consiliului Judeţean 
maramureş,  

Zamfir Ciceu

Muzeul  
de Mineralogie va purta numele 
întemeietorului său 
Consilierii judeţeni au decis – în şedinţa din 27.08.2014 - să atribuie muzeului de mineralogie din baia mare, 
numele celui care l-a înfiinţat şi care l-a făcut cunoscut în întreaga lume. 

 „Muzeul de Mineralogie nu e o doar 
clădire, el este valoros prin ceea ce are, 
acel patrimoniu, prin exponatele de 
colecţie. Gestul pe care îl facem noi aici 
este unul de normalitate.” 

– susţine consilierul judeţean  
marinel Kovacs


