
Planetariul din Baia Mare la 40 de ani de la înfiin are

Planetariul din Baia Mare a împlinit ast zi 40 de ani de la înfiin are.
Evenimentul a fost marcat chiar în incinta institu iei, ce func ioneaz  ca un
departament al Muzeului de Mineralogie din Baia Mare, aflat în subordinea
Consiliului Jude ean Maramure . Pre edintele consiliului jude ean, domnul Mircea
Man, a onorat invita ia gazedelor de a lua cuvântul în fa a unui num r mare de
invita i, veni i din toat ara.

„M  bucur domnule director c  primul planetariu a fost în Baia Mare. De aici
sunt multe de discutat despre felul în care autorit ile i-au îndreptat aten ia de care
ar fi avut nevoie planetariul. Sunt speciali ti, dar i elevi care i-ar dori s  vin  din
toate col urile jude ului ca s -l viziteze. Sunt pu in mai b trân decât planetariul, dar
îmi doream ca i copil, ca i elev, s  vin s  vizitez, s  intru în acest domeniu mirific
al tiin ei astronomice.

 În ceea ce m  prive te, în calitate de pre edinte al consiliului jude ean,
împreun  cu to i consilierii jude eni, suntem interesa i s  acord m sprijinul de care
are nevoie Planetariul, i în special m  refer la cel logistic. Speciali ti avem, oameni
cu suflet care s  se implice, avem i sunt convins c  împreun  cu Inspectoratul
colar Maramure , vom face ca lucrurile s  mearg  pe un f ga  normal.

 felicit pe to i cei care face i aceast  munc  atât de frumoas !”

A fost mesajul transmis de pre edintele Mircea Man. Domnia sa, dore te o
colaborare între inspectoratul colar, Consiliul Jude ean Maramure i Planetariul
Baia Mare care s -i vizeze pe copiii care provin din mediile defavorizate. Eleviilor li
se va asigura condi iile necesare pentru a putea veni din orice parte a jude ului i a
vizita Planetariul Baia Mare.

La final, domnul pre edinte a semnat în cartea de onoare a Planetariului din
Baia Mare, singurul din Transilvania i a înmânat conducerii, domnului director Ioan
Bob, o diplom  de excelen  în semn de recuno tin  pentru întreaga activitate
desf urat  în timpul celor 40 de ani de existen .
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