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Baia Sprie,  
model de 
dezvoltare 
locală

„Am reuşit să clădim o verigă în 
lanţul încrederii între populaţia 
oraşului şi primărie. Cred 
că acesta este cel mai mare 
câştig. Începe lumea să aibă 
încredere, să vadă că suntem o 
echipă şi construim real ceea ce 
spunem”.

Dorin Vasile Paşca

Oraşul Baia Sprie a devenit 
sininom cu curajul de a 

impune proiecte şi concepte 
inedite. Administraţia publică 

locală şi-a asumat proiecte 
grele, cum ar fi redeschiderea 

spitalului cu sprijinul 
cetăţenilor şi a dovedit că 

nu a greşit. Primarul Dorin 
Vasile Paşca face o scurtă 
radiografie a activităţii de 

anul trecut şi a proiectelor 
din acest an. 

Reporter: Cum a fost anul 2013?

Dorin Vasile Paşca: Bun. Şi cred că 
câştigul cel mai important pentru 
administraţia oraşului Baia Sprie nu 
constă în realizările pe care le-am făcut 
efectiv, infrastructură, cât capitolul 
încredere. Am reuşit să clădim o verigă 
în lanţul încrederii între populaţia 
oraşului şi primărie. Cred că acesta 
este cel mai mare câştig. Începe lumea 
să aibă încredere, să vadă că suntem 
o echipă şi construim real ceea ce 
spunem. Aş vrea să pot transfera acestă 
încredere şi la spital. Facem eforturi 
să ieşim puţin dinspre clădire. Tot 
ce am făcut acolo a fost pe partea de 
interior, saloane, cabinete medicale şi 
mai puşin partea vizibilă cu care omul 
interacţionează. 

Reporter: Care este stadiul 
lucrărilor de la spital?

Dorin Vasile Paşca: Ultimii bani pe 
care i-am adunat îi folosim pentru 
modernizarea recepţiei de intrare în 
policlinică, într-un parteneriat cu 
medicii de familie. Şi vrem să creem 

acel centru medico-social sub tutela 
primăriei. 

Reporter: Ce v-aţi dori anul acesta 
pentru policlinică?

Dorin Vasile Paşca: Sper să termin 
lucrările şi condiţiile să fie suficient 
de bune încât să atragem medici. 
Apoi aş dori să începem investiţiile 
pe spital, laboratorul trebuie pus la 
punct, partea de condiţii hoteliere. 
O să continui eforturile de atragere 
de investitori şi nu neaparat cu valori 
mari, îmi doresc ca spitalul din Baia 
Sprie să fie al băisprienilor şi ne tre-
buie anul acesta 1500 de localnici care 
să se alăture demersului nostru, până 
acum avem 150. Deci de 10 ori mai 
mult. Ceea ce nu-i mult. 

Reporter: Care sunt în linii mari 
coordonatele bugetului din acest 
an?

Dorin Vasile Paşca: Este ceva mai mic 
decât anul trecut, cu 10 milioane de lei. 
Deocamdată. Suntem încrezători şi în 
bugetul de anul acesta. Sper să facem 

un parteneriat bun cu Vital şi să reuşim 
să finalizăm staţia de potabilizare. Ar 
fi încă unul din obiectivele pe care le 
atingem. 

Reporter: Ce investiţii aţi planificat 
pentru acest an?

Dorin Vasile Paşca: Avem 9 proiecte 
mai mici pe fonduri europene. ADI 
apă canal cu două proiecte, staţia de 
potabilizare şi canalizare, un POSDRU 
pe care o să-l începem nou cu calificare 
şi recalificare pentru 300 de oameni, 
un proiect pentru căminul de bătrâni, 
proiectul dedicat spitalului, unde sperăm 
să generăm la sfârşitul proiectului 
un plan de dezvoltare locală care să 
genereze şi politici de sănătate publică 
mai bune, vom cumpăra un tractor şi 
un tocător tot din bani europeni pentru 
serviciul public, centrul de zi pentru 
copiii, centrul naţional de informare 
turistică, unde parcurgem etapele de 
semnare a contractului, cămiul cultural 
Chiuzbaia, GAL-ul. 

Reporter: Care e stadiul PIDU?

Dorin Vasile Paşca: Mai avem cred 
20% din lucrări. Ne zbatem acum 
pentru o suplimentare de 2 milioane pe 
PIDU. Sunt nişte scăpări în proiectare 

şi sunt obligatorii pentru a fi conturat 
proiectul. Sper că vor continua lucră-
rile şi la ecologizarea iazului,  mult con-
testată în justiţie. Până la urmă e bine că 
a început. 

Reporter: GAL-ul merge la fel de 
bine?

Dorin Vasile Paşca: Întâlnirea cu 
ministrul de săptămâna vitoare va fi 
extrem de importantă şi sper să putem 
susţine că nu numai polii de dezvoltare 
şi polii de creştere sunt importanţi, 
centrele urbane pot juca un rol extrem 
de polarizator în ceea ce priveşte 
politica dezvoltării rurale, pentru că 
noi avem şi sate în componenţă. Noi 
facem şi politici urbane dar şi agrocole. 

Reporter: V-aţi fixat priorităţile 
pentru erioada 2014-2020?

Dorin Vasile Paşca: Lucrăm pe PIDU. 
Liniile mari, obiectivele le ştim din 
Programul Europa 2020, nu avem încă 
ghiduri, dar noi lucrăm pe proiecte. 
Avem 5 mari linii de dezvoltare. În 
pri mul rând o provocare va rămâne 
dezvoltarea economică, depindem 
foar te mult de ceea ce se va întâmpla cu 
Remin şi o politică serioasă de atragere 
de investitori.

Interviu cu Dorin Vasile Paşca,  
primarul oraşului Baia Sprie
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Baia Sprie, 
model de dezvoltare locală

„Aş dori să începem investiţiile 
pe spital, laboratorul trebuie 
pus la punct, partea de condiţii 
hoteliere. O să continui 
eforturile de atragere de 
investitori şi nu neaparat cu 
valori mari, îmi doresc ca 
spitalul din Baia Sprie să fie al 
băisprienilor şi ne tre buie anul 
acesta 1500 de localnici care 
să se alăture demersului nostru, 
până acum avem 150.  
Deci de 10 ori mai mult. Ceea 
ce nu-i mult”.

Dorin Vasile Paşca

Reporter: Statele europene au 
adoptat deja politici şi măsuri care 
să faciliteze şi stimuleze investiţiile 
în minerit. Credeţi că vom adopta şi 
noi politici similare?

Dorin Vasile Paşca: După părerea 
mea, cred că nu se vorbeşte serios des -
pre deschiderea mineritului şi nu se 
vorbeşte cu cine trebuie. Şi cred că 
generăm politici publice prea osti-
le industriei. Cred că cineva şi nu 
neapărat din ţară are interese să mai 

amâ ne deschiderea mineritului în 
ţară. 

Reporter: Vorbeaţi despre discuţii 
cu diverşi investitori care să vină în 
Baia Sprie. 

Dorin Vasile Paşca: Cred că relan-
sarea economică în Baia Sprie e deo-
camdată timidă. Anul trecut am 
negociat cu cei de la Oficiul Con-
curenţei un regulament şi sperăm ca 
facilităţile pe care le acordăm prin 

acesta să atragă investitori şi de ce nu, 
sper să se dezvolte bruma de investitori 
locali din Baia Sprie care sper că au 
depăşit criza şi vor crea noi locuri de 
muncă. Am semnale de la câţiva agenţi 
economici care merg mai bine. 

Reporter: Ce evenimente culturale 
pregătiţi în acest an?

Dorin Vasile Paşca: Încă nu am 
schiţat un tablou. Acţiunile tradi ţio-
nale continuă. Depunem un proiect la 
Comisia Europeană pentru a fi fi nanţat 

Sette Suas, sette luas, dacă nu vom 
marca mai timid festivalul, continuăm 
şi Zilele oraşului, dar din punct de 
vedere financiar vom fi mai reţinuţi. 

Reporter: Dar în ceea ce priveşte 
reprezentarea externă?

Dorin Vasile Paşca: Continuăm le-
gă tura cu partenerii, vom avea trei 
întâlniri importante. Una s-a des făşurat 
chiar săptămâna aceasta la Novara, 
lângă Milano şi avem 3 repre zentanţi 
acolo. 

„Cred că relan sarea economică 
în Baia Sprie e deo camdată 

timidă. Anul trecut am negociat 
cu cei de la Oficiul Con curenţei 

un regulament şi sperăm ca 
facilităţile pe care le acordăm 

prin acesta să atragă investitori 
şi de ce nu, sper să se dezvolte 
bruma de investitori locali din 

Baia Sprie”.

Dorin Vasile Paşca
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Au fost prezenţi mulţi locuitori ai 
oraşului, a fost prezent şi vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean, Emil Marinescu, 
reprezentanţi ai firmelor din Baia Sprie, 
consilieri locali.

„Este o primă sesiune de discuţii legată 
de dezvoltarea oraşului Baia Sprie în 
perioada care urmează. În acest context 
am deschis uşile Primăriei şi ale CL 
cetăţenilor, tuturor care sunt interesaţi de 
acest important proiect. Doresc să vă fac 
părtaşi la viitorul oraşului în care trăim. 
Îmi doresc să vă regăsiţi în fiecare proiect 
pe care noi urmează să îl implementăm, 
îmi doresc să vă recâştig încrederea în 
actul administrativ, să vă fac să fiţi mai 
optimişti în ceea ce priveşte viitorul 
dumneavoastră, al copiilor şi nepoţilor 
pe care îi creşteţi.
Ca obiectiv final al acestei strategii, sper 
ca anul 2020 să găsească Baia Sprie ca 
fiind, din nou, un centru urban puternic 
ce va permite cetăţenilor acestuia, dar şi 
a celor din localităţile din jur, să pună 
pe masă pâine şi cele necesare unui trai 
decent.
Avem câteva idei pe care le-am coroborat 
cu programele de dezvoltare ale României 
şi pe care le vom prezenta oraşului pentru 
cunoaştere şi îmbunătăţire.
Avem la primărie o echipă pregătită să 

pună în practică cele hotărâte. Orizontul 
de timp este de şapte ani, dar m-aş bucura 
dacă ne gândim la dezvoltarea oraşului 
până în 2030, măcar să schiţăm posibile 
proiecte care vor merge mai departe 
de exerciţiul financiar 2014-2020. La 
această discuţie sper ca să puneţi pe hârtie 
idei de proiecte ce vor duce la dezvoltarea 
oraşului. Toate vor fi discutate şi se vor 
regăsi în proiectul final. M-aş bucura să 
veniţi, să participaţi activ la dezvoltarea 
oraşului.
Sunt foarte mulţumit de colaborarea, 
din ultima perioadă, cu cei din CL, cu 
domnul viceprimar, Ioan Mariaş, cu 
cei din Primărie. Sper ca această bună 
colaborare să o găsiţi în bunăstare, în 
dez voltarea oraşului”, a spus Paşca.

La rândul său, vicepreşedintele CJ, Emil 
Marinescu a vorbit despre necesitate 
dezvoltării oraşului, dar şi despre ajutorul, 
în funcţie de buget, acordat localităţii de 
către Consiliul Judeţean. Marinescu a 
spus că în perioada următoare se vor face 
eforturi pentru ca proiectele propuse de 
Baia Sprie să fie în atenţia CJ.

Dorin Paşca a prezentat şi consultantul 
Primărie pe acest proiect, Carmen 
Tarnovschi, specialist pe strategii de 
dezvoltare, specialist care a lucrat cu 

Banca Mondială în multe din localităţile 
miniere din România.
Aceasta a prezentat celor veniţi la dez-
batere o filozofie simplă, dar eficientă, 
preluată din modelul de dezvoltare al 
oraşelor din ţările dezvoltate. Tarnovschi 
a spus că cetăţenii oraşului trebuie să 
participe activ la dezvoltarea localităţi, 
nu doar să critice, de ce nu s-a făcut 
una sau alta. Consultantul a mai fost în 
Baia Sprie în 2008-2009, când au fost 
implementate câteva proiecte prin Banca 
Mondială (atunci cetăţenii oraşului au 
considerat că cel mai important obiectiv 
este realizarea iluminatului stradal, în 
suferinţă la acea dată).
Acum, proiectele de atunci trebuie 
îmbunătăţite pentru ca lucrurile să fie la 
nivelul cerinţelor actuale.

Ca abordare practică, conceptul de 
dezvoltare durabilă presupune abordarea 
integrată (din punct de vedere economic, 
social, mediu, cultural şi instituţional) 
a proiectelor de dezvoltare locală, par-
ticipativă (implicarea beneficiarilor, 
cetă ţenilor în întregul proces de plani-
ficare, aplicare a proiectelor) iar literal, 
susţinerea în timp a proiectelor de 
dezvoltare locală.

Această strategie se sprijină pe 
4 Piloni de dezvoltare:
1. Economie 
2. Dezvoltare urbană durabilă 
3. Educaţie – cultură 
4. Sănătate

Pentru a vorbi de viitor, trebuie văzut 
ce s-a făcut. La un nivel general se 
poate spune au fost realizate:  Spaţii 
verzi în suprafaţa totală a spaţiilor 
situate în intravilanul localităţii, de 
19 ha, la sfârşitul anului 2013. În anul 
2007 erau de 15,01 ha..

Infrastructura  
de acces şi transport 
mărfuri şi persoane 

Accesul înspre/ dinspre localitate se 
face pe DN 18, ca axă longitudinală 
principală de transport intravilan, 
din care se dezvoltă reţeaua de străzi 
asfaltate sau pavate în lungime de 48,65 
km şi drumuri pietruite în lungime de 
46,20 km.

Statistic, evoluţia dezvoltării reţelei 
stradale:

I Reţeaua de străzi orăşeneşti în anul 
2010-2013 
I Lungimea străzilor orăşeneşti de la 
116 km , la 131km. 
I Lungimea străzilor orăşeneşti moder-
nizate de la  46 km, până la 69 km. 

Primăria, Dorin Paşca au propus în 
continuare, creşterea calităţii vieţii 
locuitorilor prin PIDU 2, în perioada 
2014-20120 

Au fost prezentate 4 Studii de 
fezabilitate, şi anume:
I Drum de legătură Baia Sprie – Baia 
Mare – Satu Nou de Sus - 9,1 km 
pentru îmbunătăţirea accesa bilităţii 
şi a mobilităţii înspre mu nicipiu, 
localitatea aparţinătoare Sa tu Nou de 
Sus şi Dumbrăviţa;
I dezvoltare economică pe un areal de 
200 ha
I Modernizare străzi şi spaţii verzi: 
- 10,6 km (aproximativ), deschidere 
areal de 60 ha, (sunt incluse şi parcări). 
Lucrări pentru dezvoltarea turismului 
şi în domeniul protecţiei mediului: 
accesabilitate zona Lacul Albastru, 
Lacul Bodi, Dealul Minei, Crăpătura 
Zorilor. 

I Reabilitare Centru Istoric Baia Sprie. 

Infrastructură: puncte vizate: Piaţa 
Centrală, Parc, Clădire Primărie, 
poduri.
Obiective: dezvoltarea turismului, 
protejarea mediului natural.

Centru de Dezvoltare  
şi Inovare 

Puncte vizate: clădirea 
cinematografului – valorificarea 
potenţialului acestei clădiri, clădirea 
fostului sediu al Serviciului de 
Impozite şi taxe locale.

Punerea accentului pe ocupaţii, pro-
movarea forţei de muncă, competenţă 
şi învăţare continuă de-a lungul vieţii, 
cultură şi tradiţie, comunicare şi 
transfer către cetăţeni. 
Obiectiv: Centru Microregional 
Maranatur, (CDM) Baia Sprie va deveni 
un pol de dezvolatare microregională 
asigurând suport logistic
partenerilor din GAL şi localităţilor 
învecinate.

StRAtEgIA  
dE dEzvoltARE 
duRABIlă 
a oraşului Baia Sprie 
2014 – 2020

Primăria Baia Sprie a prezentat, la o întâlnire cu cetăţenii oraşului 
maramureşean, Strategia de Dezvoltare Durabilă a localităţii. Dorin 
Paşca, primarul din Baia Sprie a dorit să aibă un dialog cu cetăţenii pe 
tema strategiei de dezvoltare, mai mult, a dorit ca locuitorii oraşului să 
vină cu propuneri pentru ca dezvoltarea UAT Baia Sprie să fie aşa cum 
doresc cetăţenii. 

În Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a oraşului Baia Sprie, 
2014 – 2020,  conceptul 
dezvoltării durabile presupune 
asigurarea unei dezvoltări 
continue, constante, bazată pe 
pilonii strategici: 

I creştere economică; 
I echitate socială; 
I un mediu încon jurător sănătos;
la care în ultimii ani s-au adău gat 
dimensiunile: identităţii cul tu-
ra le şi dezvoltării instituţionale 
sau a parteneriatului pentru 
dezvoltare du rabilă.
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Educaţie - Obiective:

I Eficientizarea sistemului educa ţional 
în vederea încadrării în costul mediu per 
elev.
I Lucrări de modernizare a spaţiilor 
educaţionale ( 5 şcoli şi 2 grădiniţe)
I Reabilitări termice a spaţiilor edu-
caţionale în scopul reducerii consumului 
de energie termică şi a cheltuielilor.
I Adaptarea curriculei de învăţământ la 
provocările economice actuale.
I Orientarea înspre calificări potri vite 
specificului zonei: ex.: industria tu-
rismului, industria lemnului, prelucrarea 
şi conservarea fructelor de pădure, 
calificări pentru domeniul aeronautic.

Sănătate
Dezvoltarea pilonului sănătăţii îşi 
propune:

I Identificarea şi evaluarea stării de 
sănătate a populaţiei 
I Starea sistemului de sănătate:  - un 
Centru socio-medical va culege in-
dicatorii sociali şi medicali, făcând un 
mix între aceştia.
I Aplicarea bunelor practice europene 
(URBACT).
I realizarea unui Centru de Zi pentru 
Copii care va asigura servicii de consiliere, 
mediere şi suport psihologic, în funcţie 
de nevoi, asistare socială, acompaniere 
în observaţiile drepturilor sociale şi 
implicarea părinţilor în activităţile 
Centrului, activităţi educaţionale.
I Mărirea capacităţii Căminului de 
bătrâni Baia Sprie de la 65 de locuri la 100 
locuri şi îmbunătăţirea serviciilor oferite. 
I Redeschiderea Spitalului şi a ambu-
latorului Baia Sprie în sistem privat, cu 
larga participare a cetăţenilor.

StRAtEgIA dE dEzvoltARE duRABIlă 
a oraşului Baia Sprie 2014 – 2020

Chiuzbaia:
- reabilitare stradală
- sistem apă-canalizare
- valorificarea potenţialului turistic  
- accent pe agricultura bio 
(ecologică)

Pentru  
localităţi 
aparţinătoare:

Satu Nou de Sus:
- reabilitare stradală 
- sistem apă-canalizare 
- valorificarea potenţialului 
economic 
- revigorarea agriculturii 

Tăuţii de Sus:
- urbanizare 
- reabilitare stradală 
- sistem apă-canalizare 
- valorificarea potenţialului economic 
- revigorarea agriculturii
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Parteneriatul cultural încheiat 
la Lisabona, în anul 2011, între 
Primăria Baia Sprie şi Festivalul 
Internaţional SETE SOIS SETE 
LUAS, a adus un plus de 
notorietate oraşului declarat 
staţiune turistică de interes 
local. 

În colaborare  cu Asociaţia 
Culturală VATRA SATULUI 
CHIOREAN, la Baia Sprie  s-au 
derulat cu succes  două ediţii 
ale festivalului, care a reunit 
pe scenă artişti din cinci ţări 
europene. 

Mobilitatea artiştilor într-
un spaţiu multicultural şi 
valorificarea potenţialului 
turistic zonal au fost ţintele 
propuse de organizatori.

In perioada 28-30 aprilie, a.c. o 
delegație a Primăriei Baia Sprie este 
invitată laRoma pentru a participa 
la  Reuniunea Internaţională a 

ora şelor membre ale festivalului. Aici 
va fi stabilit calendarul manifestărilor 
internaţionale pe anul în curs. De 
curând a sosit şi invitaţia pe adresa 
Ansamblului DOR CĂLĂTOR pentru 
participarea la manifestarile culturale 
din oraşul Montelupo Fiorentini, 
regiunea Toscana, în intervalul 20-23 
iunie, în parteneriat cu artistul ceramist 
Dan Leş şi Grupul Folcloric IZA.

Festivalul Sete Sóis Sete Luas,  
care în 2014 va ajunge la cea de-a 
XXII ediție a sa, este promovat 
printr-o re țea culturală din care fac 
parte peste treizeci de oraşe din 
14 ţări diferite: Brasilia, Republica 
Capului Verde, Croația, Franța, 
Grecia, Israel, Italia, Maroc, 
Portugalia, România, Slovenia, 
Malta, Tunis și Spania. 

Evenimentul promovează proiectele 
care valorifică muzica populară con tem-
porană şi artele plastic, prin impli carea 
reprezentanţilor de valoare ai culturii 
mediteraneene şi lusofone.

Festivalul este promovat de Asociația “Sete 
Sóis Sete Luas” înființată și recunoscută 
în trei ţări Europene,  (Italia, Spania, 
Portugalia).
Actul de înfiinţare al Reţelei Culturale 
a Festivalului Sete Sóis Sete Luas a fost 
semnat de peste 30 de oraşe şi instituţii la 
Pontedera, pe 6 februarie 2000. 
Datorită caracteristicilor sale inovative, 
Festivalul a câştigat un mare prestigiu. Pe 20 
ianuarie 2009, a fost prezentat la Buxelles 
într-o audiţie specială în faţa Comisiei 
Culturale a Parlamentului European.

Pentru luna august, la Baia Sprie sunt 
propuse trei concerte de exceptie sus ținute 
de artişti din Italia, Spania (flamenco) şi 
Portugalia (fado), într-un parteneriat cu 
municipalitatea Aiud.

Baia Sprie promovează
cultura tradiţională  
în lume

10 1110 11

BAIA  SPRIE
de



12 1312 13BAIA  SPRIE
de

Noul ansamblu arhitectural, în stil 
baroc, se va integra în perspectiva 
istorică a oraşului şi va revitaliza activi-
tatea culturală şi de inovare, precum şi 
creşterea gradului de implicare publică 
a comunităţii. Un proiect de anvergură 
ce va beneficia de finanţare europeană. 
Viitorul edificiu cultural va trebui să 
răspundă noilor provocări ale educaţiei 
estetice permanente şi a interferenţelor 
culturale europene dar şi a implicării 
ONG-urilor în spirit inovativ c o-
munitar.

Conservarea şi revitalizarea  patri-
moniului cultural material şi imaterial 
este un imperativ al acestei  epoci  aflată 
sub semnul globalizării şi a pericolului 
aculturaţiei. Acest demers cere, însă,  ca 
urgenţă de etapă, restaurarea şi renovarea 
aşezămintelor culturale din mediul rural 
şi mic urban.  Administraţia oraşului Baia 
Sprie, preocupată de această coordonată, 
a reuşit să câştige, în sesiunea din toamna 

anului trecut a programului prioritar 
naţional  o finanţare  de 1.500.000 
lei pentru modernizarea Căminului 
Cultural din Chiuzbaia. 

Proiectul prevede planul de activităţi 
pe următorii 3 ani de la inaugurare şi 
asigurarea dotarilor şi  mentenanţei  pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani.

Localitatea păstrează vechi tradiţii şi  
meşteşuguri privind prelucrarea lânei. 
Vestitele ţesătoare de cergi şi gube de 
la Chiuzbaia şi-au dovedit măiestria în 
numeroasele expoziţii şi târguri, de-a 
lungul anilor. Salba de vâltori de pe valea 
Chiuzbăii, unde se spală, mai ales înaintea 
marilor sărbători, cergile şi gubele dau 
ineditul şi pitorescul localităţii. Bogăţia 
creaţiei spirituale a satului Chiuzbaia 
aduce în atenţie datini străvechi şi obiceiuri 
de iarnă, ce fac din această oaza de tradiţie 
chioreană, un adevarat reper pentru 
sărbătorile de iarnă din Maramureş. 

Argumentele  proiectului de  reabilitare 
de la Chiuzbaia au fost relevante pentru 
criteriile eligibilităţii, acesta fiind selectat 
pe poziţia 18 din 47 evaluate în plan 
naţional:

I Educaţia deficitară a tinerei generaţii în 
cunoaşterea culturii tradiţionale; 

I Necesitatea unei mai bune vizibilităţi a 
obiceiurilor locale în spaţiul public;

I Conservarea şi promovarea meş te-
şugurilor  tradiţionale ale Mara mu-
reşului.

În vederea asigurării 
condiţiilor optime de 
funcţionare şi autorizare 
a aşezămintelor culturale, 
momentan se efectuează 
lucrări de modernizare  
a Casei de Cultură Baia 
Sprie. 

ManageMent 
cultural 

Strategia de dezvoltare 
durabilă a localităţii, 

prezentată în dezbaterea 
publică din luna martie, a 

făcut cunoscută prioritatea 
înfiinţării Centrului Cultural 

de Dezvoltare şi Inovare. 
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Primarul Dorin Vasile Paşca s-a remarcat, 
la nivel naţional prin iniţiativele sale, dar 
mai ales prin curajul şi perseverenţa cu 
care le-a dus mai departe. Una dintre cele 
mai mari provocări din activitatea sa o 
reprezintă Spitalul orăşenesc, pe care l-a 
redeschis, l-a dăruit comunităţii şi doreşte 
să-l aducă la standarde europene. Anul 
trecut, acţiunea civică pentru asigurarea 
unor servicii medicale performate, în 

folosul cetăţenilor, din oraşul Baia Sprie 
a intrat într-o nouă etapă: a certificatelor 
de acţionar în valoare de 20 de lei. O 
investiţie accesibilă oricui prin care se 
poate construi un vis: Spitalul Baia Sprie. 
Până acum, s-u alăturat visului circa 150 
de băisprienii, iar primarul doreşte ca, 
până la finele anului numărul lor să fie de 
10 ori mai mare. 
Primarul explică: „Ultimii bani pe care 

i-am adunat îi folosim pentru moder-
nizarea recepţiei de intrare în policlinică, 
într-un parteneriat cu medicii de familie. 
Şi vrem să creem acel centru medico-
social sub tutela primăriei”. 
Următorul pas ar fi terminarea lucrărilor 
şi atragerea de medici buni: „Sper să 
termin lucrările şi condiţiile să fie sufi-
cient de bune încât să atragem medici. 
Apoi aş dori să începem investiţiile 

pe spital, laboratorul trebuie pus la 
punct, partea de condiţii hoteliere. O 
să continui eforturile de atragere de 
investitori şi nu neaparat cu valori mari, 
îmi doresc ca spitalul din Baia Sprie să 
fie al băisprienilor şi ne trebuie anul 
acesta 1500 de localnici care să se alăture 
demersului nostru, până acum avem 150. 
Deci de 10 ori mai mult. Ceea ce nu-i 
mult”. 

1.500 
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pentru Spitalul lor! 
Se spune că, atâta timp cât 

continui să urci, treptele nu 
se vor termina înaintea ta. 

Administraţia din Baia Sprie 
a reuşit să bifeze un proiect 

curajos, unic în România, 
încercând să demonstreze că 
nu există „nu se poate”, atunci 

când crezi în visul tău. Acest 
vis s-a numit redeschiderea 

spitalului orăşenesc şi el 
a devenit realitate. Acum, 

primarul Dorin Vasile Paşca 
îşi doreşte ca visul să fie dus 

mai departe. „Urmează o politică atractivă 
şi pentru medici. Şi îmi doresc 
în continuare ca la spital să 
fie acţionari băisprienii. Asta 
a fost ideea de la care am 
pornit şi aş vrea să realizeze 
că sufletul acestei mişcări 
sunt ei. Nucleul poate fi 
primăria sau altcineva dar 
inima nu bate dacă nu are 
suflet”. 



Colectivul artistic al Ansamblului Folcloric 
DOR CĂLĂTOR, al Casei de Cultură, a 
acumulat experienţă şi notorietate în ultimii 
cinci ani de acti vitate orientată pe promovarea 
cultu rii tradiţionale autentice. 

Parteneriatele cu Centrul Cultural Buco-
vina, Scoala de Arte LIVIU BORLAN şi 
participarea la numeroase manifestari de 
gen au îmbogăţit cartea de vizită a instituţiei 
coor donată de directorul Andrei BĂRBOS.

Pentru anul în curs există câteva provocări 
artistice pentru ansamblu, cum ar fi: par-
ticiparea la cea de a II-a ediţie a Festivalului 
Tarafurilor Tradiţionale, deplasarea în 
regiunea Toscana Italia, Festivalul Interna-
ţional SETE SOIS SETE LUAS din luna 
august si la nu meroasele festivaluri judeţene 
şi regionale.
Toate aceste proiecte beneficiaza de susţinerea 
Primăriei şi a Consiliului Local Baia Sprie.

ansamblul Folcloric 

doR CălătoR

Interpreta vocală 
Larisa Vasilica UŢĂ, ca 
reprezentantă a acestui 
colectiv a reuşit în ultimii 
doi ani performanţe 
remarcabile, 
obţinând cinci trofee la 
festivaluri naţionale de 
folclor, ultimele două fiind 
,, Taragotul de Aur,, Cluj 
Napoca, 2013 şi ,,Florile 
Ceahlăului,, Piatra Neamţ, 
martie 2014. 

În prezent studiază 
în cadrul Facultăţii de 
Muzicologie a Academiei 
Gheorghe Dima din Cluj, 
în anul III, fiind activă şi în 
Ansamblul ICOANE condus de preţuitul Ioan BOCŞA.


