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Liderii nu se nasc. Se fac, se 
construiesc la fel ca orice în 
lumea asta, prin muncă grea, 
perseverenţă, curaj şi, mai 

ales, încredere. 
Dorin Vasile Paşca, primarul oraşului 
Baia Sprie este, cu siguranţă, un lider. 
Şi şi-a câştigat această postură prin 
viziune, perseverenţă şi curaj. A ştiut 
să creadă în oraşul pe care îl conduce 
şi, mai ales, în oamenii lui. Şi-a trasat, 
de la început obiectivul măreţ de a 
le reda băisprienilor încrederea. În 
ei, în oraş, în administraţia locală. Şi 
mândria. În istorie, băiesprienii au fost 
întotdeauna oameni demni, harnici, 
independenţi. Ei au fost, întotdeauna, 
cei care au dat altora din aurul lor, scos 
cu greu din adâncuri, din munca lor, 
din cultura lor. N-au cerut niciodată 
pomană. Au ştiut să crească singuri şi 
să-i ajute şi pe alţii să se dezvolte. 
Iar primarul oraşului Baia Sprie a 
reuşit să redea demnitatea istorică 
acestui oraş şi locuitorilor lui. 
Realizările adunate în funcţia de 
primar, din 2008 încoace, sau cele din 
ultimii trei ani, scurşi de la alegerile 
din 2012 sunt numeroase. Şi poate 
ar fi suficient să amintim doar că 
Baia Sprie a atras circa 10 milioane 
de euro, adică, vreo 800 de euro pe 
cap de locuitor, ceea ce face din Baia 
Sprie unul dintre puţinele localităţi 
din ţară în care cetăţenii au primit de 
la administraţia locală mai mult decât 
au dat prin taxe şi impozite locale. 
Însă cea mai importantă realizare a 

primarului e alta: reclădirea încrederii, 
reaşezarea relaţiilor interumane sau 
a relaţiilor dintre cetăţeni şi primărie 
pe alte paliere. Pe palierele dialogului, 
parteneriatului, muncii în echipă, 
încrederii şi sprijinului reciproc. 

Dorin Vasile Paşca a ştiut mereu să 
creadă în „steaua Băii Sprii” şi în 
destinul pe care ar putea să-l aibă acest 
oraş. Şi încet, i-a făcut şi pe alţii să 
creadă şi să pună umărul a construirea 
acestui vis. 
În Baia Sprie, toate lucrurile se întâmplă 
înt-un mod atipic pentru România de 
azi. Dar acest mod reprezintă de fapt 
normalitatea. Nu primează orgoliile, ci 
rezultatul muncii de echipă. Datorită 
primarului, aici, spiritul civic chiar 
funcţionează, iar puterea cetăţenilor 
se vede. S-a văzut în proiectului de 

redeschidere a spitalului şi înfiinţarea 
primului spital pe acţiuni din ţară. 
Se vede în modul de implementare 
a proiectelor europene, unde toţi 
angajaţii primăriei au avut un rol, în 
scriere, implementare sau raportare. 
Se vede în proiectele de anvelopare 
a blocurilor, unde rolul decizional e 
schimbat şi trecut de administraţia 
locală, la cetăţeni. 
Toate astea nu demonstrează doar 
că se poate. Se poate face admi nis-
traţie locală performantă, se pot 
atrage fonduri europene, se poate 
reconstrui în oraş, poate exista o 
relaţie transparentă şi deschisă înte 
administraţia locală şi cetăţeni etc. 
Demonstrează mai mult, că se poate şi 
altfel: fără orgolii, fără mizerii politice, 
fără circ, fără tam-tam. Baia Sprie se 
dezvoltă constant, în linişte.   

Dorin Vasile Paşca, primarul oraşului Baia Sprie 

Se spune că, dacă acţiunile tale 
îi inspiră şi pe alţii să viseze mai 
mult, să afle mai multe, să facă 

mai mult şi să devină mai mult, 
eşti un lider. Primarul oraşului 

BaiaSprie, Dorin Vasile Paşca 
i-a ajutat pe băisprieni să-şi 

recapete încrederea în forţele 
proprii şi, mai ales, mândria 

locală şi, toate acestea, 
împreună cu perseverenţa, 

viziunea şi curajul care îi 
caracterizează toate acţiunile, îl 

fac un lider autentic, veritabil.    

Povestea unui lider 
care a redat încrederea 
şi mândria locală 
băiesprienilor  

„Dacă în 2008 Baia Sprie nu se putea lăuda cu 
multe rezultate în privinţa fondurilor europene, 
care reprezintă o competiţie în care intri cu 
peste 300 de oraşe, peste 3000 de comune, o 
competiţie în care trebuie să te lupţi, astăzi nu se 
mai poate spune acelaşi lucru. Am reuşit în cei 
7 ani să creez o echipă şi să rulez toţi oamenii 
din primărie în ea. Fiecare şi-a adus aportul. 
2008-2015 a însemnat un capital de fonduri 
europene atrase în valoare de peste 10 milioane 
de euro, adică 800 de euro pe cap de locuitor. 
Dacă am calcula cât impozit am plătit fiecare în 
acest an, ne dăm seama că reuşim să aducem 
mai mult decât am dat. Sunt pregătit cu aceşti 
33 de oameni să planific viitorul oraşului, ne 
propunem să atragem dublu, ca şi cuantum al 
fondurilor, în toate domeniile, pentru că n-am 
luptat doar pentru infrastructură, am încercat să 
recalificăm oameni, am încercat să promovăm 
imaginea oraşului în ţară şi în Europa. Anul 
trecut mă bucur că am reuşit să creem şi o 
unitate productivă a CL, care produce energie 
electrică şi care în timp ne va ajuta să devenim 
independenţi din punct de vedere energetic. 
Sper ca această capacitate de producţie să 
creeze din nou bunăstare în jurul primăriei. Vor 
fi multe proiecte pe care vom lucra, am reuşit să 
ne scriem o carte de vizită pe acest domeniu, am 
reuşit să creem un rol în dezvoltare şi pentru alte 
15 comunităţi, tot prin echipele construite aici. 
Toate aceste lucruri le vom amplifica, ne-am dori 
să dublăm totul în anii care vor veni”.

Dorin Vasile Paşca,  
primarul oraşului Baia Sprie
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Circa  5 milioane de Euro, 
un proiect major de infra-
stuctură, care a intervenit 
decisiv pe un areal de circa 

37 de hectare, km de străzi şi trotu-
are reabilitate, spaţii verzi re făcute şi 
o siguranţă crescută pentru cetăţenii 
oraşului. Sau, altfel spus  „Transfor-
marea oraşului Baia Sprie într-un 

spațiu în care este plăcut să locuieşti 
şi să petreci timpul liber.” Acestea au 
fost obiectivele Planului integrat de 
dezvoltare urbană, care a cuprins două 
proiecte. 
Primul a vizat Reabilitarea infrastruc-
turii de străzi, accese carosabile şi pi-
etonale, precum şi amenajare spaţii 
verzi în Oraşul Baia Sprie. 

Obiectivul proiectului: reabilitare 
infrastructură de străzi, accese carosa-
bile şi pietonale, precum şi amenajare 
spaţii verzi în oraşul Baia Sprie, con-
tribuind la eficientizarea condiţiilor şi 
diminuarea disparităţilor de accesibili-
tate şi interconectivitate între zona 
nouă şi cea veche a oraşului, precum şi 
reabilitarea zonelor verzi.

ObiectiVul sPecific al PrO
iec tului l-a reprezentat reabilita-
rea infrastructurii de străzi şi alei în 
lungime de 5598 m (Străzi şi alei în 
Cartierul Microraion Vest, Străzi şi 
alei în Cartierul Gutinului, Străzi şi 
alei în Cartierul Plevnei, Strada Boc-
zor Wolf, Strada Ştefan Cel Mare; 
Amenajări trotuare 14.178 mp,  
Amenajare parcări: se vor amenaja 748 
locuri de parcare,  Amenajare pietonal 
(zona Strada Gutinului; Str. Plevnei) 
şi spaţii verzi (18140 mp).

Al doilea proiect a vizat „Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii 
în zona de acţiune a oraşului Baia Sp-
rie, prin achiziţionarea de echipamente 
specifice şi amenajarea unui centru 

de supraveghere”. Obiectivul proiectului 
a fost reducerea criminalităţii sociale şi 
creşterea siguranţei cetăţenilor din oraşul 
Baia Sprie, prin dezvoltarea serviciilor de 
prevenire a criminalităţii, contribuind ast-
fel la creşterea calităţii vieţii, crearea de noi 
locuri de muncă şi dezvoltarea economiei 
locale. În cadrul proiectului s-au realizat 
următoarele:  Achiziţionarea sistemului de 
supraveghere constând din: infrastructură 
transfer de date, echipamente de transmisie 
date, camere video fixe şi mobile, dispecerat 
central de monitorizare, instalarea sistemu-
lui de supraveghere necesar pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
oraşul Baia Sprie.

Proiectul  
de circa 5 milioane de Euro 
care a schimbat faţa oraşului 
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Orașului Baia Sprie a avut ca obiectiv: „Transformarea oraşului 
Baia Sprie într-un spațiu în care este plăcut să locuieşti şi să petreci timpul liber.” Iar acest obiectiv a fost 
atins cu brio. 

„Am finalizat anul trecut,  după o muncă titanică de 6 ani, 
modernizarea centrului nou al oraşului, un areal destul 
de mare, de aproape 37 de hectare, care cuprinde străzi, 
trotuare, spaţii verzi, un proiect de peste 5 milioane de Euro. 
Am lucrat cu peste 100 de oameni pe şantiere, peste 37 de 
hectare arealul de intervenţie, au fost reabilitaţi kilometri de 
trotuare, străzi, spaţii verzi. Este unul dintre proiectele bine 
implementare din regiunea de Nord-Vest.  A fost o perioadă în 
care ne-am verificat capacitatea de implementare, nu doar de 
scriere”.

Dorin Vasile Paşca, primarul oraşului Baia Sprie
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Oraşul Baia Sprie, în par te-
neriat cu AJOFM Ma ra-
mureş, a derulat pro iectul 
„Calificarea şi recalifica-

rea - O nouă şansă pentru viitorul 
tău” - Proiect finanţat din Fondul 
So cial European prin Programul 
Ope raţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, care a 
avut o durată de 24 de luni şi a cuprins 
un set de activităţi prin care s-a dorit 
furnizarea de cunoştinţe care să se fa-
ciliteze procesul de reîntoarcere în ac-
tivitate a 250 de şomeri din Baia Sprie 
şi obţinerea unui loc de muncă. Astfel 
prin acest proiect, 250 de şomeri au 
avut şansa să:
n Să urmeze gratuit unul din cele 4 
cursuri de formare profesională ce s-au 

desfăşurat în cadrul proiectului. Fiec-
are curs de calificare s-a finalizat cu 
atribuirea unei diplome acreditate. 
n Să fie îndrumaţi profesional de către 
un consilier de orientare profesională.
n Să fie informaţi cu privire la opor-
tunităţile oferite prin intermediul 
proiectului.
n Să fie asistaţi în planificarea carierei 
şi sprijiniți în căutarea unui loc de 
muncă.
n Să fie ajutaţi să îşi găsească un nou 
loc de muncă pe baza calificărilor 
obţinute, prin intermediul târgurilor 
de joburi ce se vor organiza în cadrul 
proiectului, beneficiind astfel de şansa 
de a interacţiona direct cu angajatorii.
n Să participe la seminariile speciale 

privind noile reglementări în do me-
niul egalităţii de şanse şi de gen priv-
ind diversitatea la locul de muncă.

Aceste seminarii au avut rolul de a 
creşte respectul faţă de sine, în cadrul 
lor fiind prezentate drepturile şi 
obligaţiile fiecărui angajat şi angajator.

Toţi indicatorii asumați prin acest 
proiect au fost indepliniţi, înregis-
trându-se performanţe importante, 
lucru care s-a datorat colaborării 
funcţionale dintre beneficiar, parten-
er, echipa de implementare şi factorii 
implicaţi.
Numărul total al şomerilor înregistraţi 
care au beneficiat de servicii de infor-
mare, consiliere profesională şi me-
diere a muncii a fost de peste 300, iar 
numărul șomerilor care au urmat cur-
surile oferite în cadrul proiectului a 
fost de peste 250, depăşind obiec tivul 
iniţial de 250 de şomeri.

Centrul de informare, consiliere pro-
fesională şi mediere a muncii deschis 
prin intermediul proiectului îşi va 
desfăşura activitatea şi după termi-
narea perioadei de implementare a 
proiectului, iar serviciile oferite de 
către centru vor fi transferate atât către 
şomerii înregistraţi, cât şi către per-
soanele inactive sau în căutarea unui 
loc de muncă, facilitând astfel accesul 
tuturor pe piaţa muncii.

Viitorii antreprenori au fost sprijiniţi financiar 
prin intermediul unei subvenţii de 8.000 lei 
/ afacere, fiind totodată asistati şi îndrumaţi 
de către experţii din cadrul proiectului în ce 

priveşte componentele:  juridice, financiar-contabile şi de 
management al afacerii. 
Planurile de afaceri selectate vizează o mare diversitate 
de activităţi printre care: crearea unor micro-ferme de 
pre peliţe, iepuri sau porci, înfiinţarea unor livezi de 
pomi fructiferi, procesare legume şi suc de mere, servicii 
de consultanţă sau IT, servicii turistice, manichiură-
pedichiură, hair-stylist, florărie, atelier gravură, meşte-
şuguri etc.

Prin intermediul proiectului „ADAPTOR”,  peste 300 
de persoane au beneficiat de informare,  consiliere / 
mediere a muncii, 
precum şi formare 
profesională în 
următoarele domenii: 
şef de fermă, agent 
vânzări, sudor, cofetar, 
floricultor-peisagist.

„Calificarea şi recalificarea  
- O nouă şansă pentru viitorul tău” 

O altă preocupare permanentă 
a administraţiei locale a 
reprezentat-o grija pentru 
resursele umane. Închiderea 
mineritului a lăsat în Baia Sprie 
un gol imens din punct de 
vedere economic şi mai ales a 
locurilor de muncă.  
Tocmai de aceea, administraţia 
locală a derulat un proiect de 
calificare şi recalificare, intitulat 
sugestiv „O nouă şansă pentru 
viitorul tău” .  

Oraşul BAIA SPRIE 
încurajează iniţiativele private şi crearea 
locurilor de muncă prin implementarea 
proiectului „ADAPTOR”
Unul  dintre obiectivele proiectului ADAPTOR - implementat de Oraşul Baia Sprie şi încheiat în 
primavera acestui an  a fost  dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi stimularea antreprenoriatului. 
În acest sens, din rândul celor peste 100 beneficiari care au finalizat cursul de „Competenţe 
Antreprenoriale” şi au dorit să demareze propria afacere, în baza unui regulament  şi  a unei  
metodologii  puse în aplicare de o comisie mixtă, 
au fost selectate un număr de 25 planuri de 
afaceri.
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Planul Integrat de dezvoltare 
Ur bană este probabil cel mai 
important proiect imple men-
tat la Baia Sprie. Dar lista rea-

lizărilor administraţiei locale e mult 
mai lungă. 
Primarul Dorin Vasile Paşca vorbeşte 
despre cele mai importante obiective 

finalizate: „Unul s-a finalizat anul 
trecut, după o muncă titanică de 6 ani, 
modernizarea centrului nou al oraşului, 
un areal destul de mare, de aproape 37 de 
hectare, care cuprinde străzi, trotuare, 
spaţii verzi  cu peste 5 milioane de Euro. 
Am reuşit anul acesta să dăm drumul 
la un parc fotovoltaic care ne produce 

25% din energia pe care o consumăm 
în sectorul public şi am reuşit împreună 
cu cetăţenii să anvelopăm câteva blocuri 
de locuinţe într-un parteneriat în care 
ei sunt primari şi noi suntem rotiţa care 
face angrenajul să se mişte, dar ei deţin 
decizia şi lucrează cu banii publici şi cei 
din proiect şi decid cu cine doresc şi 
cum doresc. 
Un alt proiect important e staţia de 
potabilizare a apei, începută acum 5-6 
ani de zile, în prezent se lucrează pe 
amplasamentul ei şi va fi finalizată până 
la sfârşitul anului. 
În perioada următoare vom finaliza 
câteva blocuri pe partea de anvelopare, 
vom face lucrări la grădiniţe şi spaţii 
de joacă, vom continua şi lucrările la 
reţeaua de canalizare”.

După ce centrul nou al oraşului a 
căpătat altă faţă, va veni rândul centrului 
vechi să intre într-un amplu proces de 
reabilitare. Primarul Dorin Vasile Paşca 
spune că: „Vom schimba centrul vechi  
în bine, îi vom reda imaginea istorică, 
vom pune în valoare cele două biserici, 
cinematograful, primăria. Cel mai 
important lucru pentru băisprieni este 

să ne recâştigăm încrederea unii în alţii. 
Cel mai important este ca băisprienii să 
înţeleagă că acea autonomie financiară 
va fi implementată în România şi în 
Europa şi atunci va trebui să ne ducem 
oraşul ca nişte cetăţeni veritabili, că va 
trebui să găsim aici fonduri. Trebuie să 
facem ca Baia Sprie să trăiască cu banii ei 
proprii, să nu depindem de un Guvern, 

de niciun fond european, aurul pe care 
l-am exploatat aici, hărnicia oamenilor 
au fost cele care au construit oraşul Baia 
Sprie. Să învăţăm să trăim pe picioarele 
noastre, atunci vom fi cu adevărat buni, 
când vom reuşi să dăm şi altora din 
bunăstarea noastră. Sper să găsim aceste 
formule aici, la Baia Sprie şi împreună 
să construim Baia Spre pentru viitor”.

REAlIzăRI, 
PERfORmAnţE 
şi InOvARE 
Lista proiectelor implementate de oraşul Baia Sprie este 
extrem de lungă şi generoasă. Numai proiectele din fonduri 
europene se cifrează la peste 10 milioane de Euro, asta fără să 
mai adăugăm investiţiile locale. Vă prezentăm, pe scurt, câteva 
dintre proiectele recente derulate de echipa primăriei. 

„Cel mai important este ca băisprienii să 
înţeleagă că acea autonomie financiară va 
fi implementată în România şi în Europa şi 
atunci va trebui să ne ducem oraşul ca nişte 
cetăţeni veritabili, că va trebui să găsim aici 
fonduri. Trebuie să facem ca Baia Sprie să 
trăiască cu banii ei proprii, să nu depindem 
de un Guvern, de niciun fond european”.

Dorin Vasile Paşca, primarul oraşului 
Baia Sprie
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Spitalul din Baia Sprie a fost 
construit în anul 1963. Fiind 
un oraş vechi, a avut şi spital 
şi maternitate, dar în anul 

2011, printr-un ordin de ministru, a 
fost defiinţat, împreună cu alte 70 de 
spitale din ţară. Atunci, primarul a 
decis că e timpul să demonstreze că se 
poate. 
După ce locuitorii oraşului au asistat 
neputincioşi la închiderea minelor, 
au decis că nu vor   face acelaşi lu-
cruri şi cu spitalul. Aşa s-a născut 
MEDSPRIA, societatea pe acţiuni 

care deţine spitalul şi la care sunt 
acţionari cetăţenii oraşului.  Astăzi, 
policlinica este funcţională. Are 12 
cabinete complet renovate care pot 
concura cu succes orice cu pretenţii 
din ţară. Investiţia a fost una mare, 
dar primarul spune că nu se opreşte 
aici. „Am investit 100.000 de euro 

pentru a renova complet clădirea şi 
avem cabinete şi specialităţi care se cer. 
Medicii nu sunt cu normă întreagă, dar 
în funcţie de cerinţa localnicilor,  vom 
aduce şi alţi medici. Avem parteneriate 
cu mai multe ONG-uri care au adus 
aparatura necesară funcţionării”,   
spune Paşca.

Primarul spune că lucrurile nu se vor 
opri aici:  „Cum am preluat această 
idee? Din nevoie. Am asistat în 2006 
neputincioşi la închiderea mineritului, 
am criticat această decizie, dar tot 
închise au rămas. Am fost tentat să fac 
acelaşi lucru şi când s-a închis spitalul, 
dar am considerat că e mai bine să 
optăm pentru o altă atitudine. O altă 
variantă ar fi fost să vindem clădirile 
celor interesaţi să facă act medical în 
România, probabil am fi şi găsit pe 
unii interesaţi de acest  lucru. După 
aceea m-am gândit că sunt dator să 
le arăt băisprienilor să le demonstrez 
că pot arăta României că-şi poate 

redeschide spitalul. Băisprienii au fost 
oameni harnici, ei n-au cerut nimic 
Guvernelor, ci au dat. Multe cancelarii 
europene sunt aurite cu aurul nostru 
din Baia Sprie. 

Am fost 89 de oameni încrezători 
în acest lucru  și am demarat această 
societate pe acţiuni. Pe lângă aceşti 
membri fondatori, avem peste 320 de 
asociaţi. Sunt mândru de toţi cei care 
fac acest efort. Spitalul este închis, nu 
se poate interna nimeni, în schimb 
partea de policlinică funcţionează, 
avem 12 specialişti care fac consultaţii 
şi analize de laborator. Suntem 
implicaţi şi în partea socială, la parter 
avem un centru social de igienă prin 
care încercăm să venim în sprijinul 
persoanelor defavorizate.  Încercăm să 
aducem ONG-uri în jurul acestei idei 
şi să creem un altfel de act medical, 
mai complex, mai diversificat”. 

Primarul spune că îşi doreşte să creeze 
condiţii atât de bune la Baia Sprie, 
încât să vină preşedintele Austriei să 
se trateze aici. Şi, cunoscându-i perse-
verenţa, credem că va reuşi.  

SPITAlul, 
investiţia întregii comunităţi 
Comunitatea din Baia Sprie 
arată României întregi că „se 
poate”. După ce Guvernul a 
decis închiderea spitalului, 
băiesprienii mobilizaţi de 
primarul lor, Dorin Vasile 
Paşca, au demarat un proiect 
unic în ţară. 

„M-am gândit că sunt dator să le 
arăt băisprienilor să le demonstrez 
că pot arăta României că-şi poate 
redeschide spitalul. Băisprienii au fost 
oameni harnici, ei n-au cerut nimic 
Guvernelor, ci au dat. Multe cancelarii 
europene sunt aurite cu aurul nostru 
din Baia Sprie”. 

Dorin Vasile Paşca,  
primarul oraşului Baia Sprie



12 13BAIA  SPRIE
de

Cunoștințele și schimbul 
de experienţă între cei opt 
parteneri s-au adunat în-
tr-un raport coordonat de 

managerul de proiect, Mireia Sanabria. 
Acesta conține acțiunile care trebuie 
întreprinse la nivel global și particular  
în fiecare oraș. Prevenirea, cercetarea, 
simularea, integrarea  serviciilor, obi-
ceiurile sănătoase și recrutarea de cadre 
medicale sunt unele dintre provo cările 
locale.

Igualada a găzduit ultima întălnire a 
proiectului  URBACT II 4D Cities 
Health Innovation, proiect care, timp 
de două zile, a adunat oraşele par-
tenere, experți și consilieri. Cu titlul  
„Inovarea în Sănătate centrată pe 
pacient ca motor de creștere locală “ 
s-au prezentat concluziile, cunoștințele 
și schimbul de bune practici dobândite 
în timpul celor aproape trei ani, cât 
proiectul s-a derulat. Rețeaua 4D 
Cities integrează orașele Igualada 
(Spa nia), partener principal, Leeds 

(Marea Britanie), Novara (Italia), 
Tartu (Estonia), Plunge (Lituania), 
Eindhoven (Olanda), Jena (Germania) 
și Baia Sprie (România), opt orașe din  
Europa care au lucrat în colaborare, 
sprijinite de grupuri locale de cetățeni 
și experți internaționali pentru a face 
din sănătate motor al  dezvoltării so-
ciale și economice a oraşelor.

Cunoștințele şi schimbul de experiență  
sunt incluse într-un raport ce  conține 
concluziile generale ale proiectului, 
precum și planurile de acțiune locală a 
fiecărui  oraş  pentru a satisface nevoile 
și provocările individuale. Igualada s-a 
axat pe  scăderea numărului de fracturi 
de șold, o acțiune care este strâns legată 
de  4D Health Innovation Simulation 
Center, recent deschis. În cazul Leeds, 
planul este împărțit în cinci scheme 
care reprezintă activitatea orașului, a 
partenerilor din consiliul municipal, 
a serviciilor de sănătate, industrie și 
sectorul de voluntariat. Orașul No-
vara şi-a concentrat acțiunile sale 

într-un centru de excelență pentru 
cercetarea bolilor autoimune. Oraşul 
Tartu lucrează pentru dezvoltarea 
biotehnologiei și a industriei medicale, 
în timp ce Plunge promovează acti-
vitatea fizică a cetățenilor săi  cu scopul  
de a imbunătaţi sănătatea şi bunăstarea. 
Eindhoven va lansa un laborator viu, 
axat pe îmbătrânire, Jena a promovat 
o strategie de recrutare pentru sectorul 
sănătății și, în cele din urmă, Baia Sprie 
oferă servicii integrate în domeniul 
sănătății, social şi educaţiei publice.
Pentru a realiza aceste planuri, membrii 
4D Cities au investigat relaţiile dintre 
cei patru agenți care interacționează 
în inovare ca motor al creșterii locale: 
lumea de afaceri, sistemul de sănătate, 
instituțiile de cercetare și cetățenii 
(pacienți), în jurul cărora gravitează 
toate celelalte. Această acţiune, în 
majoritatea orașelor s-a tradus ca 
fiind primul contact între părțile 
interesate de sănătate și, prin urmare, 
posibilitatea de a începe relații strânse 
pentru a aborda problemele comune.

La conferință au participat cincizeci 
de persoane, inclusiv manageri din 
programul URBACT și oficiali aleși 
din unele orașe din rețea. 
La conferința de presă Angels Chacón, 
a declarat că „URBACT este un pro-
gram axat pe cunoștințe care ajută 
orașele în luarea deciziilor “și, în ciu-
da diferențelor evidente dintre fieca-
re dintre cele opt orașe din rețea, a 
adăugat: „avem unele probleme comu-
ne cum ar fi  reducerile bugetare sau 
îmbătrânirea populaţiei “.

Prin intervenția lui, Peter Ramsden, 
Manager Tematic URBACT, a 
subliniat importanța proiectului 4D 
Cities în  sectorul sănătății. Ramsden 
a subliniat, de asemenea, „necesitatea” 
implicării cetățenilor în sănătate 
pentru ai face  co-participanţi.

ce este 4D cities?

4D Cities este un proiect URBACT 
al cărui scop constă în dezvoltarea 
orașelor prin interacțiunea actorilor 
care activează în domeniile Medical și 
Inovare, actori implicați în educație si 
formare continuă, sistemul de sănătate, 
mediul de afaceri și popu lație. 
Presupune implicarea activă a 8 orașe 
care vor încerca să creeze un nou sector 
productiv care să ajute la creșterea 
diversității, a activităților economice  
și a gradului de coeziune socială a 
propriilor teritorii. 
Partenerii proiectului sunt Igualada 
(Catalonia, Spain) drept lider al 
asocierii, Leeds (United Kingdom), 
Novara (Italy), Tartu (Estonia), Plunge 
(Lithuania), Brainport Eindhoven 
Re gion (Ne ther lands), Business De-

ve lopment Corporation of Jena 
(Germany) și Baia Sprie (Romania). 

ce este urbact?

URBACT este un program European 
destinat învățării și schimbului de 
bune practici, care promovează dez-
voltarea urbană sustenabilă. Pro-
gramul URBACT permite orașelor 
să lucreze împreună pentru a dezvolta 
soluții pentru provocările urbane 
majore, reafirmînd rolul cheie al 
acestor orașe în fața provocărilor din 
ce în ce mai mari ale societății în care 
trăim. Permite orașelor să dezvolte 
soluții pragmatice noi și sustenabile, 
soluții care să integreze dimensiuni 
economice, sociale și de mediu. 
Permite orașelor să împărtășească cele 
mai bune practici și lecții învățate cu 
cei mai buni profesioniști implicați 
în dezvoltarea de politici urbane în 
Europa. 

URBACT reprezintă 300 ora-
șe, 29 țări și 5.000 paticipanți 
active.

PROIEcTul uRBAcT 
– InOvARE în SănăTATE 
promovează dezvoltarea 
orașelor

Igualada (Catalonia, Spain), 
Leeds (United Kingdom), Novara 
(Italy), Tartu (Estonia), Plunge 
(Lithuania), Brainport Eindhoven 
Region (Netherlands), Business 
Development Corporation of 
Jena (Germany) și Baia Sprie 
(România)  sunt membri ai 
proiectului European URBACT 
4D Cities Health Innovation.  
Obiectivul final a fost ca fiecare 
oraș participant să își elaboreze 
propriul Plan Local de Acțiune 
în domeniul  îngrijirii Medicale 
(Health Care), în concordanță cu 
realitățile proprii.

Plan local 
de acŢiune
Planul Local de Actiune al 
Orașului Baia Sprie propune un 
număr de 5 proiecte (Inițiative) 
care adresează nevoile 
populaţiei într-o manieră inte-
grată în domeniile Sănătate – 
Social – Educaţie:

n Centru Integrat pentru Analiza 
Socio – Economică – Medicală - 
Educatională
n Re-deschiderea Spitalului 
Public din Baia Sprie ca un cen-
tru de îngrijiri paliative pentru 
bolnavi în faza terminală (20 
paturi)
n Unităţi şi proiecte înafara 
iniţiativei spitalului
n Populaţia zonei Baia Sprie în 
pozitia de co-deţinători şi co-
generatori ai propriilor inițiative 
medicale
n Centru pentru Dezvoltare 
Inteligentă



Cabana Mogoșa

Creasta Cocoșului

Lacul Albastru

Tăuţii de Sus este a doua 
localitate aparţinătoare 
oraşului Baia Sprie. 
Aceasta face legatura 
la vest cu municipiul 
Baia Mare. Tăuţii de Sus 
este renumit ca limita 
maximă de nord a 
arealului de păduri de 
castani comestibili din 
România.
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Împrejurimile oraşului Baia 
Sprie sunt cele mai importante 
locuri de interes turistic din 
zonă.  Indiferent de anotimp, 

complexul turistic Şuior şi cabana 
Mogoşa se pun la dispoziţia turiştilor 
cu bogate şi diverse activităţi recreative.
Complexul turistic Şuior este amplasat 
la 11 km de oraşul Baia Sprie într-un 
cadru peisagistic montan deosebit, are 
o capacitate de cazare de 99 de locuri, 
dispune de restaurant, cramă, braserie, 
terasă. 

Complexul dispune, de asemenea, de 
o sală de conferință, o sală de fitness, 
saună, jacuzzi, solar, masaj, biliard, 
tenis de masă, darts. Baza sportivă 
este formată din terenuri de sport, 
teren de tenis pe zgură, poligon şi 
echipamente de paint ball, pârtii de 
schi cu o lungime totală de 3600 m 
dotate cu telescaun cu o capacitate de 
1250 turişti pe oră şi pârtie de săniuţe. 
În dotarea complexului se află şi un 
parc pentru distracţia copiilor, dotat 
cu un joc gonflabil de 21 m lungime.

Cabana Mogoşa, aşezată pe malul 
lacului Bodi, la o altitudine de 731 
m, şi la o distanţă de 10 km de Baia 
Sprie, dispune de 89 locuri de cazare 
în camere cu unul, două sau trei paturi, 
restaurant cu 100 locuri şi terasă cu 150 
de locuri. Complexul mai dispune de o 
bază de agrement-sport cu terenuri de 
tenis handbal şi baschet. În apropierea 
cabanei se afla cea mai lungă pârtie de 
schi amenajată din zonă, cu o lungime 
de 3,8 km şi o diferenţă de nivel de 
600 m, pârtia dispune de un telescaun 
cu o capacitate de 600 de turişti/oră, 
ce face legatura între cabană şi vârful 
Mogoşa.

Pe lângă bazele turistice amenajate în 
jurul Băii Sprie, găsim şi arii naturale 
protejate de interes turistic.
Un astfel de loc este şi cel situat pe 
dealul Minei, la 3 km de oraş, unde în 
anul 1920, prin prăbuşirea unei vechi 
galerii de mină, s-a format un frumos 
lac artificial. Reziduurile metalice cu 
abundenţă de ioni de cupru şi sul-
fat de fier face ca apa acestui lac să 
capete cu timpul o culoare verzuie, 
dar în anumite condiţii meteo şi de 
luminozitate, aceeaşi apă să devină 

albastră, de aici şi denumirea lacului de 
lacul Albastru.

Rezervaţia geologică Creasta Coco-
șului, din Mţii Gutâi, a fost declarată 
arie ocrotită în 1954. Creasta repre-
zintă o porţiune dintr-un vechi crater 
volcanic, constituită din punct de 
vedere petrografic din andezite bazaltice 
cu piroxeni şi biotit de Gutâi. Accesul 
la rezervaţie se poate face urmând 
două trasee: unul pe valea Şuiorului şi 
celălalt din drumul naţional ce leaga 
Baia Sprie de Ma ramureșul Istoric prin 
dreptul hanului PINTEA VITEAZUL, 
urmând mar cajul turistic.

O altă zonă naturală protejată, de 
un interes aparte, este cea a văii 
Chiuzbăii, unde pe versantul sudic 
al vârfului Igniş, pe o suprafaţă de 
50 HA, se află rezervaţia fosiliferă 
Chiuzbaia. 

Flora fosilă din această rezervaţie 
cuprinde 55 de familii, 107 genuri şi 
240 specii. Localitatea aparţinătoare 
de oraşul Baia Sprie, Chiuzbaia, este 
o aşezare pito rească situată într-o 
depresiune intramontană deosebită, 
mărginită de abruptul stâncos al 
vârfului Igniş şi de conurile vulca-
nice : Chiuz, Poca şi Măgura.

Împrejurimile de vis  
ale Băii Sprii
Primarul  Dorin Vasile Paşca îşi doreşte să crească prestigiul  turistic al oraşului şi facă din Baia Sprie 
staţiune turistică de interes local sau chiar național.  

Centrul vechi al 
orașului de forma 
unui trapez alungit 
ce se îngustează 
spre est, cuprinde un 
complex arhitectural 
deosebit, cu 
monumente istorice și 
de arhitectură veche, 
edificat în secolele 
XVIII-XIX.

Primăria orașului Baia 
Sprie a fost construită în 
anul 1739 în stil baroc, 
pe ruinele vechii clădiri 
a primăriei, distrusă 
de tătari în anul 1539, 
emblema minieră a celor 
două ciocane încurcișate 
poate fi văzută pe bolta 
celor două intrări în 
subsolul clădirii, împreună 
cu înscrisul 1798.

Biserica Romano-
Catolică din Piața 
Libertății este 
o construcție 
monumentală cu 
două turnuri înalte, 
purtătoare a două 
cruci aurite, ridicată în 
stil neoclasic între anii 
1847-1855, este flancată 
la intrare de statuile 
impunătoare a doi sfinți.

Biserica Ortodoxă 
,,Adormirea Maicii 
Domnului’’, fosta 
și Biserică Greco-
Catolică a fost ridicată 
în anul 1793, cu altar 
în stil tipic răsăritean, 
cu acoperișul turnului 
mai deosebit în formă 
de bulb, biserica este 
cel mai vechi lăcaș de 
cult din Baia Sprie.

Clădirea masivă 
a fostei direcții 
a minelor a fost 
construită în 1733 
și a găzduit în timp 
instituții legate de 
activitatea de bază 
a orașului, adică 
mineritul. Astăzi, 
cladirea va fi renovată 
și tranformată în hotel.

Oraș minier atestat documentar în anul 1329, Baia Sprie își menține în timp o individualitate aparte în zonă, 
oferind vizitatorilor multe obiective turistice de interes:

Biserica Reformată 
a fost ridicată în anii 
1889-1890.



OBIEcTIv: absorbţie dublă 
de fonduri europene 

Baia Sprie se numără printre 
localităţile care şi-au creat 
deja o expertiză şi un 
prestigiu la nivel european 

în privinţa derulării proiectelor cu 
finanţare europeană. 
În actualul exerciţiu financiar european 
au fost atrase circa 10 milioane de 
Euro, iar în perioada 2014-2020, pri-
ma rul Dorin Vasile Paşca îşi doreşte 
să aducă de două ori mai mulţi bani 
în oraşul pe care îl conduce: „Am 
demarat prin strategia şi planurile puse 
pe hârtie ţinte pe care trebuie să le 
atingem în următorii 10 ani, dacă vrem 
să devenim staţiune de interes local şi 
naţional. Am reuşit să modernizăm 
un areal limitat şi ca întindere, şi ca 

acţiune. Pe finalul anului trecut am 
început să dăm o imagine nouă şi 
blocurilor, am încercat să îmbunătăţim 
şi imaginea de ansamblu şi prin flori, 
prin înfrumuseţarea spaţiilor din faţa 
blocurilor. În următorii ani va fi o 
muncă de planificare, vom lucra pe 
hârtii, planuri, conceputul proiectelor, 
pentru ca peste doi ani să ne apucăm 
de lucru şi să renovăm o altă parte din 
oraş, mă refer la Centrul vechi, clădiri 
unicat în România şi în Europa.
Dacă în 2008 Baia Sprie nu se putea 
lăuda cu multe rezultate în privinţa 
absorbţiei fondurilor europene, care 
este o competiţie în care intri cu peste 
300 de oraşe, peste 3000 de comune, o 
competiţie în care trebuie să te lupţi, 

astăzi avem echipe pregătite. Am 
reuşit în cei 7 ani să creez o echipă şi 
să rulez toţi oamenii din primărie în 
ea. Vor fi multe proiecte pe care vom 
lucra, am reuşit să ne scriem o carte 
de vizită pe acest domeniu, am reuşit 
să creem un rol în dezvoltare şi pentru 
alte 15 comunităţi, tot prin echipele 
construite aici. Toate aceste lucruri le 
vom amplifica, ne-am dori  să dublăm 
totul, rezultate, fonduri atrase, efort. 
Îmi doresc să pot vorbi băisprienilor 
şi de relansarea mineritului, pentru 
că încă există bogăţii care pot fi scoase 
la suprafaţă, există dor de minerit şi 
experienţă, care se poate împărtăşi 
şi nu cred că vom mai cumpăra mult 
timp metale din altă parte”.

Următorul exerciţiu financiar al UE va aduce mai multe oportunităţi pe care administraţia locală din 
Baia Sprie nu vrea să le rateze. Au fost pregătite deja documentaţiile şi strategia pentru noile proiecte, 
iar primarul Dorin Vasile Paşca are un obiectiv îndrăzneţ: atragerea a de două ori mai multe fonduri 
europene decât în actualul exerciţiu financiar. 


