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I. Introducere

I. INTRODUCERE

În actualul context socio-economic, Consiliul Jude ean Maramure , autoritate a
administra iei publice locale, cu rol de coordonare a activit ii consiliilor locale i or ene ti în
vederea realiz rii serviciilor publice de interes jude ean, î i asum  din ce în ce mai mult sarcina
de a fi un vector de imagine i promotor al dezvolt rii comunit ilor. Esen ial  este comunicarea
eficient , prin factorii r spunz tori, cu to i locuitorii jude ului.

Acest raport de activitate î i propune s  aduc  în fa a maramure enilor multitudinea
demersurilor i proiectelor ini iate de conducerea Consiliului Jude ean Maramure , concretizate
sau în curs de concretizare, în toate domeniile i sferele de activitate.

Pe tot parcursul mandatului pân  în prezent, pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure , MIRCEA MAN, a ac ionat în concordan  cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind
Administra ia Public  Local , asigurând, al turi de întregul consiliu, mijloacele materiale i
financiare pentru solu ionarea problemelor publice în interesul comunit ilor maramure ene.

În perioada iunie 2008 – decembrie 2010, activitatea pre edintelui a fost direc ionat  spre
continuarea proiectelor începute, finalizarea acestora i ini ierea de noi investi ii de mare impact
pentru dezvoltarea întregului jude , într-un concept integrat i în paralel cu eficientizarea
cheltuielilor materiale i de personal din aparatul propriu i institu iile subordonate.

De asemenea, de o importan  deosebit  pentru mine este campania de promovare a
investi iilor str ine, atragerea cât mai multor fonduri europene, dezvoltarea rela iilor de
colaborare cu parteneri str ini. Toate astea în vederea promov rii jude ului Maramure ,
identificarea de noi forme de sus inere financiar  prin programe investi ionale de mare amploare
care s  conduc  la crearea de noi locuri de munc i, implicit, la ridicarea nivelului de trai al
maramure enilor.

Având permanent în vedere obiectivul principal atât a întregii echipe a Consiliului
Jude ean Maramure , cât i al meu personal, prin hot rârile i dispozi iile emise în toat  perioada
de referin , i anume: dezvoltarea economic , social i cultural  a jude ului Maramure , dar i
reducerea cu cât mai mult posibil a decalajelor existente în anumite domenii de activitate, se
poate spune c  Maramure ul se îndreapt  în direc ia dorit , autoritatea jude ean  reu ind s i
imprime un ritm propriu de lucru, cu rezultate vizibile în întreaga structur .

MIRCEA MAN,
Pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure
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II. RAPORT PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE

A ATRIBU IILOR CE ÎI REVIN PRE EDINTELUI

În perioada iunie 2008 - decembrie 2010, în exercitarea mandatului, potrivit
competen elor prev zute de lege, Consiliul Jude ean Maramure , ca autoritate deliberativ , s-a
întrunit, la ini iativa pre edintelui, în 43 edin e, din care 31 edin e ordinare, 8 edin e
extraordinare i 4 edin e de îndat . S-au adoptat în aceast  perioad  un num r de 107 hot râri în
anul 2008, 63 hot râri în anul 2009 i  211 hot râri în 2010.

În aceea i perioad  au fost emise dispozi ii ale Pre edintelui Consiliului Jude ean,
dup  cum urmeaz : 353 în anul 2008, un num r de 241 în anul 2009 i 642 dispozi ii în anul
2010, ce vizeaz  diverse domenii de activitate:

- domeniul economic (bugete, finan ri, co-finan ri, bilan uri, taxe, sus inerea
programelor de dezvoltare local );

- asocieri, colabor ri, cooper ri;
- administrarea patrimoniului jude ului;
- asisten  social i protec ia copilului;
- activit i ce vizeaz  domeniul cultural, sportiv, turism, culte;
- avizare i aprobare documenta ii i studii de fezabilitate;
- investi ii, licita ii, strategii, concesion ri;
- protec ia mediului;
- reabilitarea drumurilor i a altor obiective de interes public;
- revocarea i validarea mandatelor unor consilieri jude eni;
- resurse umane (aprobare organigrame, state de func ii, numire directori i stabilire

obiective i criterii de performan , administratori sau membri în Consilii de Administra ie,
precum i în diverse comisii, aprobare Regulamente de Organizare i Func ionare la regiile
autonome i societ i comerciale);

Printre cele mai importante hot râri adoptate putem aminti pe cele care vizeaz :
- Dezvoltarea Aeroportului Interna ional Maramure ;
- Atragerea i alocarea unor fonduri importante pentru reabilitarea Spitalului Jude ean

de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” din Baia Mare;
- Începerea lucr rilor de reabilitare la drumul Baia Sprie – Bârsana;
- Aprobarea unor m suri necesare programului de gestionare a de eurilor;
- Planul de analiz i acoperire a riscurilor în jude ul Maramure ;
- Reabilitarea i între inerea drumurilor jude ene;
- Modificarea listei de investi ii i a planului de achizi ii publice;
- Implementarea de proiecte cu finan are din diverse surse;
- Aprobarea Programului integrat de gestionare a calit ii aerului;
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- Preluarea managementului asisten ei medicale al unit ilor sanitare cu paturi, de
interes jude ean.

În desf urarea edin elor s-au respectat procedurile prev zute de Legea administra iei
publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i
Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului Jude ean Maramure , aspecte care au
creat posibilitatea formul rii de întreb ri i interpel ri, exprim rii de opinii, argumente i
amendamente în leg tur  cu proiectele supuse dezbaterii, precum i exercit rii votului în
cuno tin  de cauz . În acest context, trebuie subliniat  buna conlucrare între comisiile de
specialitate i compartimentele din aparatul de specialitate în preg tirea i fundamentarea
proiectelor de hot râri.

Pentru a putea fi dezb tute în edin ele Consiliului Jude ean, aceste proiecte de hot râri
trebuie s  respecte Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile
i complet rile ulterioare, care la art. 44 prevede c  „proiectele de hot râri înscrise pe ordinea de

zi a edin elor de consiliu nu pot fi dezb tute dac  nu sunt înso ite de raportul compartimentului
de resort din aparatul de specialitate, precum i de raportul comisiei de specialitate a Consiliului
Jude ean”.

În cazul nostru, fiecare proiect de hot râre pus în dezbatere a fost înso it atât de raportul
compartimentului de resort, cât i de avizul comisiei de specialitate.

Art. 49 din Legea administra iei publice locale recunoa te regula conform c reia
hot rârile devin obligatorii, produc efecte de la data aducerii lor la cuno tin  public , iar cele
individuale de la data comunic rii.

Aducerea la cuno tin  public  a hot rârilor cu caracter normativ s-a realizat, conform
prevederilor legale, în termen de 5 zile de la data comunic rii oficiale c tre prefect.

Toate hot rârile adoptate de Consiliul Jude ean Maramure  au fost comunicate prin
intermediul secretarului jude ului atât prefectului, cât i celor interesa i de con inutul acestora,
respectiv celor stabili i s  asigure ducerea la îndeplinire a prevederilor înscrise în hot râre. În
nici un caz nu a fost dep it termenul stabilit pentru comunicarea hot rârilor, prev zut de art. 48
alin.(2) coroborat cu cele ale art. 98 din Legea administra iei publice locale, ca fiind de cel mult
10 zile lucr toare de la data adopt rii.

Conform prevederilor Legii administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, pre edintele Consiliului Jude ean emite dispozi ii cu
caracter normativ sau individual.

Activitatea pre edintelui Consiliului Jude ean, care a cuprins edin e, întâlniri
oficiale, vizite, dezbateri i deciziile luate, a fost postat  pe site-ul Consiliului Jude ean
Maramure .

Pe întreaga perioad  analizat , comisiile de specialitate au colaborat cu aparatul de
specialitate al Consiliului Jude ean în preg tirea i fundamentarea proiectelor de hot râri, în
vederea promov rii i sus inerii intereselor jude ului Maramure .

Pre edintele Consiliului Jude ean a inut leg tura permanent cu compartimentele din
aparatul de specialitate i cu organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate public
aflate sub autoritatea Consiliului Jude ean, în vederea respect rii normelor privind elaborarea,
redactarea proiectelor de hot râri i dispozi ii.
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III. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIAR

PERIOADA 01.07.-31.12. 2008

1. Surse atrase de la bugetul de stat pentru jude ul Maramure

În perioada iulie-decembrie  2008 prioritatea noastr  a fost atragerea a cât mai multe
resurse financiare la consolidarea bugetului centralizat al jude ului Maramure . Astfel în anul
2008 s-au f cut interven ii atât la Ministerul Economiei i Finan elor, cât i la Ministerul
Internelor i Reformei Administrative ob inându-se astfel suplimentarea sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat în sum  de 111.279,5 mii lei.

2. Bugetul propriu al jude ului Maramure
Din luna iulie a anului 2008 ne-am preocupat de buna gospod rire a resurselor consiliului

jude ean, propunând spre aprobare Consiliului Jude ean Maramure  bugete rectificate  pe anul
2008, având în vedere asigurarea cu resurse financiare a tuturor institu iilor din subordine.
Bugetul ini ial pe 2008 al Consiliului Jude ean Maramure  a fost de 152.637 mii lei, înregistrând
rectific ri din luna iulie 2008, ajungându-se la un buget definitiv de 185.117,78 mii lei,
reprezentând o cre tere de 21,28%.

Realizarea veniturilor Consiliului Jude ean pe anul 2008 se prezint  astfel:

mii lei

INDICATORI  ECONOMICI PLAN REALIZ RI %
Venituri proprii (impozite i taxe) 3.158,00 2.649,14 83,89
Cote defalcate din impozitul pe venit 29.021,28 26.700,33 92,00
Sume alocate de Consiliul Jude ean 11.813,00 12.199,02 103,27
Sume defalcate din TVA pentru finan area ac iunilor
descentralizate la nivelul jude ului 51.190,00 51.190,00 100,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale 22.578,00 22.578,00 100,00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri jude ene 11.200,00 11.200,00 100,00
Subven ii din bugetul de stat i de la alte administra ii 56.157,50 54.486,13 97,02
TOTAL VENITURI 185.117,78 181.002,62 97,78
TOTAL CHELTUIELI I PL I 185.117,78 175.546,60 94,83
EXCEDENT 0 5.456,02

3. Fondul de rezerv  ini ial constituit la dispozi ia Consiliului Jude ean Maramure
pentru anul 2008 a fost de  3.000 mii lei, care a fost suplimentat în cursul anului (luna
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septembrie)  cu  800 mii lei,  suma de 2.114,5 mii lei fiind repartizat  pentru finan area unor
ac iuni noi intervenite, din care cele mai importante (în perioada iulie-decembrie 2008) sunt:

• Pentru finan area autorit ilor publice, institu iilor sau activit ilor din subordinea
acestora  166,0  mii lei;

• Pentru sport   397,0  mii lei (din care 300 mii pentru finan ri nerambursabile);
• Pentru cultur   364,0mii lei;
• Pentru religie  34,0 mii lei;
• Ajutoare financiare  183,0 mii lei.
• Ajutoare pentru inunda ii  970,5 mii lei (880 ajutoare acordate unit ilor

administrativ-teritoriale afectate de inunda iile din iulie; 90,5 mii sprijin financiar
pentru locuintele afectate de inunda iile din iulie)

4. I. Sume atrase pentru înl turarea efectelor inunda iilor din iulie 2008
a) Subven ii primite  de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare  în

situatii de extrema dificultate (inunda ii)     1.431,5 mii lei
(C.J. Timi , C.J. Mehedin i, C.J. Cluj, C.J. Tulcea, Prim ria Bucure ti, Prim ria

sectorului 3 i 6 Bucure ti, Prim ria Slatina, Prim ria Arad)
b) Subven ii primite din Fondul de Interven ie          8.900,0 mii lei
(H.G. nr.794/2008- 500 mii; H.G. nr 1031/2008 - 8.400 mii lei)

II. Sumele au fost alocate pentru înl turarea efectelor inunda iilor din iulie 2008
astfel:
- 800 mii pentru repara ii curente la DJ 187 de pe raza comunei Poienile de sub Munte
- 200 mii pentru Consiliul Local Poienile de sub Munte
- 3.700 mii pentru repara ii curente la drumurile jude ene afectate de inunda ii
- 2.637  mii aliment ri cu ap  în localit ile Sighetu Marma iei i Bor a
- 1.263 mii pentru ap ri de mal în Comuna Poienile de sub Munte
- 1.500 mii pentru reabilitarea a 2 poduri din ora ul Bor a
- 211,5 mii pentru locuin ele afectate de inunda ii.

5. Programul de pietruire i alimentare cu ap  a satelor (H.G.577/1997)

mii lei

Program
cf.H.G.577/1997

Program
initial
2008

Influente
(august-

noiembrie)

Program
final    2008

Incasari
2008

din care

ian-iun iul-aug

Alimentari cu apa 1.852,00 796,59 2.648,59 2.347,48 1.196,59 1.150,89
Pietruiri 2.585,00 1.025,00 3.610,00 3.043,33 1.150,00 1.893,33

TOTAL 4.437,00 1.821,59 6.258,59 5.390,81 2.346,59 3.044,22
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Raport de activitate pe perioada 01.01.2009 - 31.12.2009

1. Surse atrase de la bugetul de stat pentru jude ul Maramure
În cursul anului 2009 prioritatea mea a fost atragerea a cât mai multe resurse financiare la

consolidarea bugetului jude ului Maramure . Astfel, în anul 2009 s-au f cut interven ii atât la
Ministerul Finan elor Publice, cât i la Ministerul Administra iei i Internelor ob inându-se
suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Astfel pentru jude ul
Maramure  s-au alocat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în valoare ini ial
de 454.788 mii lei, ob inându-se în cursul anului suplimentarea acestor surse cu  61.263 mii lei,
ajungându-se la sume definitive la finele anului de 516.051 mii lei astfel:

- sume alocate din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului pentru înl turarea
efectelor calamit ilor locale - 500 mii lei HG 1454/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale -
3.179 mii lei HG 1255/2009

- cheltuieli de personal ale unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat - 702 mii lei
HG 1229/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale -
3.109 mii lei HG 605/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area Programului de
dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spa iul rural (O.G.7/2006) -
18.169 mii lei HG 432/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area Programului de
dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spa iul rural (O.G.7/2006)  -
7.554 mii lei HG 1307/2009

- cheltuieli de capital pentru unit i de înv mânt preuniversitar de stat -4.926 mii lei
HG 655/2009

- cheltuieli de capital pentru unit i de înv mânt preuniversitar de stat- 4.206 mii lei
HG 1531/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale-
1.000 mii lei HG 1615/2009

- sume defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului – 1.000 mii lei HG 1624 / 2009

- HG 577/1997 (pietruiri  i aliment ri cu ap ) s-a alocat jude ului Maramure  suma
de 16.918 mii lei din care pentru pietruiri 9.517 mii lei, iar pentru aliment ri cu ap
7.401 mii lei.

Prin HG 1244/2009, jude ului Maramure  s-au alocat din Fondul de Solidaritate al
Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile opera iunilor de urgen
întreprinse în scopul înl tur rii pagubelor provocate de inunda iile din luna iulie 2008-
echivalentul în lei a 1.387.526 euro.

2. Bugetul propriu al jude ului Maramure : În cursul anului 2009  m-am preocupat de
buna gospod rire a resurselor Consiliului Jude ean,  propunând spre aprobare Consiliului
Jude ean Maramure  bugetul propriu ini ial i definitiv pe anul 2009 i contul de execu ie al
Consiliului jude ean Maramure  pe anul 2008, având în vedere asigurarea cu resurse financiare a
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tuturor institu iilor din subordine. Bugetul ini ial pe 2009 al Consiliului Jude ean Maramure  a
fost de 172.850 mii lei, înregistrând rectific ri pe parcursul anului, ajungându-se la un buget
definitiv de 196.819,88 mii lei.

Realizarea veniturilor Consiliului Jude ean pe anul 2009 se prezint  astfel:

mii lei
INDICATORI  ECONOMICI PLAN REALIZARI %

Venituri proprii  din care 51.134,4 45.095,82 88,19
Cote defalcate din impozitul pe venit 33.857,4 29.724,20 87,79
Sume alocate de Consiliul jude ean 13.773 13.563,19 98,48
Sume defalcate din TVA din care 78.638,6 78.638,6 100,00
Sume defalcate din TVA pentru finan area ac iunilor
descentralizate la nivelul jude ului 53.564,6 53.564,60 100,00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale 16.574 16.574,00 100,00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri jude ene 8.500 8.500,00 100,00

Subven ii din bugetul de stat din care: 64.922 53.225,93 81,98
Subven ii din bugetul de stat pt. finan area drepturilor
acordate persoanelor cu handicap 53.725 52.756,90 98,20

Sume primite de la UE în contul pl ilor efectuate 2.124,88 641,14 30,17
TOTAL VENITURI 196.819,88 177.601,49 90,24
TOTAL CHELTUIELI 196.819,88 174.625,29 88,72
Excedent 0,00 2.976,20

3. Fondul de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului Jude ean Maramure  pentru anul
2009 a fost de 3.550 mii lei, suma de fiind repartizat  pentru finan area unor ac iuni noi
intervenite, din care cele mai importante sunt: finan area autorit ilor publice, institu iilor sau
activit ilor din subordinea acestora  , pentru sus inerea sportului, pentru diferite ac iuni de
cultur  , religie, precum i pentru acordarea unor ajutoare financiare.

4.Cultur i sport
Au fost alocate din bugetul propriu sume pentru finan area “Programului jude ean de

acordare a finan rilor nerambursabile  activit ilor nonprofit de interes general” pe urm toarele
domenii de activitate:

- ac iuni culturale 430 mii lei
- activit i sportive 2.700 mii lei.

Raport de activitate pe perioada 1.01.2010 - 31.12.2010

1. Surse atrase de la bugetul de stat pentru jude ul Maramure
În cursul anului 2010 prioritatea mea a fost atragerea a cât mai multe resurse financiare la

consolidarea bugetului jude ului Maramure . Astfel, în anul 2010 s-au f cut interven ii atât la
Ministerul Finan elor Publice, cât i la Ministerul Administra iei i Internelor ob inându-se
suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Astfel, pentru jude ul
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Maramure  s-au alocat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în valoare ini ial
de 395.516 mii lei, ob inându-se în cursul anului suplimentarea acestor surse cu  39.341 mii lei,
ajungându-se la sume definitive la finele anului de 434.857 mii lei astfel:

- sume alocate din Fondul de Solidaritate al UE  pentru inlaturarea efectelor calamit ilor
locale din 2008– 5.552 mii lei

- Hot râri de Guvern (fondul de rezerva al Guvernului pentru cheltuieli curente i de
capital la prim rii, pentru coli, pentru unit i de cult, O.G. 7) + rectific ri pozitive i
negative –   24.245 mii lei

- HG 577/1997 (pietruiri  i aliment ri cu ap ) s-a alocat jude ului Maramure  suma de
9.545  mii lei din care pentru pietruiri 7.638 mii lei, iar pentru aliment ri cu ap  1.907
mii lei.

2. Bugetul propriu al jude ului Maramure
În cursul anului 2010  m-am preocupat de buna gospod rire a resurselor Consiliului

Jude ean,  propunând spre aprobare Consiliului Jude ean Maramure  bugetul propriu ini ial i
definitiv pe anul 2010 i contul de execu ie al Consiliului Jude ean Maramure  pe anul 2009,
având în vedere asigurarea cu resurse financiare a tuturor institu iilor din subordine. Bugetul
ini ial pe 2010 al Consiliului Jude ean Maramure  a fost de 223.597 mii lei, înregistrând
rectific ri pe parcursul anului, ajungându-se la un buget definitiv de 238.777,24 mii lei.

Realizarea veniturilor Consiliului Jude ean pe anul 2010 se prezint  astfel:

mii lei
INDICATORI  ECONOMICI PLAN REALIZARI %

VENITURI PROPRII din care 48.750,99 49.248,99 101,02%
Cote si sume defalcate impozit pe venit 40.477,67 41.557,80 102,67%
Cote defalcate din impozitul pe venit 25.550,67 28.524,36 111,64%
Sume alocate de  consiliul judetean pentru echilibrarea
bugetelor locale 14.927,00 13.033,44 87,31%

Sume defalcate din TVA 69.352,00 69.352,00 100,00%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judetelor  si Municipiului Bucuresti

44.225,00 44.225,00 100,00%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
drumuri 7.530,00 7.530,00 100,00%

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
echilibrarea bugetelor locale 17.597,00 17.597,00 100,00%

SUBVENTII 79.749,02 62.836,93 78,79%
Subventii de la bugetul de stat 79.749,02 62.836,93 78,79%
Subventii de la bugetul de stat pentru FES 11.167,51 5.325,53 47,69%
Finantarea drepturilor acordate pers.cu handicap 57.114,00 56.607,99 99,11%
Sume primite de la administra ia local  sega-apia 34,65 75,09 216,71%
Subventii camere agricole 932,86 828,32 88,79%
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 40925,23 52.939,14 129,36%
Fondul European de Dezvoltare Regionala 33294,00 52.639,76 158,11%
Fondul Social European 2150,29 283,42 0,00%
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Alte facitati si instrumente postaderare 24,94 0,00 0,00%
Mecanismul financiar SSE 5456,00 15,96 0,29%
TOTAL VENITURI 238.777,24 234.377,06 98,16%
TOTAL CHELTUIELI 238.777,24 186.719,38 78,20%
Excedent 0,00 47.657,68

3. Fondul de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului Jude ean Maramure  pentru anul
2010 a fost de  3.980 mii lei, suma de fiind repartizat  pentru finan area unor ac iuni noi
intervenite, din care cele mai importante sunt: finan area autorit ilor publice, institu iilor sau
activit ilor din subordinea acestora, pentru sus inerea sportului, pentru diferite ac iuni de cultur
, religie, precum i pentru acordarea unor ajutoare financiare.

4.Cultur i sport
Au fost alocate din bugetul propriu sume pentru finan area “Programului jude ean de

acordare a finan rilor nerambursabile activit ilor nonprofit de interes general” pe urm toarele
domenii de activitate:

- ac iuni culturale 500 mii lei (pl i de 388,5 mii lei)
- activit i sportive 2.400 mii lei (pl i de 2.380,75 mii lei)

Director Executiv,
Glodan Ana
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IV. ACTIVIT I DE ORDIN SOCIAL

Mircea Man i Traian B sescu, în mijlocul sinistra ilor care au avut de suferit

în urma inunda iilor din iulie 2008

Mircea Man a început în for  mandatul de pre edinte al Consiliului Jude ean
Maramure . Asta deoarece inunda iile care au lovit Maramure ul la sfâr itul lunii iulie 2008, au
adus pierderi de vie i omene ti, locuin e i zeci de hectare de teren distruse i au f cut ca ora ul
Bor a s  fie aproape de un dezastru ecologic în momentul în care digul iazului de decantare
Colbu a fost la un pas s  cedeze, punând în pericol via a a mii de oameni.

Mircea Man s-a deplasat la fa a locului i a urcat pân  la iaz pentru a evalua situa ia, cu
toate c  riscul ruperii digului a fost foarte mare. L-a înso it pe eful statului, Traian B sescu, în
vizita de lucru pe care acesta a efectuat-o în Bor a, duminic , 27 iulie, la o zi de la inunda iile
care au afectat ora ul. Pre edintele României, Traian B sescu, a dorit s  vad  amploarea
dezastrului produs de inunda iile din Bor a i s  ob in  informa ii chiar de la fa a locului. A
purtat discu ii cu autorit ile locale i persoanele care au avut de suferit în urma rev rs rii apelor.
A fost prezent, împreun  cu Mircea Man, în mijlocul maramure enilor din Poienile de sub
Munte, Moisei, Bistra, Leordina, c rora le-a fost acordat sprijin în refacerea infrastructurii i
locuin elor prin alocarea de fonduri de la Consiliul Jude ean. Sumele acordate au fost cuprinse
între 100 mii (Bor a, Sighetu Marma iei, Vi eu de Sus) i 10 mii lei pentru localit ile în care
efectele inunda iilor s-au resim it mai pu in.

A vizitat în permanen  zonele calamitate din Maramure ul Istoric, inclusiv Sighetu
Marma iei, unde apa a rupt digul i a intrat pe frontul de captare de unde se alimenteaz
popula ia municipiului de pe grani a cu Ucraina. Problema a fost ulterior remediat . Pre edintele
Traian B sescu a revenit miercuri, 6 august, în zonele inundate din Maramure , special pentru a
vizita comuna Poienile de sub Munte, despre a c rei situa ie a fost informat înc  de la prima
vizit , din 27 iulie. Periodic, Mircea Man s-a deplasat în localit ile unde a început reconstruc ia
caselor distruse de ape. Evalu rile efectuate de speciali tii din Consiliul Jude ean Maramure  au
ar tat c  pagubele produse de inunda ii s-au ridic  la 2.100 miliarde lei vechi.

Mircea Man a solicitat sprijin financiar i altor consilii jude ene i prim rii din ar
pentru ajutoare în situa ii de extrem  dificultate.  Astfel, s-au strâns 1.431,5 mii lei (peste 14
miliarde lei vechi)  repartizate prin Consiliul Jude ean Maramure .
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RAPORT
anual asupra punerii în aplicare a planului anual 2010 pentru furnizarea de

produse alimentare primite din stocurile de interven ie ale comunit ii
europene în jude ul Maramure

1. Cantit i din fiecare produs primite i distribuite:
in  alb     1023,400 tone

Malai     486,557 tone
Paste fainoase    248,047 tone
Biscuiti    93,875 tone
Zah r alb    295,680 tone
Lapte praf    80,251 tone

2. Num rul persoanelor beneficiare:
- Num rul beneficiarilor de ajutoare a fost de   64242 persoane pentru toate produsele
Not . Num rul ini ia al persoanelor inscrise în list  difer  de num rul persoanelor care

au beneficiat efectiv de ajutoare ca urmare a ad ug rii persoanelor care se încadreaz  în
categoriile stabilite dup  întocmirea listelor ini iale  i a redistribuirii ,prin majorarea
cantit ilor a unor produse neridicate de baneficiar inscri i în listele ini iale i care nu s-au
prezentat pentru ridicarea produselor.

3. Cantitatile medii din fiecare produs acordate unei persoane sunt urm toarele :
in  alb   15,31 kg
lai   7,24 kg

Paste fainoase  3,86 kg
Biscui i  1,46 kg
Zah r alb  1,4 kg
Lapte praf  1,25 kg

4. Cantit i deteriorate sau lips : Nu exist
5. Cantit i r mase nedistribuite:   Nu exist
6. Propuneri pentru îmbun irea derul rii PEAD 2011:
- În categoria beneficiarilor s  fie înscrise i persoanele care primesc hran  prin

cantinele de ajutor social.
- Întrucât criteriul încadr rii în una din cele patru categorii de beneficiari nu este în

toate cazurile relevant cu privire la considerarea acestora ca persoane defavorizate , mai ales
pentru pensionari i se impune evaluarea familiei din care face parte , competen a înscrierii în
listele de beneficiari s  revin  primarilor localit ilor care vor stabili si cantitatile care revin
fiec rui beneficiar.

„Aceast  propunere este motivat i de faptul c  o parte din beneficiarii înscri i în liste
din categoria pensionarilor dar i a omerilor nu au ridicat produsele.

- Stabilirea cantit ilor pe localit i prin raportarea la num rul total al beneficiarilor din
fiecare localitate i din jude   iar repartizarea cantit ilor pe beneficar s  se fac  la nivel local. Pe
aceast  cale se va evita constituirea de cantit i mari nedistribuite ca urmare a rotunjirii în jos a
frac iunilor mai mici decât ambalajul minim.
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- Eventualele cantit i care nu se pot distribui ca urmare a neridic rii acestora de c tre
beneficiari s  poat  fi distribuite c tre aistatii din c mine de b trâni sau asista ii diferitelor
asocia ii si fundatii cu activitate în domeniul asisten ei sociale.

- Consiliile judetene nu dispun  de personal salarizat pentru aceasta ac iune  i ca
urmare a limit rii num rului total de personal din aparat i  bloc rii încadr rilor solicit m ca pe
viitor operativele i cel lalte comunic ri s  fie eliminate ori s  se transmit  de reprezentan ii
APIA din taritoriu care ar putea prelua gestiunea integral  a programului la nivelul jude elor.

VICEPRESEDINTE
lin Matei      SECRETARUL JUDETULUI

Dumitru  Dumu a

RAPORT PRIVIND DERULAREA PEAD 2010 LA NIVELUL JUDETULUI

Categorii de benef.
Conf. H.G.600/2009

Cantitate
primita

total

Cantitate
redistribuita

Primita
prin

redistr.

Cantitate
distribuita

efectiv

Nr. Persoa
ne eligibile

care au
primit

Cantitate
medie

distribuita
pers. Kg

VMG

Faina 274,704 0 0 274,704 17831 15,41

Malai 145,8 0 0 145,8 17831 8,18

Paste 72,823 0 0 72,823 17831 4,08

Biscuiti 25,366 0 0 25,366 17831 1,42

Zahar 18,471 0 0 18,471 17831 1,04

Lapte Praf 26,354 0 0 26,354 17831 1,48

SOMERI 0 0 0

Faina 94,663 0 0 94,663 6431 14,72

Malai 52,139 0 0 52,139 6431 8,11

Paste 26,811 0 0 26,811 6431 4,17

Biscuiti 10,407 0 0 10,407 6431 1,62

Zahar 14,962 0 0 14,962 6431 2,33

Lapte Praf 11,204 0 0 11,204 6431 1,74

PENSIONARI 0 0 0

Faina 428,902 0 0 428,902 27856 15,40

Malai 200,789 0 0 200,789 27856 7,21

Paste 103,344 0 0 103,344 27856 3,71

Biscuiti 40,455 0 0 40,455 27856 1,45

Zahar 30,034 0 0 30,034 27856 1,08

Lapte Praf 29,336 0 0 29,336 27856 1,05
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PER. HANDICAP 0 0 0

Faina 185,045 0 0 185,045 12124 15,26

Malai 87,829 0 0 87,829 12124 7,24

Paste 45,069 0 0 45,069 12124 3,72

Biscuiti 17,647 0 0 17,647 12124 1,46

Zahar 26,589 0 0 26,589 12124 2,19

Lapte Praf 13,357 0 0 13,357 12124 1,10

TOTAL

Faina 983,314 0 0 983,314 64242 15,31

Malai 486,557 0 0 486,557 64242 7,57

Paste 248,047 0 0 248,047 64242 3,86

Biscuiti 93,875 0 0 93,875 64242 1,46

Zahar 90,056 0 0 90,056 64242 1,40

Lapte Praf 80,251 0 0 80,251 64242 1,25

VICEPRESEDINTE PERSOANA RESPONSABILA

MATEI CALIN DUMUTA DUMITRU
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RAPORT DE ACTIVITATE
DIREC IA GENERAL  DE ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA COPILULUI

2008 – 2010

Direc ia General  de Asisten  Social  si Protec ia Copilului Maramures este o institu ie
public  cu personalitate juridic , înfiin at  prin Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr.
107 din 16 dec. 2004 si functioneaza în subordinea Consiliului Jude ean.

Rolul acestei institu ii este de asigura la nivel jude ean, aplicarea politicilor i strategiilor
de asisten  social  în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oric ror persoane aflate în nevoie i are
responsabilitatea dezvolt rii i diversific rii serviciilor sociale specializate, în func ie de nevoile
sociale identificate, cu scopul prioritar de a men ine func ionalitatea social  a persoanei,
urm rind reinser ia în mediul propriu de via , familial i comunitar.

MISIUNEA DIREC IEI GENERALE DE ASISTEN  SOCIAL I
PROTEC IA COPILULUI - este promovarea, coordonarea, monitorizarea i controlul
activit ii de protec ie a drepturilor copilului i persoanelor adulte cu handicap.

În data de 27.06.2008 se aproba Strategia Jude ean  pentru Protec ia Copilului i a
Persoanelor cu Handicap, conform HCJ nr. 94/27.06.2008

În anul 2009 s-a realizat întocmirea documenta iilor necesare pentru reînnoirea
acredit rilor pentru serviciile din subordinea DGASPC Maramure . Depunerea documenta iilor
s-a realizat în data de 22.10.2009, iar certificatul de acreditare s-a emis în data de 10.12.2009, cu
nr. 8354.

În edin a Consiliului Jude ean Maramure  din data de 16.12.2010 s-a aprobat  noua
organigram i statul de functii conform Hot rârii nr. 967/2010 pentru modificarea i
completarea Hot rârii Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribu iile i Regulamentul-cadru de
organizare i func ionare ale DGASPC.

Având în vedere HG nr. 23/6.01.2010 privind  aprobarea standardelor  de cost pentru
serviciile sociale, s-a întreprins si s-a finalizat ac iunea de reorganizare a centrelor reziden iale
prin normarea i încadrarea personalului, pe tipuri de servicii.

Conform Legii nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele m suri necesare în vederea
restabilirii echilibrului bugetar s-au redus 25% din drepturile de natur  salarial i cheltuielile
materiale.

1. Asigurarea unei m suri de protec ie special  pentru copiii abuza i, neglija i,
exploata i, prelua i în regim de urgen

În perioada 2008 – 2010 speciali tii din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure  au solu ionat un num r de 1053 de cazuri de abuz (fizic,
emo ional, sexual), neglijare, exploatare. Din totalul de 1053 de cazuri de copii, pentru un num r
de 42 de copii directorul DGASPC Maramure  a dispus plasamentul în regim de urgen .

Situa ia comparativ  în perioada 2006 – 2010 a copiilor abuza i, neglija i, exploata i
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În aceea i perioad  au fost p si i în unit ile sanitare din jude ul Maramure  un num r
de 70 de copii, din care 22 de copii s-au reîntors în familie/familia extins , iar pentru 43 de copii
a fost necesar  stabilirea unei m suri de protec ie special  în regim de urgen .

2. Încurajarea adop iei na ionale

În perioada 2006 – 2010 s-au realizat 75 deschideri de procedur  a adop iei interne, 25
încredin ri în vederea adop iei i un num r de 43 încuviin ri adop ie.

3. Îmbun irea calit ii serviciilor de protec ie special
În perioada 2008 – 2010 s-au derulat trei proiecte de restructurare/închidere a trei centre

reziden iale i anume Centrul de Plasament Copii colari Vi eu de Sus, Centrul de Plasament
Copii colari cu Deficien e Barbu Delavrancea i Centrul de Plasament Copii colari Ocna

ugatag din subordinea DGASPC Maramure .  Aceste proiecte s-au derulat în parteneriat cu
Funda ia Hope and Homes for Children. Fondurile necesare pentru finalizarea proiectelor s-au
ob inut de Funda ia Hope and Homes for Children România, contribu ia noastr  în implementare
acestor proiecte a fost de natur  logistic  (personal de specialitate existent în centre i direc ie).

În urma închiderii delor 3 centre de plasament s-au deschis un num r de 4 case de tip
familial, pentru copiii/tinerii pentru care nu s-au identificat solu ii alternative (reintegrare în
familie, plasament familial, adop ie) i anume: Casa de Tip Familial Cerbului Vi eu de Sus, Casa
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de Tip Familial Tisa Baia Mare, Casa de Tip Familial Universit ii Baia Mare, Casa de Tip
Familial Nr. 2 Ocna ugatag.

3.1. Situa ie comparativ  a num rului de copii/tineri din sistemul de protec ie
special  în perioada 2006-2010

3.2. Tranformarea în centre de recuperare i reabilitare pentru persoane adulte cu
handicap ale unor servicii sociale de tip reziden ial din subordinea DGASPC MM

Pornind de la HG nr. 23/2010 care reglementeaz  standardele de cost pentru serviciile
sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap s-a dispus
transformarea caselor de tip familial pentru adul i în centre de recuperare i reabilitare pentru
persoane cu handicap.

Conform HCJ Maramure  nr. 31 din 2 martie 2010, casele de tip familial pentru adul i s-
au transformat în centre de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap, astfel:

• Casa de tip familial pentru adul i Bujorului s-a transformat în CRRPH Bujorului
• Casa de tip familial pentru adul i Topitorilor s-a transformat în CRRPH Topitorilor
• Casa de tip familial pentru adul i Castanelor s-a transformat în CRRPH Castanelor
• Casa de tip familial pentru adul i Dragos Voda s-a transformat în  CRRPH Dragos

Voda
• Casa de tip familial pentru adul i Bilascu s-a transformat în CRRPH Bila cu
• Casa de tip familial pentru adul i Tisei s-a transformat în  CRRPH Tisei
• Casa de tip familial pentru adul i Plevnei s-a transformat în CRRPH Plevnei
• Casa de tip familial pentru adul i Tible ului s-a transformat în CRRPH Tible ului
• Casa de tip familial pentru copii cu dizabilit i severe – Prunului, situat  în Baia

Mare, str. Prunului nr. 2, datorit  beneficiarilor care au devenit adul i, s-a transferat
din sistemul reziden ial al protec iei copilului în sistemul reziden ial al protec iei
persoanei adulte cu handicap, transformandu-se în „Centrul de Recuperare i
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Prunului” cu un  nr. de 12 beneficiari.

Incepând cu 01.03.2010 Centrul de zi C line ti  a fost închis i s-a înfiin at Centrul de
Recuperare i Reabilitare pentru Persoane cu Handicap  C line ti, centru f  personalitate
juridic , în subordinea DGASPC Maramure , cu o capacitate de 20 de asista i
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4. Îmbun irea serviciilor sociale prin încheierea de protocoale, conven ii de
colaborare cu institu ii i ONG-uri

S-au încheiat o serie de protocoale, conven ii de colaborare cu institu ii i ONG-uri care
au ca obiectiv principal îmbun irea activit ilor privind protec ia copilului i a familiei i
dezvoltarea deprinderilor de via  independent :

• Acord de parteneriat între SPAS, Funda ia PRO VITA, Poli ia de Proximitate, ISJ,
AJOFM i SC PAVA – TECH SRL având ca obiect Proiectul  “Tineri nevoia i în
pragul vie ii”- integrarea în societate a 25 de  tineri care p esc sistemul de protec ie

• Acord de colaborare între Centrul Step by Step pentru Educa ie i dezvoltare
profesional , Prim ria Municipiului Baia Mare, ISJ, DGASPC, DSP în vederea
înfiin rii Centrului Multifunc ional pentru copii de la 0 la 5 ani, denumit Proiect
Pilot, implementat la Gr dini a cu program prelungit nr. 27 Baia Mare

• Conven ie de colaborare între DGASPC i Asocia ia de Psihiatrie “Arizona” a
persoanelor cu handicap mental i boala ALZHEIMER Hunedoara, având ca
principal scop colaborarea interinstitu ional  în vederea cre terii calit ii vie ii
persoanelor adulte cu handicap, sprijinirea i promovarea drepturilor acestora în ceea
ce prive te egalitatea de anse i tratament

• Proiect - Prevenire abandon colar- ” coala - a doua cas ”  parteneri: ISJ, Poli ia
Municipiului Baia Mare, Palatul Copiilor, DGASPC.

• Protocol de colaborare între DGASPC i Funda ia “Sacro Cuore” în vederea
îmbun irii calit ii vie ii copiilor afla i în dificultate sau cu risc de abandon colar
i familial

• Protocol de colaborare între DGASPC i AJOFM Maramure . Obiectiv: g sirea unui
loc de munc  pentru tinerii care p sesc sistemul de protec ie i personae cu
handicap

• Protocol de colaborare între DGASPC i Asocia ia “FAUS” Italia, care are ca
obiectiv petrecerea vacan ei de var  în Italia a unui num r de 25 de tineri
institutionaliza i

• Protocol de parteneriat între DGASPC i Centrul de Prevenire, Evaluare i Consiliere
Antidrog. Obiectiv: derularea unor proiecte/programe antidrog în rândul tinerilor
institu ionaliza i

• Parteneriat Educa ional Local Sighetu Marma iei – Paradisul educa ional Local.
Obiectiv: cunoa terea drepturilor copilului

• Protocol de colaborare între DGASPC i Asocia ia Diecezan  Caritas Greco Catolic
Mararmure  în vederea îmbun irii accesului i particip rii grupurilor vulnerabile
pe pia a muncii - sprijinirea tinerilor peste 18 ani i a persoanelor cu dizabilit i în
vederea integr rii socio-profesionale

• Protocol de colaborare între DGASPC, DSP i ISJ în vederea derul rii proiectului
ini iat de CRIPS i UNICEF privind formarea personalului didactic din comunit ile
afectate de inunda ii
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• Acord de colaborare între DGASPC i Funda ia Centru de Resurse Juridice Bucure ti
în vederea implement rii proiectului Re ea Multiregional  de Servicii de Consiliere
pentru Incluziunea Social  a Persoanelor Discriminate

• Protocol de colaborare între DGASPC i Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i
Formare Profesional  “Pentru Voi”. Scop: protejarea i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, înscrierea lor la cursuri de calificare i încadrarea acestora
în munc

• Conven ie cadru între coala Tehnic  Postliceal  Henri Coand i DGASPC privind
efectuarea stagiului de preg tire practic  a angaja ilor înscri i în înv mântul
profesional i ethnic postliceal în specialit ile asistent medical, pedagog de
recuperare, ergoterapeut i fizio-kinetoterapeut

• Organizare schimb de experien  între DGASPC Sector 5 – Centrul de Plasament
Copii colari Miori a i CPCS Sighetu Marma iei la care au participat un num r de
14 copii/tineri din ambele centre

• Sprijinirea organiz rii împreun  cu Direc ia Jude ean  de Tineret a taberelor de var
la care au participat copii/tineri încadra i în grade de handicap din cadrul centrelor i
caselor de tip familial din subordinea DGASPC MM

• Elaborare i încheiere protocol între DGASPC MM i ARCA – forumul Roman
pentru Refugia i i Migran i, privind asistarea refugia ilor din raza teritorial  a
jude ului Maramure

• Incheierea a dou  Conven ii de colaborare cu SERA România, obiectul acestor
conven ii const  în implementarea unui program în prevenirea sarcinii nedorite i
acordarea de suport pentru angajarea unor asisten i maternali i asigurarea unei
echipe privind monitorizarea copiilor care s-au aflat în Centrul de Distrofici Baia
Mare

5. Coordonare i sprijin acordat autorit ilor publice locale în domeniul asiste ei
sociale i protec iei copilului

În permanen  se men ine un contact direct cu autorit ile publice locale. Speciali tii din
cadrul DGASPC MM acord  consiliere de specialitate pentru aplicarea noilor acte normative din
domeniu, pentru completarea la timp i corect a situa iilor statistice, precum i cu privire la
îmbun irea serviciilor sociale pe care ace tia le gestioneaz .

În anul 2010 s-au transmis adrese la prim riile din jude  pentru încheierea unei conven ii
de parteneriat având ca obiect înt rirea parteneriatului strategic în vederea furniz rii serviciilor
sociale. La aceast  solicitare au r spuns un num r de 45 de prim rii din 76 existente în jude ul
Maramure .

6. Evaluarea persoanelor adulte cu handicap
Din 10.06.2010, în baza ordinului Ministrului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale nr.

431/09.06.2010,  a fost demarat  Campania na ional  de control privind încadrarea în grade de
handicap i acordarea certificatelor aferente. Activitatea de control a constat în verificarea din
punct de vedere administrativ i medical a dosarelor aflate în eviden a Serviciului de Evaluare
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Complex  a persoanelor adulte cu handicap. În urma acestei campanii un nr. de 1204 dosare au
fost propuse pentru reevaluare.

6.1. Evolu ia persoanelor cu handicap neinstitutionalizate în perioada
2006  2010

6.2.  Evolu ia num rului de persoane cu handicap institu ionalizate în perioada 2006
 2010

7. Asigurarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale de calitate
În subordinea DGASPC MM func ioneaz  urm toarele servicii:
• Birou asisten  social  – copii

o Compartiment violen  în familie
o Compartiment de interven ie în situa ii de abuz, neglijare, trafic, migra iune si

repatriere
• Serviciul de management de caz

o Birou management de caz pentru copii
o Compartiment management de caz pentru asisten i maternali

• Serviciul de evaluare complex  a copilului
• Compartiment de interven ie în regim de urgen  în domeniul asisten ei sociale – TEL

VERDE
• Compartimentul managementul calit ii  serviciilor  sociale
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SERVICII DE TIP REZIDEN IAL I CENTRE DE ZI DIN SUBORDINEA
DGASPC MM:

• PROTEC IA COPIILOR
o NUM R DE CASE DE TIP FAMILIAL = 28 ( 8 Sighetu Marma iei, 2 Ocna

ugatag, 2 Vi eu de Sus, 12 Baia Mare, 1 Târgu L pus, 3 Mogo ti)
o NUM R CENTRE DE PLASAMENT PENTRU COPII COLARI = 1 (Sighetu

Marma iei)
o NUM R CENTRE DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGEN  = 2 (Baia Mare,

Sighetu Marma iei)
o NUM R CENTRE MATERNALE = 2 (Baia Mare, Sighetu Marma iei)
o CENTRU DE ZI = 1 (Sighetu Marma iei)

• PROTEC IA PERSOANEI ADULTE
o CENTRU DE ÎNGRIJIRE I ASISTEN  PENTRU PERSOANE CU

HANDICAP  POIENILE DE SUB MUNTE = 1
o CENTRU DE RECUPERARE I REABILITARE PENTRU PERSOANE CU

HANDICAP = 13 (5 Sighetu Marma iei, 1 C line ti, 1 Vi eu de Sus, 1 B a, 5
Baia Mare)

o CENTRU DE ZI = 1 (Sighetu Marma iei)

8. Modernizare, reabilit ri efectuate în perioada 2008 - 2010
• În urma unei licita ii s-au realizat repara iile capitale la CASA DE TIP FAMILIAL

„AXA” Sighetul Marma iei, firma câ tig toare a acestei licita ii fiind SC ORIZONT
SRL.

• În aceeasi perioad  s-a derulat cu firma SC ORIZONT SRL lucrarea de repara ii
capitale la acoperi i fa ad  la construc ia Centru de Îngrijire Poienile de Sub Munte

• S-a finalizat licita ia pentru Lucr rile de repara ii capitale la Centrul de Recuperare i
Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marma iei, s-a semnat contractul, iar
în data de 11.11.2008 s-a predat amplasamentul la firma câ tig toare SC GETMAR
SRL. Este în curs de desf urare. Fondurile pentru aceste lucr ri sunt alocate de
Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale

• La Centrul Multifunc ional “Ajut ” Sighetu Marama iei, s-a realizat repara ia capital
la garaj, opronul de lemne cu contribu ia Funda iei Ajut  din Olanda

9. Accesarea de fondur iîn perioada 2008 - 2010
9.1. În 2008 s-a ob inut finan are pentru înfiin area unui „Centru de primire în regim de

urgen  pentru copiii str zii” – CPRU – 04/MM, în cadrul proiectului „Ini iativa Copiii Str zii”,
finan at conform acordului de împrumut  între România i Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei, având loca ia disponibil  situat  pe str. Progresului nr.17B Baia Mare.

Valoarea total  a acestui proiect este de 340.438 EURO, din care contribu ia DGASPC
MM este de 144.140 Euro, constând în cl direa în care va func iona acest centru, terenul aferent
i realizarea campaniilor de informare. Pentru realizarea acestui proiect s-au încheiat parteneriate

cu: Inspectoratul Jude ean de Poli ie MM, Poli ia Municipiului Baia Mare, Funda ia de Voluntari
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Somaschi, Serviciul Public de Asisten  Social  Baia Mare, Centrul de prevenire i consiliere
Antidrog Baia Mare, Inspectoratul colar Jude ean MM.

Centrul g zduie te 15 copii, dintre care 3 cu dizabilit i.
Structura centrului: este situat pe dou  nivele: parter i etaj.
Scopul înfiin rii acestui centru este de a identifica to i copiii cer etori de pe raza

jude ului Maramure , locul de provenien  a acestor copii, posibilit ile de a  fi integra i în
societate prin oferirea unor forme de înv mânt atât de zi, cât i la f  frecven , programe de
consiliere  a copiilor i familiilor  acestora.

La aceast  dat  proiectul este în derulare, prima etap  de implementare s-a realizat în
luna decembrie 2008.

9.2. În anul 2010 s-a încheiat contractul de finan are pentru proiectul „Sprijinirea
ini iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul DGASPC prin
implementarea sistemului de managementul documentelor electronice, arhivare electronic i
înfiin are de ghi eu unic online pentru rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur ”.

Proiectul este cofinan at din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului
11192.

Durata proiectului: 18 luni

Valoarea total  eligibil  a proiectului (f  TVA) este de 1.164.144 lei, din care:
• 1.140.861,12 lei – valoare eligibil  nerambursabil  din Fondul Social European;
• 23.282,88 lei – cofinan area eligibil  a beneficiarului

Obiectivul general al proiectului este Reducerea timpilor de livrare a serviciilor de
asisten  social i eficientizarea activit ii angaja ilor Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului - Maramure

Scopul proiectului:
• Realizarea unui portal cu acces unic la informa iile de interes public i serviciile de

asisten  social  organizate la nivel jude ean;
• Realizarea unei analize a proceselor de lucru i a procedurilor asociate în scopul cre terii

eficien iei serviciilor de asisten  social  prestate de DGASPC Maramure ;
• Profesionalizarea serviciilor oferite de DGASPC Maramure  prin organizarea de cursuri

de instruire pentru 100 de angaja i ai DGASPC Maramure  în domeniul asisten ei sociale
• Realizarea unui sistem informatic colaborativ (arhivare i circula ie electronic  a

documentelor)  i instruirea a 50 de angaja i ai DGASPC Maramure  în utilizarea acestui
sistem;

10. Incidente. Comisii de disciplin
În perioada 2006 – 2010 au avut loc un num r de 30 de comisii de disciplin .
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S-au înregistrat dou  incendii la Casa de tip Familial Hollo i Simon Baia Mare i la
Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap B a.  În urma acestor
incendii beneficiarii au fost muta i în alte loca ii.

11. Bugetul DGASPC MARAMURES 2006  2010

mii lei

Buget DGASPC MM Cheltuieli
materiale

Cheltuieli
salariale Investitii Total

Cheltuieli

Contributii
persoane
adulte cu
handicap

Indemnizatii
pentru

persoane cu
handicap

Anul 2006
Protec ia Copilului 5505 13490 100 19095
Protec ia Persoanei
Adulte 2559 3415 1292 7266 427 12161

Anul 2007
Protec ia Copilului 6339 14202 275 20816
Protec ia Persoanei
Adulte 2343 3732 30 6105 476 35762

Anul 2008
Protec ia Copilului 5882 19591 209 25682
Protec ia Persoanei
Adulte 1864 4617 322 6803 428 43939

Anul 2009
Protec ia Copilului 5375 18320 240 23935
Protec ia Persoanei
Adulte 2225 6252 114 8591 407 52842

Anul 2010
Protec ia Copilului 6037 14438 3 20478
Protec ia Persoanei
Adulte 3137 5103 17 8257 515 56607

La finele anului 2010 nu s-au mai înregistrat restan e la pl i c tre furnizori,
utilit i etc.

Director DGASPC Maramure ,
NICOLAE BOITOR
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RAPORT DE ACTIVITATE
Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional

“Pentru Voi”
Iunie 2008-decembrie 2010

I. PROIECTE

În perioada 2008-2009, Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare
Profesional  “Pentru Voi”, a implementat i desf urat urm toarele proiecte:

1. PROIECT PHARE CBC: „ROUA – Solu ii de management pentru dezvoltarea
leg turilor economice româno-ucrainiene”

LOCA IA: Maramure
DURATA: 12 luni
PARTENERI: APA L pu el, Khust Agency of Regional Development.
GRUP INT : 55 de oameni de afaceri din jude ul Maramure , Satu Mare, Suceava,

Boto ani;  20 de tineri care doresc s i deschid  o afacere în agricultur  (10 din Ucraina, 10 din
România);  55 de oameni din regiunea Uzhgorod, Ivano-Frankvisk i Cern i (Ucraina).

CURSURI DESTINATE GRUPULUI TINTA: Educa ie antreprenorial ;
Managementul afacerilor ;

REZULTATE: 10 parteneriate de afaceri; 30 de manageri instrui i; 1 sistem
informa ional de pia ; 20 de viitori manageri instrui i; 1 birou regional transfrontalier pentru
consiliere i informare în agricultur ; 1 studiu comparativ privind oportunitatea lans rii unor
campanii de marketing; 10 parteneriate transfrontaliere de afaceri; 12 buletine informative
electronice lunare

2. PROIECT PHARE CBC : „PUNTI- Centrul de cooperare i promovare a
valorilor Romano- Ucrainiene”

BENEFICIAR: Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
„Pentru Voi” Baia Mare

PARTENERI: Consiliul Jude ean Maramure ; Uniunea Partea Român  A Euroregiunii
Carpatice;  Prim ria Ap a de Jos (Transcarpatia)

GRUPUL INT : 30 de studen i din România i Ucraina
ACTIVIT I PRINCIPALE: REZULTATE: Crearea unui Centru de cooperare i

promovare a valorilor româno – ucrainean; Instruirea a 30 de studen i români i ucraineni în
domeniile:

a. Istorie i civiliza ie trasfrontalier
b. Educa ie antreprenorial
c. Informare i consiliere privind cariera
d. Managementul proiectelor
e. Cursuri ECDL
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f. Înfiin area a trei firme pentru grupul int

2. PROIECT PHARE -M suri de incluziune social :
Centrul de formare profesional i consiliere privind cariera pentru tinerii care au

sit casa de copii  -  „O slujb  pentru fiecare”

LOCA IA: Ocna ugatag
DURATA: 12 LUNI
BENEFICIAR: Consiliul Local Ocna ugatag
PARTENERI: Centrul Jude ean Informare, Consiliere i Formare profesional      „Pentru

Voi” Baia Mare; APA L pu el
GRUP TINTA: Un grup de 20 de tineri care au p sit casele care apar in sistemului de

stat privind cre terea copilului din comuna Ocna ugatag; Un grup de 32 de tineri, care au
împlinit 18 ani, din casele care apar in sistemul institu ionalizat, public sau privat, privind
cre terea copilului din Ocna ugatag, care vor p si acest sistem, în curând.

ACTIVIT I: Formare i instruire grup int  (informare i consiliere privind cariera,
cursuri de (re)calificare)

REZULTATE : - Nr. tineri instrui i: 52
     -  Nr. tineri (re)califica i 52,

             -  20 de tineri integra i social i  profesional
             -  32 de tineri preg ti i pentru a p si casele de copii
         -  înfiin area a 3 AF/PF/SRL;

            -  înfiin area unui ONG al tinerilor apar inând grupului int
I. CURSURI autorizate de c tre CNFPA (Consiliul Na ional de Formare

Profesional  a Adul ilor )
În perioada 2008- 2010, Centrul Judetean de Informare, Consiliere si Formare

Profesional  „Pentru Voi” Baia Mare a organizat urm toarele cursuri:
1. Operator introducere, validare i prelucrare date, Lucr tor finisor pentru construc ii,

Lucr tor în comer , Osp tar (chelner) vânz tor în alimenta ie, Cofetar- patiser,
Instalator instala ii tehnico- satinare i gaze, Lucr tor social, Instalator instala ii
înc lzire central , Lucr tor în mor rit i panifica ie, Consilier informare i orientare
privind cariera, Competen e antreprenoriale, Buc tar, Manager de proiect

În total, s-a înregistrat un num r de 426  de absolven i, din care 10% au reprezentat cazuri
sociale, medicale (persoane cu handicap),  de la Serviciul de Proba iune de pe lâng  Tribunalul
Maramure i Penitenciarul Baia Mare.

De asemenea, au fost organizate cursuri de „Competen e antreprenoriale” atât pentru
persoanele interesate, cât i pentru agen ii economici.

II. CONSULTAN  în elaborarea proiectelor cu finan are extern
În anul 2009 i 2010 , Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare

Profesional  „Pentru Voi” Baia Mare a acordat consultan  în elaborarea proiectelor cu
finan are extern  pentru urm toarele Programe de finan are :

- sura 141- „Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzisten ”
- sura 112- „Instalarea tinerilor fermieri”.
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Din 120 de proiecte depuse, tot atâtea (120) au fost declarate eligibile.
III. PLASARE I CONSILIERE
Din 30.03.2010, de când suntem acredita i s  prest m servicii de consiliere în carier

i  medierea muncii pe pia a intern , în baza noastr  de date sunt înregistrate 90 de persoane
aflate în c utarea unui loc de munc .

În 12 iulie 2010 am organizat “Târgul Pentru Voi”- edi ia I, care a avut scopul - - de a
lansa oficial activit ile Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
“Pentru Voi”(consiliere privind cariera, cursuri de formare profesional , medierea muncii,
elaborarea de proiecte, plasare în munc )

- de a reuni persoane/agen i economici/organiza ii/institu ii bancare i de asigur ri care
caut  sau ofer  locuri de munc

- de a reuni furnizori de formare profesional , universit i de stat i particulare, institu ii
de înv mânt postliceale , consilieri privind cariera, speciali ti în recrutarea de personal i în
psihologia muncii al turi de persoane care sunt în c utarea unui loc de munc  permanent sau
persoane care î i pot oferi serviciile în timpul liber, persoane care doresc consiliere în carier  în
vederea alegerii celei mai potrivite profesii sau ocupa ii.

În perioada 2009-2010, am autorizat (sau reautorizat ) noi  cursuri:
- Operator introducere, validare i prelucrare date-ini iere
- Asistent personal al persoanei cu handicap grav
- Competen e antreprenoriale
- Buc tar
- Lucr or social
- Manager de Proiect
-   No iuni fundamentale de igien . La cursul de igien  avem pân  în prezent 140 de

absolven i.

De asemenea, au mai fost autorizate cursurile “Consilier informare i orientare
privind cariera” i “Comunicare în Limba Englez ”.

În prezent, Centrul “Pentru Voi” are 14 autoriza ii pentru a desf ura cursuri de
calificare, ini iere i perfec ionare recunoscute în ar i în UE.

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

În prezent avem în implementare 2 proiecte POSDRU:
1. Începând cu data de 01.06.2010, Centrul Pentru Voi deruleaz , în parteneriat cu

Asocia ia Pakiv România (beneficiar), proiectul strategic „Alternative pentru omaj –
promovarea i dezvoltarea competen elor i activit ii antreprenoriale în rândul
omerilor”, ID 59815.

În cadrul proiectului, 1000 de persoane vor fi informate i con tientizate, 500 de persoane
vor fi consiliate în carier i vor urma cursuri de: dezvoltare personal , educa ie antreprenorial ;
60 de persoane vor câ tiga 6000 de lei pentru înfiin area celor mai bune afaceri.

 2.Din 03.01.2011, Centrul Pentru Voi a demarat un al doilea proiect: „IARBA
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VERDE DE ACAS  „ domeniul major de interven ie 5.1. – Dezvoltarea i implementarea
surilor active de ocupare.

În parteneriat cu S.C. 3 ART S.R.L., Centrul Pentru Voi va informa, con tientiza i
instrui un num r de 300 de persoane in cursuri de perfectionare si specializare : IT, limba
englez , manager de proiect, competen e antreprenoriale.

Totodat , în cadrul proiectului va fi lansat concursul „Idei de afaceri pentru comunitatea
mea” care va premia cu 2000 de lei cele mai bune 30 de planuri de afaceri elaborate în cadrul
cursurilor.

Mention m c  din februarie 2010, Centrul Pentru Voi func ioneaz numai pe
autofinan are (venituri proprii, finan ri externe , sponsorizari  )

Director ,
Pu a Jakab

Proiect PUNTI
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Proiect RO-UA
Curs Educa ie Antreprenorial



31

IV. Activit i de ordin social

Curs Managementul afacerilor

Proiect “Iarba verde de ACAS ”
Conferin a de lansare a proiectului “Iarba verde de ACAS ” în Baia Mare
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Conferin a de lansare a proiectului “Iarba verde de ACAS ” în Satu Mare

Curs Buc tar
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Curs persoane cu dizabilit i- ASSOC
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Proiect Alternative pentru omaj
Work-shop Baia Mare
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Work-shop Bistri a N ud

Work-shop Satu Mare
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V. INFRASTRUCTUR  TEHNIC I RUTIER

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIREC IEI TEHNICE
pe perioada iunie 2008 – decembrie 2010

1. Subprogramul privind alimentarea cu ap  la sate, precum i în unit ile
administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin HG nr. 577/1997 cu modific rile
i complet rile ulterioare

În cursul anului 2008, din bugetul M.D.R.T. i din credit extern, pentru jude ul
Maramure , suma total  de 2.347.484 lei. Aceast  sum  a fost repartizat  pentru execu ia
lucr rilor la obiectivele “Alimentare cu ap  comuna S lsig”, “Alimentare cu ap  comuna
Remetea Chioarului cu satele apar in toare, etapa I”, “Alimentare cu ap  comuna Arini ”,
“Alimentare cu ap  sat Rohia” i “Alimentare cu ap  comuna Coroieni” precum i pentru
elaborarea proiectului de execu ie la obiectivele “Alimentare cu ap  comuna Cerne ti”,
“Extindere alimentare cu ap  comuna Boiu Mare” i “Alimentare cu ap  comuna Ardusat, sate
Arie u de Câmp i Col irea”.

În cursul anului 2009, suma total  alocat  din bugetul M.D.R.T. prin Programul sus
men ionat, a fost de 7.401.000 lei, aceasta fiind  repartizat  prioritar pentru obiectivele aflate în
stadiu avansat de execu ie i anume: “Alimentare cu ap  comuna S lsig” (obiectiv pus în
func iune în anul 2009), “Alimentare cu ap  comuna Rona de Jos” i “Alimentare cu ap  comuna
Remetea Chioarului cu satele apar in toare, etapa I” (cele dou  obiective puse în func iune
par ial în anul 2009), “Alimentare cu ap  comuna Arini ”, “Alimentare cu ap  sat Rohia”,
“Alimentare cu ap  comuna Ieud” (obiectiv pus în func iune în anul 2009), “Alimentare cu ap
comuna Coroieni”, “Alimentare cu ap  comuna Ardusat, sate Arie u de Câmp i Col irea” i
“Alimentare cu ap  sat B a - T ii M gher ”.  În 2009 au fost finan ate i urm toarele
lucr ri noi cuprinse în program:  “Alimentare cu ap  comuna Cerne ti”, “Alimentare cu ap
comuna L pu ”, “Alimentare cu ap  comuna Giule ti”, “Alimentare cu ap  comuna F rca a”,
“Alimentare cu ap  comuna Saras u”, “Alimentare cu ap  comuna Moisei” i “Alimentare cu
ap  comuna Reme i”.

În Programul pe anul 2010 au fost cuprinse un num r de 13 obiective pentru care s-a
alocat din bugetul M.D.R.T., suma total  de 1.906.662 lei, ce a fost distribuit  prioritar pentru
obiectivele “Alimentare cu ap  comuna Rona de Jos”(par ial pus în func iune în 2009),
“Alimentare cu ap  sat Rohia”, “Alimentare cu ap  comuna L pu ”, “Alimentare cu ap  comuna
Coroieni” (cele trei obiective fiind aproape finalizate), “Alimentare cu ap  comuna Giule ti”,
“Alimentare cu ap  comuna F rca a”, “Alimentare cu ap  comuna Saras u”, “Alimentare cu ap
comuna Ardusat, sate Arie u de Câmp i Col irea”  i “Alimentare cu ap  comuna Moisei”. În
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anul 2010 au fost alocate sume i pentru lucr ri noi cuprinse în acest Program: “Extindere
alimentare cu ap  comuna Arini ”, “Extindere alimentare cu ap  comuna Colt u”,  “Alimentare
cu ap  Satu Nou de Sus – Baia Sprie” i “Alimentare cu ap  sat V lenii omcutei – omcuta
Mare”.

2. Programul “Alimentare cu ap  la sate” aprobat prin H.G.687/1997

În baza Programului “Alimentare cu ap  la sate” aprobat prin H.G. nr.687/1997, în anul
2009 s-au finalizat lucr rile la obiectivele  “Alimentare cu ap  comuna Strâmtura” în valoare de
892.636 USD i “Alimentare cu ap  comuna Bârsana – sate Bârsana i N ne ti” în valoare de
1.511.412 USD. De asemenea, în acest an a avut loc i recep ia final  la obiectivul “Alimentare
cu ap  a comunei Asuaju de Sus – sate Asuaju de Sus i Asuaju de Jos” în valoare final  de
2.083.713 USD.

3. Drumuri

În anul 2008:
S-au emis:
- 70 acorduri de amplasare i acces la drum i
- 22 autoriza ii de amplasare i acces la drum.
S-a acordat asisten  de specialitate unit ilor administrative în activitatea acestora

(evalu ri de pagube materiale ca urmare a unor calamit i, recep ii lucr ri, etc.).
S-au evaluat pagubele produse de c tre calamit ile naturale din anul 2008 pe re eaua de

drumuri jude ene.
S-au desf urat recep iile la terminarea luc rilor pentru lucr rile de înl turare a efectelor

calamit ilor naturale din iulie 2008 a c ror contracte de achizi ie public  au fost atribuite de
tre consiliul jude ean.

S-au recep ionat proiectele tehnice de infrastructur  ini iate la nivelul consiliului
jude ean.

Au fost urm rite i recep ionate lucr rile de între inere drumuri pe timp de var  din anul
2008,  în valoare de 19.861.559,49 lei din care:

- Între inere curent  iarn  este în valoare de 4.424.742,40 lei
- Între inere curent  pe timp de var  în valoare de 7.624.202,60 lei din care:

a) Între inerea p ii carosabile în valoare de 5.970.725,89lei
b) Între inerea comun  a drumurilor în valoare de 1.653.476,71 lei

- Între inere periodic  în valoare de 7.375.025,70 lei din care:
- Covoare asfaltice în lungime de 16,54km în valoare de 6.935.680,40 lei din

care:

Nr. Crt. Drum Jude ean Lungime
- km -

1 DJ 182C 1,200
2 DJ 108A 3,350
3 DJ 109J 1,200
4 DJ 185 0,900
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5 DJ 182B 0,300
6 DJ 184 1,590
7 DJ 109F 4,900
8 DJ 171D 1,700
9 DJ 184B 1,400

Total 16,54

- Siguran a circula iei în valoare de 439.345,30 lei cuprinzând table
indicatoare, marcaje rutiere longitudinale i transversale

- Lucr ri pentru aducerea drumurilor, podurilor în stare tehnic  ini ial  în urma
unor evenimente accidentale în valoare de 437.588,79 lei

Calamit i naturale conform H.G. nr. 1031 din 2008

Refacere drumuri jude ene
- DJ 187 în valoare de 2.100.000 lei
- DJ 188 în valoare de    120.000 lei
- DJ 186 în valoare de    280.000 lei
- DJ 187 A i DJ 187B în valoare de 500.000 lei
Alimentare cu ap
- Cr ciune ti – Sighetu Marma iei în valoare de 1.800.000 lei
- Bor a în valoare de 837.000 lei
Ap ri de maluri
- Poienile de Sub Munte în valoare de 1.263.000 lei
Reabilitare poduri
- Bor a în valoare de 1.500.000 lei

Calamit i naturale conform Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr. 137 din
2008

Refacere drumuri jude ene
- DJ 185 în valoare de 300.000 lei
- DJ 187 în valoare de 1.200.000 lei

În anul 2009:
S-au emis:
- 108 acorduri de amplasare i acces la drum i
- 39 autoriza ii de amplasare i acces la drum.
S-a acordat asisten  de specialitate unit ilor administrative în activitatea acestora

(evalu ri de pagube materiale ca urmare a unor calamit i, recep ii lucr ri, etc.).
S-au evaluat pagubele produse de c tre calamit ile naturale din anul 2009 pe re eaua de

drumuri jude ene.
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A fost instituit  restric ia temporar  de circula ie pentru mase de peste 22 t pe tronsonul
de drum jude ean 182B Baia Mare - omcuta Mare pentru protejarea platformei drumului i
siguran a circula iei.

S-au desf urat recep iile finale pentru lucr rile de înl turare a efectelor calamit ilor
naturale din iulie 2008 a c ror contracte de achizi ie public  au fost atribuite de c tre consiliul
jude ean.

S-au recep ionat proiectele tehnice de infrastructur  ini iate la nivelul consiliului
jude ean.

S-a constituit unitatea de implementare a Fondului de Solidaritate a Uniunii Europene
pentru utilizarea sumei de 1.387.526 EURO alocat  jude ului nostru prin H.G.
nr.1244/21.10.2009, care a demarat ac iunea de centralizare a documentelor justificative de la
unit ile administrative a c ror teritoriu a fost afectat de c tre inunda iile din luna iulie 2008.

S-a stabilit lista de propuneri pentru amplasarea i clasificarea posturilor de înregistrare a
circula iei rutiere din anul 2010.

Au fost urm rite i recep ionate lucr rile de între inere drumuri pe timp de var  din anul
2009,  în valoare de 4.848.622,90 lei din care:

Pentru loturile 1,2,3 i 4 S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. în valoare de
3.192.904,23lei

Pentru loturile 5 i 6 S.C. SX Sud Compani în valoare de 1.655.718,67lei
Au fost urm rite i recep ionate lucr rile de între inere drumuri pe timp de iarn  conform

contractului de lucr ri i a actului adi ional: în valoare de 5.535.114,74lei
Au fost urm rite i recep ionate lucr rile de Repararea suprastructurii drumurilor

jude ene distruse sau degradate de ploile toren iale din Maramure  conform Acordului
Cadru nr. 5099 din 2009 i Contractul Subsecvent nr. 5100 din 2009 pentru:

- Covoare asfaltice în lungime total  de 11,300km din care:

Nr.
Crt.

Drum
Jude ean

Lungime
- km -

Valoare
- lei -

1 DJ 182D 1,500 566.859,00
2 DJ 185 4,500 1.584.828,60
3 DJ 186C 1,300 383.890,00
5 DJ 193E 4,000 1.346.413,00

Total 11,300 3.881.990,60

- Tratamente bituminoase în lungime total  de 13,000km:
DJ 171 lungime de 7,00 km în valoare de 313.600,00 lei
DJ 171A lungime de 6,00 km în valoare de 268.800,00 lei

- Siguran a circula iei (în valoare total  de 1.694.814,43 lei) din care:
a) 1.288.850,00 lei S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A.
b) 405.964,43 lei S.C. XS Sud Compani

Pe re eaua de drumuri jude ene s-au executat urm toarele:
Montare indicatoare rutiere    676 buc
Marcaje rutiere longitudinale   546 km echivalen i
Treceri de pietoni   (marcaje transversale) 162 buc
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Montare parape i metalici    1.200 m

S-a sprijinit i coordonat activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor,
s-a asigurat asisten a tehnic  de specialitate necesar i a fost monitorizat  executarea lucr rilor
finan ate prin HG 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate, pentru un num r de 16 lucr ri în continuare i de 55 lucr ri
noi, însumând 4.410.061,54 lei, respectiv 5.106.938,46 lei, dintr-un total de 9.517.000,00 lei
asigurat prin surse MDRL, i 1.098.523,06 lei, respectiv 10.901.476,94 lei, dintr-un total de
12.000.000,00 lei prin credit de angajament.

S-a sprijinit i coordonat activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, s-a
asigurat asisten a tehnic  de specialitate necesar i a fost monitorizat  executarea lucr rilor
finan ate prin HG 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate, pentru un num r de 16 lucr ri în continuare i de 55 lucr ri
noi, însumând 4.410.061,54 lei, respectiv 5.106.938,46 lei, dintr-un total de 9.517.000,00 lei
asigurat prin surse MDRL, i 1.098.523,06 lei, respectiv 10.901.476,94 lei, dintr-un total de
12.000.000,00 lei prin credit de angajament.

În anul 2010:
În prima jum tate a anului 2010 valoarea lucr rilor privind ”Între inere curent  pe timp

de iarn  a drumurilor jude ene, sezonul 2009-2010” conform contractului de lucr ri nr. 7469
din 11.12.2009 încheiat cu S.C. Selina S.R.L. – Oradea este de 6.196.288,74 lei din care
1.694.060,45 lei pe luna februarie, 1.017.110,72 lei pe luna martie, 1.671.461,31 lei din luna
aprilie i 1.813.656,26 lei luna mai.

Între inere curent  pe timp de var  în anul 2010 pe re eaua de drumuri jude ene
din Maramure ” pe 6 loturi,  în valoare de 5.573.239,36 lei din care:

- S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. pe un num r de 4 loturi în valoare de
3.525.480,07 lei,
- S.C. XS Sud Compani S.R.L. pe un num r de 2 loturi în valoare de 2.047.759,29 lei.
Conform Acordului cadru nr. 5099 din 21.08.2009 i a contractului subsecvent nr. 5100
din 21.08.2009 privind ”Repararea suprastructurii drumurilor jude ene distruse sau
degradate de ploile toren iale din Maramure ” s-au decontat 2.628.726,90 lei pentru
covoarele asfaltice realizate în anul 2009 pe urm toarele drumuri jude ene:
- covor asfaltice DJ 185 în lungime de 2,000km, valoare de 755.812,00 lei;
- covor asfaltice DJ 186D în lungime de 1,500km, valoare de 566.859,00 lei;
- covor asfaltice DJ 108E în lungime de 2,000km, valoare de 755.812,00 lei;
- covor asfaltice DJ 184A în lungime de 1,550km, valoare de 550.243,90 lei;
În baza contractului de lucr ri nr. 5715 din 2010 privind ”Repararea infrastructurii de

transport pe drumurile jude ene” s-au decontat 4.716.879,92 lei pentru: a ternere covoare
asfaltice, refacere acostamente, refacere împietruire drum i tratare burdu iri dup  cum urmeaz :



41

V. Infrastructur  tehnic i rutier

Refacere împietruire 13,758 km din care:

Nr.
Crt.

Drum Jude ean Lungime
- km -

1 DJ 108E 3,500
2 DJ 109G 3,000
3 DJ 184B 6,500
4 DJ 186D 0,758

Total 13,758

Refacere acostamente 11,760km din care:

Nr.
Crt

Drum Jude ean Lungime
- km -

1 DJ 108E 0,960
2 DJ 108A 3,800
3 DJ 108D 2,000
4 DJ 184A 5,000

Total 11,760

Tratarea burdu irilor 3.675,00 mp din care:

Nr.
Crt.

Drum Jude ean Suprafa a
- mp -

1 DJ 108E 425,00
2 DJ 183 105,00
3 DJ 184B 155,00
4 DJ 182B 700,00
5 DJ 108P 550,00
6 DJ 108D 300,00
7 DJ 108A 550,00
8 DJ 182C 870,00
9 DJ 186D 20,00

Total 3.675,00

Covoare asfaltice14,388km din care:

Nr.
Crt Drum Jude ean Lungime

- km -
1 DJ 108E 1,980
2 DJ 193 1,300
3 DJ 183 0,452
4 DJ 185 1,600
5 DJ 184B 0,560
6 DJ 182B 0,387
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7 DJ 186 0,395
8 DJ 108P 0,725
9 DJ 108D 1,083

10 DJ 108A 2,00
11 DJ 182C 0,498
12 DJ 184A 2,650
13 DJ 186D 0,758

Total 14,388

S-a încheiat contractul de servicii nr. 1838 din data de 09.04.2010 privind ”Efectuarea
înregistr rii circula iei rutiere pe drumurile publice în anul 2010 în jude ul Maramure ” cu
S.C. Drumuri Poduri Maramure  S.A. Au fost efectuate 10 înregistr ri decontându-se
324.845,04lei.

Recep ii privind studiile i proiectele tehnice de infrastructur  finan ate din bugetul
Consiliului Jude ean Maramure  (Reabilitarea Spitalului de Urgen  ”Dr. Constatin Opri ”-Baia
Mare, Pod de beton armat peste râul Some  pe DJ 182B la km 41+890, etc.).

Asisten  tehnic i consultan  la solicit rile prim riilor din jude  (derularea procedurilor
de achizi ii publice, reclasific ri drumuri de interes local, etc.) precum i la solicitarea ISU
privind calamit ile din jude ul Maramure .

Au fost eliberate i urm rite un num r de 60 de acorduri de amplasare i acces la drumul
jude ean i 40 autoriza ii de amplasare i acces la drumul jude ean în conformitate cu
documenta iile primite.

S-a sprijinit i coordonat activitatea consiliilor locale în fundamentarea proiectelor, s-a
asigurat asisten a tehnic  de specialitate necesar i a fost monitorizat  executarea lucr rilor
finan ate prin HG 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea i/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate în anul 2010, prin credit de angajament în anul 2009, pentru
un num r de 42 lucr ri, însumând 7.637.769,16lei.

4. Transport public jude ean de persoane

În anul 2008:
Autoritatea de autorizare în domeniul serviciilor de transport public local de persoane din

cadrul Consiliului Jude ean Maramure , înfiin at  prin Hot rârea CJMM nr.22/12.02.2008,
conform prevederilor art.6, alin.3, din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, a
fost licen iat  prin autoriza ia cu num rul 0124 din 21.04.2008, emis  de Pre edintele
A.N.R.S.C., num rul 236 din 21.04.2008.

Programul de transport 2008-2011, aprobat de c tre Consiliul Jude ean Maramure  în
luna martie 2008, î i men ine valabilitatea pân  la data de 30 aprilie 2013,           conform art.II,
alin.(1), din Ordonan a nr.27/2010 pentru modificarea i completarea OUG nr.109/2005 privind
transporturile rutiere.
 La solicitarea expres  a Ministerului Administra iei i Internelor, Compartimentul de
transport i autorizare a f cut propuneri pentru îmbun irea activit ii de transport jude ean de
persoane.



43

V. Infrastructur  tehnic i rutier

În anul 2009:
Dup  intrarea în vigoare a programului de transport 2008-2011, în urma solicit rilor mai

multor prim rii, programul de transport a suferit modific ri, prin suplimentare de curse,
eliminare i introducere de sta ii, modificarea graficelor de circula ie. În anul 2009, programul de
transport 2008 – 2011 a fost modificat prin urm toarele hot râri ale Consiliului jude ean:
18/18.02.2009; 44/30.04.2009; 71/27.05.2009; 87/30.06.2009; 107/19.08.2009; 158/23.12.2009.

Modific rile de mai sus au fost f cute în baza Normelor de aplicare a Legii serviciilor de
transport public local nr.92/2007, aprobate prin Ordinul MIRA nr.353/2007, conform articolului
nr.17, dup  cum urmeaz :

Din data de 01.01.2009, autoritatea de autorizare a eliberat, în urma analizei dosarelor
depuse de c tre operatorii de transport autoriza i, un num r de 36  licen e pentru transport public
de persoane prin curse regulate speciale pe urm toarele trasee: Baia Mare-Bude ti; Baia Mare-
Copalnic M tur-Trestia; Sighetu Marma iei-S pân a; Baia Mare-Dumbr vi a-Rus-Ungura -

indre ti; Sighetu Marma iei-V leni; Târgu L pu -Cerne ti; Baia Mare- omcuta Mare; Baia
Mare-Cavnic; Baia Mare-Berchez; Sighetu Marma iei- ug u; Târgu L pu -Baba; Sighetu
Marma iei-Câmpulung la Tisa-Teceu-Piatra; Baia Mare-Coltau; Baia Mare-Ciocoti ; Baia Mare-
Buteasa; Baia Mare-Cicârl u; Baia Mare-T ii M gher ; Nistru-T ii M gher ; Seini-

ii M gher ; Handalul Ilbei-T ii M gher ; Ulmoasa-T ii M gher ; Baia Mare-
Chelin a; Baia Mare-Fâna e; Baia Mare-Ciolt; Baia Mare-Vad; Baia Mare-Ulmeni .

De asemenea au fost primite i solu ionate, în limita responsabilit ilor legale de care
dispune autoritatea de transport, sesiz ri referitoare la efectuarea defectuoas  a transportului de
persoane de c tre operatorii de transport autoriza i.

Sesiz rile referitoare la efectuarea ilegal  de curse de transport persoane (piraterie), au
fost retrimise spre solu ionare Inspectoratului Jude ean de Poli ie, G rzii Financiare i Autorit ii
Rutiere Române – Agen ia Maramure .

În anul 2010:
Operatorii de transport care au solicitat modific ri ale programului de transport în anul

2010 sunt: SC Ruta 66 SRL pe traseul Baia Mare-Vi eu de Sus, cod traseu 003, o curs
suplimentar ; SC Dracard Com Serv SRL pe traseul Baia Mare-Bor a Complex, cod traseu 002,
o curs  suplimentar ;  SC Ro Bus Euro SRL pe traseul Baia Mare-Poienile de sub Munte, cod
traseu 112, dou  curse suplimentare; SC Apotrans SRL pe traseul Sighetu Marma iei-

li te(gar ), cod traseu 061, modificare orar ; SC Apotrans SRL pe traseul Sighetu Marma iei-
cel, cod traseu 057,o curs  suplimentar i o modificare orar ; SC Lourdes Trans SRL, pe

traseul Baia Mare-Ungura , cod traseu 086, o curs  suplimentar , o modificare orar i
introducerea unei sta ii; SC Tur C tori, pe traseul Sighetu Marma iei-Strâmtura, cod traseu
062, o curs  suplimentar ; SC Mure an Ben Trans, pe traseul Baia Mare-Trestia, cod traseu 024,
modificare orar i o curs  suplimentar ; SC Ro Bus Euro SRL, pe traseul Breb-Sighetu
Marma iei, cod traseu 083, reducerea a dou  curse.

Totodat  au fost solicitate reduceri ale capacit ilor de transport de la 23 de locuri la 10
locuri pe urm toarele trasee: Baia Mare-Poienile de sub Munte, cod traseu 112, Baia Mare-
Sighetu Marma iei, cod traseu 009, Sighetu Marma iei-Vi eu de Sus, cod traseu 051, Sighetu
Marma iei-Strâmtura, cod traseu 062, Sighetu Marma iei-Poienile Izei, cod traseu 058.
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În anul 2010 s-au acordat un num r de 28 de licen e de traseu pentru curse regulate
speciale.

5. Protec ia mediului

În anul 2008:
Participare în grupurile de lucru special constituite în vederea definitiv rii proiectelor de

plan, stabilirea domeniului i a nivelului de detaliu a informa iilor de mediu precum i analiza
efectelor semnificative ale planului asupra mediului (procedur  SEA);

Participare la dezbateri publice (procedurii de mediu SEA sau EIA);
Participare la activit ile desf utate în cdrul proiectului „Twinning RO2006/IB/EN-01;
S-a parcurs procedura EIA din punct de vedere al beneficiarului pentru ob inerea

acordului de mediu proiect „Reabilitarea traseului de drum jude ean Baia Sprie – Cavnic - Ocna
ugatag – C line ti – B rsana;

S-a colaborat cu prim riile din jude  pentru finalizarea Bilanturilor de mediu nivel I i II
pentru depozitele de de euri menejere;

S-a colaborat cu echipa de consultan i care au elaborat proiectul Sistem de Mangement
Integrat al De eurilor menejere în jude ul Maramure ;

Participare in comisia de evaluare si atestare a cererilor de atribuire în custodie a ariilor
naturale protejate;

Participare la seminarii pentru preg tirea proiectelor în cadrul Programului Opera ional
Sectorial Mediu POS Mediu;

Participare în grupul de lucru special constituit pentru monitorizarea Planului Regional
de Gestionare a De eurilor;

Participare la activit ile pentru ob inerea avizului/declara iei Natura 2000, proiect
Circuitul Bisericilor de Lemn din transilvania de Nord;

Participare la preg tirea i lansarea proiectului „Controlul Integrat al Poluarii cu
Nutrien i”;

S-a colaborat cu prim riile, cu autorit ile din jude   i regiunea de Nord Vest la
implementarea proiectelor de mediu;

S-a colaborat cu prim riile, institu ille publice i ONG pentru implementarea în jude ul
Maramure  a legisla ie comunitare din domeniul mediului înconjur tor (ap , aer, sol, deseuri,
sanatatea popula iei etc);

Au fost furnizate informa iile de mediu care ne-au fost solicitate;
S-a monitorizat PLAM.

În anul 2009:
Participare în grupul de lucru special constituit pentru monitorizarea Planului Regional

de Gestionare a De eurilor;
Participare la organizarea activit ilor prev zute a se realiza prin PRGD i care au fost

realizate în jude ul Maramure ;
Participare la dezbateri publice (procedurii de mediu SEA sau EIA);
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Participare în grupurile de lucru special constituite în vederea definitiv rii proiectelor de
plan, stabilirea domeniului i a nivelului de detaliu a informa iilor de mediu precum i analiza
efectelor semnificative ale planului asupra mediului (procedur  SEA);

Colaborare cu echipa de consultan i care au elaborat proiectul Sistem de Mangement
Integrat al De eurilor menejere în jude ul Maramure ;

Participare la seminarii pentru preg tirea proiectelor în cadrul Programului Opera ional
Sectorial Mediu POS Mediu;

Colaborare cu administra iile publice locale din jude , cu Institu ia Prefectului Jude ului
Maramure , cu APM Maramure , cu Comisariatul Jude ean al G rzi de Mediu i operatorii
licen ia i, în vederea închideri p  la 16 iulie 2009 – activitate realizat  cu succes în jude ul
nostru;

Colaborare cu Ministerul Mediului – Autoritatea de Management pentru POS Mediu;
Participare la activit ile organizate de Comitetul Regiunilor, Asocia ia Municipiilor din

România pe probleme de mediu înconjur tor;
Colaborare cu prim riile, cu autorit ile din jude   i regiunea de Nord Vest la

implementarea proiectelor de mediu;
Colaborare cu prim riile, institu ille publice i ONG pentru implementarea în jude ul

Maramure  a legisla ie comunitare din domeniul mediului înconjur tor (ap , aer, sol, deseuri,
sanatatea popula iei etc);

Furnizarea informa iilor de mediu care ne-au fost solicitate;
S-a monitorizat PLAM.
Au fost desf urate activit i pentru corelare proiectelor de mediu care se finan eaz  din

POS Mediu  ( axa prioritar  1 ap i axa prioritar  2 de euri);
S-a înfiin at Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a

de eurilor menajere în jude ul Maramure ;
Colaborare cu Ministerul Mediului, Agen ia Na ional  pentru protec ia Mediului, cu

Agen ia Regionl  pentru Protec ia Mediului Cluj Napoca, APM Maramure  pe probleme de
mediu înconjur tor;

Colaborare cu Consiliul Director al Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru
gestionarea integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure , in vederea implement rii
obiectivelor asocia iei;

Colaborare cu Direc ia Apelor Some  Tisa  pentru elaborarea Master Planului de
amenajeare complex  a bazinului hidrografic Some  Tisa, pentru jude ul nostru;

Participare la sesiune de instruire a personalului Unit ilor de Implementare a proiectului
„Sistem de management Integrat al De eurilor în jude ul Maramure ;

Participare în Comisia Tehnic  pentru elaborarea Programului Integrat de Gestionare a
calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare;

Coordonare i elaborare Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor;
Colaborare cu administratorul pagini de internet a Consiliului Jude ean Maramure

pentru actualizarea sec iuni Protec ia Mediului;
Participare în Comitetului de Supervizare al Proiectului (POC) GEF UNDP nr. 41462,

implementat de Aministra ia Parcului Natural Mun ii Maramure ului.
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În anul 2010:
Participare la dezbateri publice (procedurii de mediu SEA sau EIA);
Colaborat cu echipa de consultan i care au elaborat proiectul Sistem de Mangement

Integrat al De eurilor menejere în jude ul Maramure ;
Colaborare cu Minsiteru Mediului – Autoritatea de management POS Mediu, cu OI POS

Mediu pentru proiectul Sistem de Mangement Integrat al De eurilor menejere în jude ul
Maramure ;

De urarea ativit ilor care sunt în sarcina Consiliului jude ean Maramure  pentru
proiectul Sistem de Mangement Integrat al De eurilor menejere în jude ul Maramure ;

Participare la desf urarea campaniei NU FI DEZORDINAR;
Desf urarea activit ilor specifice pentru aprobarea formei finale a Programului Integrat

de Gestionare a Calit ii Aerului pentru Aglomerarea Baia Mare.
Participare la monitorizarea i implementarea Programului Integrat de Gestionare a

calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare;
Participare la implementarea prevederilor legii nr. 132/30 iunie 2010, privind colectarea

selectiv  a de eurilor în institu ie;
Colaborare cu ANPM, APM Maramure , Administra iile publice din jude  privind

re eaua Ecologic  Natura 2000;
  Ob inerea avizului de mediu pentru Planul Jude ean de Gestionare a De eurilor în

Jude ul Maramure ;
Furnizarea informa iilor de mediu în conformitate cu prevederile H.G. nr.

878/28.07.2005 privind accesul publicului la informa ia privind mediu;
Monitorizarea i raportarea indicatorilor din Planul Local de Ac iune pe Mediu;
Colaborare cu administratorul pagini de internet a Consiliului Jude ean Maramure

pentru actualizarea sec iuni Protec ia Mediului;
Colaborare cu Consiliul Director al Asocia ia de dezvoltare intercomunitar  pentru

gestionarea integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure , in vederea implement rii
obiectivelor asocia iei;

Colaborare cu Ministerul Mediului, Agen ia Na ional  pentru protec ia Mediului, cu
Agen ia Regionl  pentru Protec ia Mediului Cluj Napoca, APM Maramure  pe probleme de
mediu înconjur tor.

6. Unitatea Local  de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice

S-au elaborat i actualizat bazele de date privind serviciile comunitare de utilit i publice
a unit ilor administrative teritorilale cu: alimentare cu ap , canalizare i epurare ape uzate
menajere, colectare - canalizare i evacuare ape pluviale, iluminatul public local, transportul
public local de c tori, salubrizarea localit ilor.

La cererea Ministerului Administra iei si Internelor, în conformitate cu  H.G. nr.
246/2006, pentru aprobarea Strategiei na ionale privind accelerarea dezvolt rii serviciilor
comunitare de utilit i publice, s-au întocmit fi ele detaliate privind starea actual , modernizarea,
reabilitarea i extinderea investi iilor planificate conform obiectivelor prioritare – pentru
actualizarea anual  a ”Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilit i
publice”.
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Împreun  cu factorii implica i în realizarea Master Planului  pentru ap  – ap  uzat  al
jude ului Maramure  acesta a fost elaborat în anii 2008/2009 i aprobat în anul 2009, iar ulterior
în anul 2010 s-au analizat modific rile aduse, s-a actualizat i completat cu lucr rile de
infrastructur  realizate, în curs de realizare sau în procedur  de licita ie.

La cererea Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului, s-au completat fi ele de
proiect pentru modernizarea, reabilitarea sau extinderea actualelor sisteme de alimentare cu ap
i de canalizare, în completare la programul de investi ii ce va fi finan at din Fondurile de

Coeziune pe perioada 2007 – 2013, cât si cele care urmeaz  s  fie desf urate din Fondul de
Mediu.

S-au întocmit rapoartele referitoare la stadiul implement rii proiectelor de dezvoltare a
infrastructurii din spa iul rural (lucr ri în continuare i noi), a celor cuprinse în Programul
Opera ional Regional, cât i a celorlalte programe aflate în derulare i s-au transmis c tre
birourile de monitorizare din cadrul Prefecturii.

În mediul rural exist  în curs de derulare urm toarele programe de aliment ri cu ap i
canaliz ri, respectiv H.G. nr.577/1997, O.G. nr.7/2006, HG 904/2007, H.G. 1517/2009, cât i
cele care urmeaz  s  fie desf urate pe m sura 322. Lucr rile de infrastructur  se afl  într-una
din fazele:  realizate, în curs de realizare sau în procedur  de licita ie.

Proiectele derulate prin H.G. 687/1997 au fost finalizate i recep ionate în anul 2009..
În mediul urban, unde alimentarea cu ap  se asigur  din sisteme centralizate, realizate în

anii preceden i, se relev  un deficit de debit fa  de necesarul real al consumatorilor i fa  de
posibilit ile de distribu ie. În aceste condi ii în jude ul Maramure  s-a derulat programul
SAMTID pentru îmbun irea infrastructurii pe ap  potabil .

Prin ”Programul de dezvoltare a infrastructurii i a unor baze sportive din spa iul rural –
O. G. nr. 7/2006” s-au alocat jude ului Maramure  urm toarele sume: anul 2008 – 25.931 mii lei,
anul 2009 – 25.057 mii lei, anul 2010 – 13.496 mii lei. Prin acest program sunt finan ate pentru
realizare i un num r de 16 baze sportive.

Prin adoptarea de c tre Guvernul României a O.U.G. nr. 105/2010 s-a aprobat Programul
Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii i care se desf oar  prin Ministerului Dezvolt rii
Regionale i Turismului. Astfel pe baza documenta iilor tehnico-economice s-au întocmit i
completat  fi ele centralizatoare privind starea actual  a proiectelor i investi iilor necesare i
care se doresc a fi realizate în fiecare unitate administrativ teritorial  a jude ului.

La solicitatea Camerei Deputa ilor din Parlamentul României, în baza H.G. 51/2006,
H.G. 241/2006 i H.G. 246/2006 s-au furnizat informa ii referitoare la  proiectele finan ate în
jude ul Maramure  prin Ordonan a nr. 7/2006, care nu au fost finalizate pân  în prezent, cât i
cele aflate în derulare.

Au fost primite i solu ionate, în limita responsabilit ilor legale de care dispune, sesiz ri
referitoare la alimentarea cu ap  potabil i canalizarea apelor uzate menajere a unor localit i,
cât si cele privitoare la celelalte servicii comunitare de utilit i publice.

S-a acordat asisten  de specialitate consiliilor locale în privin a investi iilor aflate în
derulare sau care sunt propuse a se realiza.
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7. Achizi ii publice

S-au elaborat documenta iile de atribuire pentru toate procedurile de achizi ii publice
aferente obiectivului „Reabilitare tronson de drum jude ean Baia Sprie – Bârsana” i anume:

- achizi ie public  de lucr ri de execu ie
- achizi ie public  de servicii de supraveghere lucr ri (dirigen ie de antier)
- achizi ie public  de servicii de publicitate
- achizi ie public  de servicii de audit financiar
i s-au elaborat documenta iile de atribuire pentru procedurile de achizi ii publice

aferente între inerii drumurilor jude ene pe perioada de var i pe perioada de iarn .
S-au elaborat documenta iile de atribuire pentru procedurile de achizi ii publice aferente

între inerii drumurilor jude ene pe perioada de var i pe perioada de iarn .
S-a acordat asisten  tehnic  consiliilor locale care au beneficiat de fonduri de investi ii

prin H.G. nr.577/1997 i O.G. nr.7/2006.

8. Diverse

Am participat la recep iile (par iale i la terminarea lucr rilor) executate prin proiectul
„Ecotur – turism în zona transcarpatic ”, Centre de informare, documentare, vizitare în
localit ile Leordina i Bistra, sat Crasna Vi eului.

În leg tur  cu Aeroportul Interna ional Baia Mare s-au întocmit referate, expuneri de
motive, proiect de hot râre de consiliu jude ean pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici, s-au preg tit diverse variante ale caietului de sarcini i documenta iei de atribuire a
contractului de proiectare i execu ie.

S-a participat al turi de ISU Maramure  la evaluarea calamit ilor ce au avut loc în jude ,
respectiv în ora ul Vi eu de Sus (Valea Ar a i Valea Scradei) i în comuna L pu   (frontul de
captare din zona Ruoaia- alimentare cu ap ).

S-a întocmit Centralizatorul listelor de priorit i privind expertiza tehnic , proiectarea
lucr rilor de interven ie pentru reducerea riscului seismic al construc iilor existente care va sta la
baza elabor rii programului anual de ac iuni pe anul 2011.

Au fost analizate adrese, peti ii i sesiz ri r spunzându-se în concordan  cu sfera de
competen .

Director
Cristian Chendea
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VI. PROIECTE CU FINAN ARE EXTERN

RAPORT DE ACTIVITATE
Direc ia de Dezvoltare Regional

Cap. I.  Principalele ac iuni

În conformitate cu atribu iile care îi revin, privind dezvoltarea socio-economic  a
jude ului Maramure i  integrarea acestuia in dezvoltarea socio-economic  a Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest, activitatea Direc iei de Dezvoltare Regional  din cadrul Consiliului
Jude ean Maramure  în perioada 1 iulie 2008 – 31 martie 2011, a fost centrat  pe urm toarele
componente:

1. Ac iuni pentru dezvoltare regional
• Realizare ac iuni de informare cu deplasare pe teritoriul jude ului Maramures la

consiliile locale, în leg tura cu finan rile interna ionale pentru proiectele avute în
vedere de c tre administra iile publice locale;

• Activitate de informare continu  prin e-mail, fax sau not  telefonic  în leg tur  cu
evolu ia finan rilor europene, pe diferite domenii de interes, pentru administra iile
publice i nu numai din jude ul Maramure ;

• Colaborare pentru actualizarea informa iilor diseminate în jude  cu Agen ia de
Dezvoltare regional Nord-Vest, Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului i alte
ministere, ce reprezint  Autorit i de management pentru diferite fonduri ale Uniunii
Europene, destinate României;

• Colaborare pentru îmbun irea inform rii în domeniul afacerilor europene, a
finan rilor europene i a oportunit ilor de colaborare cu regiuni din Europa în scopul
realiz rii unor proiecte comune, cu Uniunea Na ional  a Consiliilor Jude ene, Biroul
din Bruxelles, Comitetul Regiunilor i DG Regio din cadrul Comisiei Europene;

• Reprezentarea jude ului Maramures, ca regiune eligibil  pentru finan are, în cadrul
Comitetului Comun de Monitorizare a programului transfrontalier ENPI CBC
Ungaria-Slovacia –Romania-Ucraina 2007-2013 i participarea efectiva a echipei în
elaborarea cererilor de finan are pentru proiectele depuse spre finan are în toamna
anilor 2009 i 2010;

• Participarea Biroului Dezvoltare Regional , Asigurarea Calit ii i Informatic  la toate
etapele realiz rii Studiului  privind dezvoltarea economica local , stabilirea indicilor i
indicatorilor care vor fi monitoriza i, respectiv folosirea studiilor realizate în
activitatea de planificare i monitorizare a dezvolt rii prin proiect;
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• Participarea echipei la  implementarea proiectelor cu finan are extern  în care
Consiliul jude ean este titular sau partener;

• Emiterea de c tre birou a unor avize de încadrare în Strategia de Dezvoltare a
Jude ului 2007-2013, la cererea prim riilor de comune care aplic  cereri de finan are;

• Participarea biroului la realizarea unui sistem informatic pentru culegerea i
prelucrarea datelor pentru dezvoltare regional  în jude , în cadrul proiectului MAGIC;

• Realizarea coordon rii  activit ii  de informatic  în cadrul Consiliului Jude ean
Maramure ;

• Participarea echipei la  monitorizarea realiz rii  sistemului GIS pentru jude ul
Maramures, în cadrul proiectului NEURON – re ea pentru integrare, coordonare i
monitorizare a strategiilor de dezvoltare locala în zona de grani   Maramure -
Zakarpatia i Ivano-Frankivsk  Phare CBC 2005 /017-539

• Realizarea etapei de gestiunea electronic a documentelor, din planul general de
asigurare a calit ii în cadrul Consiliului Jude ean Maramures, prin intermediul
proiectului MAGIC- instrumente de comunicare i management în domeniul
dezvolt rii socio-economice în regiunea de grani .

Cap. II. Managementul proiectelor

2. Activitatea de implementare a proiectelor în care Consiliul Jude ean Maramure
are calitatea de „Titular de proiect - Aplicant”, care a avut sursa de finan are Phare 2005
i 2006

În perioada de raportare au fost finalizate i se afl  în faz  de post implementare un
num r de 8 proiecte în cadrul c rora CJMM este „Titular de proiect – Aplicant”, având o valoare
total  de 4.028.028,20, astfel:

1. „NEURON – Re ea de integrare, coordonare i monitorizare a strategiilor locale
de dezvoltare în regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”,
în valoare total de 823.946 Euro

Perioada de implementare: 2007-2009
Finalizat august 2009

2. „Turism în regiunea Transcarpatic  - Re ea de promovare a turismului  în
jude ele Maramure , Zakarpatia i Ivano-Frankivsk” în valoare total  de 482.000
Euro

Perioada de implementare: 2007-2009
Finalizat august 2009

3. „Un mediu curat în bazinul Tisa Superioar ” în valoare total  de 611.190 euro
Perioada de implementare: 2007-2009
Finalizat august 2009



51

VI. Proiecte cu finan are extern

4. „Con tient i activ în fa a situa iilor de urgen ” în valoare total  de 81.692,20
euro

Perioada de implementare: 2008-2009.
Finalizat ianuarie 2009

5. „ECOTUR - Turism în zona transcarpatic ” - realizarea a 2 centre de vizitare la
Leordina i Vi eu de Sus a Parcului Natural Mun ii Maramure ului, valoarea total  a
proiectului este de 550.000 euro.

Perioada de implementare: 2008-2010
Termen de finalizare februarie 2010.

6.  „GRANI A MM - Dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier ”
baz  opera ional  pentru între inerea fâ iei de frontier  din jude ul Maramure i
revizuirea Studiului de fezabilitate pentru podul economic peste râul Tisa la Sighetu
Marma iei i a infrastructurii de trecere a frontierei - valoarea total  a proiectului este
de 880.000 euro.

Perioada de implementare: 2008-2009
Finalizat august 2009

7. „Magic - Instrumente de comunicare i management în domeniul dezvolt rii
socio – economice în regiunea de grani ”, realizarea unui centru de resurse pentru
sus inerea procesului de dezvoltare socio-economic  în regiunea de grani
Maramure -Zakarpatia-Ivano Frankivsk, valoarea total  a proiectului este de 550.000
euro

Perioada de implementare: 2008-2009
Finalizat noiembrie 2009

8. „Caravana folclorului româno ucrainean”,
Sursa de finan are: Programul de vecin tate România-Ucraina 2004-2006 PHARE CBC
2005/017.539

Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoarea total  a proiectului: 49.200 euro
Perioada de implementare: 2007-2008
Finalizat: octombrie 2008

Total bugete: 4.028.028,20 euro

3. Proiecte finalizate, în care Consiliul Jude ean Maramure  este Partener:
În perioada de raportare au fost implementat i finalizat un proiect având valoarea total

de 282.178 euro, în care Consiliul Jude ean Maramure  este partener f  contribu ie la
cofinan area proiectului:
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1. “Dezvoltarea capacit ii institu ionale în vederea aplic rii unor tehnologii
durabile de mediu – FITOREMEDIERE ÎN ROMÂNIA” parteneriat cu ECOREM
Belgia. Valoarea total  a proiectului este de 158.818 euro.

2. Camera de Comer i Industrie Maramure  - Proiectul „RURCED – centru regional
pentru dezvoltare economic  România - Ucraina” în valoare total  de 123.360
euro - finalizat

Perioada de implementare: 2007-2008

Total bugete: 282.178 euro

4. Proiecte implementate aflate în perioad  post implementare la care Consiliul
Jude ean Maramure  este partener i a asigurat cofinan are:

În perioada de raportare au fost implementat i finalizat un proiect având valoarea total
de 203.500 euro, în care Consiliul Jude ean Maramure  este partener i a asigurat contribu ie la
cofinan area proiectului:

1. Inspectoratul colar al Jude ului Maramure  – Proiectul „Dezvoltare i dialog
transfrontalier româno-ucrainian în domeniul educa ional” în valoare total de
50.000 Euro, cofinan area asigurat  de Consiliul Jude ean Maramure  este de 5.040
euro

2. Casa corpului Didactic Maramure  – Proiectul „Intercivic” în valoare total  de
36.000 Euro, cofinan area asigurat  de Consiliul Jude ean Maramure  este de 1.800
euro

3. Universitatea de Nord – “RUTEM –  România - Ucraina Centrul Regional pentru
Instruire în Protec ia i Managementul Mediului„  în valoare total  de 56.000
Euro, cofinan area asigurat  de Consiliul Jude ean Maramure  este de 6.000 euro

4. Consiliul Local Bistra - Proiectul „ACCES – Dezvoltarea de studii pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier în comunele Bistra
(România) i Dilove (Ucraina)” în valoare total  de 97.500 euro

 Perioada de implementare: 2007-2008

Total bugete: 203.500 euro

6. Proiecte în implementare finan ate din Program Opera ional Regional 2007-2013:
În perioada de raportare a fost propus spre finan are i se afl  în etapa de implementare 4

proiecte:

1. Reabilitarea traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) -
Ocna ugatag (DJ109F) – C line ti (DJ185) – Bârsana (DJ185)

Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013, DMI 2.1
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoarea total  a proiectului: 92.946.366,10 lei, echivalent a 21.869.733 euro
Stadiu: în curs de implementare, execu ie lucr ri.
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2. Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord
Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013, axa 5.1
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoarea total  a proiectului: 19.099.090,52 lei echivalent a 4.493.903 lei
Stadiu: contracte servicii de publicitate, de promovare, de audit, asisten  tehnic .
Preg tire licita ia execu ie lucr ri. Prefinan are ob inut .

3. Reabilitarea constructiv  Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare

Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013, axa 3.1
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoarea total  a proiectului: 70.627.740 lei, echivalent a 16.618.291 euro
Stadiu: execu ie lucr ri, prefinan are ob inut .

4. Îmbun irea dot rilor pentru inspectoratele pentru situa ii de urgen
Stadiu – cererea de finan are depus  de „Asocia ia de dezvoltare intercomunitar
Transilvania de Nord”. Valoarea total  a proiectului: 12.102.005,36 lei (pentru jude ul
Maramure ) echivalent a 2.847.530 euro
Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013, axa 3.3

7. Proiecte în implementare din Program Opera ional Mediu:

1. „M suri de management privind cre terea gradului de informare i
con tientizare din Parcul Na ional Mun ii Rodnei”

Sursa de finan are: Programul Opera ional Sectorial Mediu 2007-2013
Axa Prioritar  4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protec ia
Naturii”
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 10.885.586  lei, echivalent a 2.561.314 euro
Perioada de implementare: 2010-2014

2. “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec ia naturii,
pentru gospod rirea durabila al sitului Natura 2000 SCI ROSCI0092 Igni ”

Sursa de finan are POS – Mediu
Beneficiar Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure
Valoarea total : 2.613.281,39 lei echivalent a 614.890 euro
Perioada de implementare 2010-2012

8. Proiecte în implementare din surse guvernamentale:

1. „Schi în România – loca ia Izvoarele” prin HG 426 / 2009 valoarea total  este de
58.730.000 lei echivalent a 15.722.968 euro,

Perioada de implementare 2010 - 2012
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2. „Schi în România – loca ia Mogo a” prin HG 426 / 2009 valoarea total  de
43.537.762 lei echivalent a  11.655.761 euro

Perioada de implementare 2010 - 2012

Total proiecte: 27.378.729 euro

9. Proiecte care au beneficiat de asisten  tehnic i financiar  de la Buget de stat în
vederea preg tirii documenta iilor tehnice i financiare:

1. Asisten  tehnic  pentru proiectul „Dezvoltarea proiectelor Schi în România –
loca ia Izvoarele” prin HG 1762 / 2006 valoare 820.000 lei (221.622 euro)–
finalizat, documenta ii (PT+DDE)

2. Asisten  tehnic  pentru proiectul „Dezvoltarea proiectelor Schi în România –
loca ia Mogo a” prin HG 1762 / 2006 valoare 622.000 lei (168.108 euro) – finalizat,
documenta ii (PT+DDE)

3. Asisten  tehnic  pentru proiectul „Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania
de Nord” prin HG 1424 / 2007 modificat  prin HG 248/2008 , valoare 925.000 lei
(250.000 euro)– finalizat, documenta ii aprobate, depuse la finan ator.

10. Proiecte propuse spre finan are aflate în etapa de evaluare de c tre finan atori:

În perioada de raportare au fost propuse spre finan are proiecte în valoare total  de
5.600.983 euro, care se afl  în diverse etape de evaluare de c tre finan atori:

1. „Reducerea riscurilor la nivel jude ean printr-o mai bun  comunicare în cadrul
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ”–

Sursa de finan are: Programul Opera ional ”Dezvoltarea Capacit ii Administrative ”
2007-2013.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 1.149.899 lei, echivalent a 270.564 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

2. “Administrarea i ra ionalizarea procedurilor i proceselor existente in cadrul
registrului jude ean de riscuri”

Sursa de finan are: Programul Opera ional ”Dezvoltarea Capacit ii Administrative ”
2007-2013.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 1.368.129,81 lei echivalent a 321.913 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.
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3. „Natur , Tradi ie, Aventur  – Promovarea Turismului în Defileul L pu ului”
Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013 DMI 5.3.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 999.000 lei, echivalent a 235.058 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul a fost aprobat la finan are, se a teapt  semnarea contractului.

4.  „Mo tenire maramure ean  între Mara i Cos u”
Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional 2007-2013 DMI 5.3.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 992.620 lei, echivalent a 233.558 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul a fost aprobat la finan are, se a teapt  semnarea contractului.

5.  „Îmbun irea dot rii Planetariului Baia Mare pentru includerea intr-o re ea
de promovare a turismului in zona de grani  dintre tarile Ungaria-Slovacia
Romania-Ucraina-”

Sursa de finan are: Programul de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 565.000 Euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

6.  „Unitate mobil  de interven ii în situa ii de urgen  în zona transfrontalier ”
Sursa de finan are: Programul de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Mara86mure
Valoare total : 1.355.200 EUR
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

7.  „Cooperare prin educa ie în proiecte interna ionale”
Sursa de finan are: Programul de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 534.355 EUR
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

8. „Îmbun ire infrastructurii de acces în zona turistic  Crasna Vi eului prin
rezolvarea punctelor critice”
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Sursa de finan are: Programul de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 585.335 EUR
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

9.  „Cre terea capacit ii de management i de  r spuns în cazul dezastrelor
naturale în zona transfrontalier ”

Sursa de finan are: Programul de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 1.500.000 EUR
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: proiectul este în evaluare.

Total bugete: 5.600.983 euro

Cap. III. PROPUNERI
pentru dezvoltarea socio-economic  a jude ului Maramure  pentru anul 2010

1. Dezvoltare regional

• Continuarea activit ii de informare în teritoriu direct i prin mijloacele multimedia
avute la dispozi ie;

•  Actualizarea continua a sistemului informatic pentru culegerea i prelucrarea datelor
pentru dezvoltare regionala în jude , în cadrul proiectului MAGIC;

• Instruirea i monitorizarea factorilor responsabili din cadrul consiliilor locale pentru
actualizarea i monitorizarea sistemului informatic pentru culegerea i prelucrarea
datelor pentru dezvoltare regionala în jude , în cadrul proiectului MAGIC;

• Actualizarea a Planului de dezvoltare a jude ului Maramures 2007-2013;
• Planificarea realiz rii strategiei de dezvoltare a jude ului Maramures perioada 2014 -

2020, având la baza planurile existente i realiz rile efectuate pân  acum la nivel de
jude , preg tirea pentru noul exerci iu bugetar al Uniunii Europene;

• Activitatea de implementare a proiectelor finan ate ale Consiliului Jude ean;
• Continuarea implement rii planului general de asigurare a calit ii în cadrul

Consiliului Jude ean.

2.   Proiecte în preg tire
Având în vedere prioritizarea propunerilor de proiecte i oportunit ile de finan are, la

nivelul Direc iei de Dezvoltare Regional  se afl  în diverse stadii de preg tire, documenta iile
suport pentru asigurarea gradului de maturitate a unui set de proiecte, dup  cum urmeaz :
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1. „Pod din beton armat peste râul Tisa i amenaj ri punct de trecere frontier
România Ucraina, jude ul Maramure ” Sursa de finan are: Programul de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : estimat 8.913.951  euro f  TVA
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: studiu de fezabilitate, preg tire cerere de finan are.

2. Deschiderea PCTF la Bistra / Dilove pentru trafic rutier – sursa de finan are
programul cvatrilater RO-HU-SK-UA ENPI pe baza studiului de fezabilitate elaborat
în cadrul proiectului ACCES, titular comuna Bistra, partener Consiliul Jude ean
Maramure .  Valoarea estimat  este de 10.000.000 euro.

3. „Centru na ional de informare i promovare turistic  Maramure  Baia-Mare”,
Sursa de finan are: POR 2007-2013 - DMI 5.3.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : 1.699.999 lei, echivalent a 400.000 euro
Perioada de implementare: 2010-2014
Stadiu: studiu de fezabilitate i proiect tehnic. Cerere de finan are în curs de elaborare
pentru redepunere.

4. „Modernizarea infrastructurii de baz  a Aeroportului Baia Mare”
Sursa de finan are: Programul Opera ional Sectorial Transport 2007-2013 DMI 2.4.
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : estimat 8.000.000 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: preg tire cerere de finan are.

5. „Sistem de Management Integrat al De eurilor Menajere în Jude ul
Maramure ”

Sursa de finan are: Programul Opera ional Sectorial Mediu 2007-2013
Beneficiar: UAT Jude ul Maramure
Valoare total : estimat 63.000.000 euro
Perioada de implementare: 2011-2014
Stadiu: revizuire studiu de fezabilitate.

6. Valorificarea patrimoniului construit al Consiliul Jude ean Maramure .

Director executiv,
ef serviciu

Managementul proiectelor
ef birou

Dezvoltare regional
Dan Coco il Delia Ruzsa Ramona Cosma
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VII. RELA II INTERNA IONALE

Raport de activitate al Biroului Rela ii Interna ionale
pe perioada iunie 2008-decembrie 2010

 I. ACTIVIT I

1. Rela ii de cooperare i înfr iri cu alte jude e sau regiuni

1.1. Jasz - Nagykun - Szolnok (Ungaria)
Activit ile  comune cu jude ul Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria) s-au desf urat conform

Planurilor de lucru agreate  dup  cum urmeaz :
- În septembrie 2008, s-a implementat

în Szolnok proiectul
„Folkdancenet”- un program cultural
european, sprijinit de Comisia
European , menit s  creeze  o re ea
de colaborare între arti ti populari
din mai multe ri europene pentru a
ini ia un dialog cultural durabil în
vederea sprijinirii tradi iilor i
obiceiurilor populare, la care  jude ul
Maramure  a fost invitat s  fie
partener al turi de alte 6 regiuni europene. Jude ul Maramure  a fost reprezentat în
acest proiect de  Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania, care s-a bucurat de un
real succes.

-  În noiembrie 2008, s-a organizat în Baia Mare întâlnirea comun  a comisiilor de
protec ia mediului din cadrul Consiliului Jude ean Maramure i a Adun rii Generale a
jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok. Întâlnirea ce se afl  la a treia edi ie a avut ca tem
principal  de lucru : „Ap rarea împotriva inunda iilor„  i a cuprins  într-o prim  faz
un seminar de lucru cu principalii actori din cele dou  jude e înfr ite  implica i în
prevenirea i gestionarea inunda iilor. A doua parte a întâlnirii comune a fost
reprezentat  de o vizit  de studiu în Maramure ,  derulat  în principalele zone afectate
de inunda iile din lunile iulie-august 2008.

- În septembrie 2009 s-a implementat  în Szolnok proiectul „Folkdancenet”, un program
cultural, sprijinit de Comisia European , menit s  creeze  o re ea de colaborare între
arti ti populari din mai multe ri europene pentru a ini ia un dialog cultural durabil în
vederea sprijinirii tradi iilor i obiceiurilor populare, la care  jude ul Maramure  a fost
invitat s  fie partener al turi de alte 6 regiuni europene. Jude ul Maramure  a fost
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reprezentat în acest proiect de Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania, care s-a
bucurat de un real succes.

-  La sfâr itul lunii septembrie 2009 o delega ie de profesori i reprezentan i ai
Inspectoratului colar din jude ul Jasz-Nagykun-Szolnok a vizitat jude ul Maramure
pentru un schimb de experien i pentru demararea unor rela ii de înfr ire între coli.
S-au stabilit leg turi între 3 licee din Maramures i 3 licee din jude ul Jasz-Nagykun-
Szolnok.

-    În cursul lunii mai 2010 o delega ie de elevi i profesori din Maramure  au participat
la invita ia Adun rii Generale i a Inspectoratului colar din jude ul  Jasz-Nagykun-
Szolnok la o tab  interna ional  pe teme de mediu, organizat  în cadrul unui proiect
finan at prin Mecanismul Financiar SEE.

-  În perioada 23-25 septembrie 2010, reprezentan ii Consiliului Jude ean Maramure  au
participat la a treia edi ie a Festivalului Folkdancenet, în jude ul înfr it Jasz-Nagykun-
Szolnok, în cadrul proiectului european “Folkdancenet Forever

1.2. Transcarpatia (Ucraina)
• În octombrie  2008 în cadrul unei reuniuni organizate în cadrul Euroregiunii Carpatice

a avut loc întâlnirea dintre  dl. Mircea Man pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure i  dl. Oleg Havasi  pre edintele Administra iei Regionale de Stat
Transcarpatia, ocazie cu care s-au discutat  oportunit i de colaborare, proiecte în
parteneriat i s-a lansat invita ia d-lui Havashi i reprezentan ilor regiunii
Transcarpatia de a vizita  Maramure ul, la începutul anului 2009.

• În luna mai 2009 a avut loc la Slatina, raionul Teaciv: Festivalul regional al crea iei
populare române ti, aflat la a 19 edi ie. Maramure ul a fost reprezentat de Ansamblul
Na ional Folcloric Transilvania i de dl pre edinte Mircea Man, care a intrat în rândul
cet enilor de onoare ai ora ului Solotvino. Pre edintele Mircea Man a primit
distinc ia de „Cet ean de onoare” din partea conducerii localit ii Solotvino, pentru
sprijinul pe care l-a oferit comunit ilor române ti din dreapta Tisei i pentru
contribu ia la înt rirea rela iilor transfrontaliere.

• Semnarea în cursul anului 2009 a Acordului de colaborare între Consiliul Jude ean
Maramure , Televiziunea Regional  Axa TV  Baia Mare i Compania de Stat de
Televiziune i Radiodifuziune Transcarpatia Ujgorod.

• Participare la implementarea urm toarelor proiecte  Phare CBC :
- NEURON – Re ea de integrare, coordonare i monitorizare a strategiilor
de dezvoltare local  din regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano
Frankivsk;
- Turism Transcarpatic - Re ea pentru promovarea turismului în jude ul
Maramure , regiunile  Zakarpatia i Ivano Frankivsk;
- GRANITA MM – Dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier
care are ca obiectiv general cre terea gradului de accesibilitate în zona
transfrontalier  prin dezvoltarea i managementul infrastructurii de grani
din regiunea Maramure -Zakarpatia;
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- MAGIC Instrumente de comunicare i management în domeniul
dezvolt rii socio – economice în regiunea de grani ;
- ECOTUR – Turism în zona transcarpatic .

• Participarea prin Directia de Dezvoltare Regional  la implementarea proiectului
„Îmbun irea protec iei împotriva inunda iilor i calitatea mediului în zona de grani a
România-Ucraina pe râul Tisa”, derulat de c tre Administra ia de Management al
Apelor Zakarpatia în parteneriat cu Consiliul Jude ean Maramure , proiect finan at
prin Programul TACIS CBC.

• Cu ocazia inaugur rii Centrului de vizitare din Crasna Viseului, realizat în cadrul
proiectului Ecotur, în luna mai 2010 a fost invitat  în Maramure  o delega ie condus
de domnul director Volodymyr Chipak (Managementul Apelor din Zakarpatia,
Ujgorod, Ucraina) i de domnul director Fedir Hamor - Rezerva iei Biosferei
Carpatica Rahiv, Ucraina, în cadrul unei vizite de studiu cu scopul de a cunoa te
specificul ariilor protejate din jude ul nostru.

1.3. Ivano Frankivsk (Ucraina)
• În luna aprilie 2010 a avut loc vizita oficial  a delega iei  Consiliului Jude ean

Maramure  în Ivano Frankivsk, la invita ia domnului guvernator Myhailo
Vyshivaniuk. Cu aceast  ocazie s-au discutat activit ile concrete de cooperare pentru
acest an i s-a agreat semnarea unui protocol de completare a acordului de cooperare
semnat între  cele dou  regiuni în anul 2008.

• În perioada 30-31 iulie 2010 o delega ie din Ivano Frankivsk condus  de dl.
guvernator Mychailo Vychyvaniuk a efectuat o vizit  oficial  în Maramure . Cu
aceast  ocazie  la data de 30 iulie 2010 s-a semnat Protocolul de completare a
Acordului de colaborare dintre Maramure i
Ivano Frankivsk care a fost încheiat în data de
29 martie 2008.

• Urmare a semn rii protocolului, în cursul
anului 2010 s-au realizat schimburi de
experien i vizite reciproce în domeniul
sanitar, educa onal, transport aeroportuar i a
situatiilor de urgen .

• Participare la implementarea urm toarelor proiecte  Phare CBC:
- NEURON – Re ea de integrare, coordonare i monitorizare a strategiilor
de dezvoltare local  din regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano
Frankivsk;
- Turism Transcarpatic - Re ea pentru promovarea turismului în jude ul
Maramure , regiunile  Zakarpatia i Ivano Frankivsk;
- GRANITA MM – Dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier
care are ca obiectiv general cre terea gradului de accesibilitate în zona
transfrontalier  prin dezvoltarea i managementul infrastructurii de grani
din regiunea Maramure -Zakarpatia;
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-  MAGIC Instrumente de comunicare i management în domeniul
dezvolt rii socio – economice în regiunea de grani ;
- ECOTUR – Turism în zona transcarpatic ;
- Un mediu curat în bazinul Tisa Superioar .

1.4. Valencia (Spania)
- Ca urmare a semn rii Declara iei comune de colaborare dintre regiunile noastre,

cooperarea dintre jude ul Maramure i regiunea Valencia s-a materializat prin
participarea în parteneriat la dou  proiecte „MORE4NRG” i „MiniEurope”,  care au
fost aprobate în cadrul Programului  INTERREG IV C i sunt în prezent în
implementare.

- De asemenea jude ul Maramure  a participat împreun  cu regiunea Valencia  la
elaborarea cererii de finan are pentru proiectul CLIMACT care a fost aprobat în cadrul
sesiunii a II-a a programului INTERREG IV C i va intra în etapa de implementare.

1.5. Telemark (Norvegia)
- Colaborarea cu jude ul Telemark s-a materializat în elaborarea în parteneriat a

proiectului „Restaurarea i revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare,
Maramure ”, care este  în curs de implementare, finan at prin Mecansimul Financiar
SEE .

- În luna februarie 2009 a avut loc Festivalul Iernii de la Rauland,  organizat de c tre
Colegiul Universitar Telemark i în urma demersurilor realizate de Biroul Rela ii
Interna ionale din partea jude ului Maramure  au participat 2 arti ti instrumenti ti din
Maramure , ocazie cu care folclorul maramure ean a fost prezentat studen ilor i
speciali tilor etnografi norvegieni în cadrul unor seminarii, schimburi de experien i
spectacole.

1.6. Flevoland (Olanda)
- Cooperarea dintre jude ul Maramure i provincia Flevoland s-a materializat prin

participarea în parteneriat la elaborarea a  dou  proiecte „MORE4NRG” i
„MiniEurope”,  care au fost aprobate în cadrul Programului  INTERREG IV C  i sunt
în prezent în implementare. Provincia Flevoland este lider de proiect atât la proiectul
„MORE4NRG” cât i la „MiniEurope”.

1.7. Regiunea Veneto (Italia)
- Ca urmare a semn rii Acordului comun de colaborare dintre jude ele  membre ale

regiunii de dezvoltare NV i regiunea Veneto, cooperarea dintre jude ul Maramure i
regiunea Veneto s-a materializat prin participarea în parteneriat la proiectul
„MiniEurope”,  care a fost aprobat în luna septembrie 2008 în cadrul Programului
INTERREG IV C i este în prezent în implementare.

1.8. SAXUTEC (Asocia ia Saxon  pentru Protec ia Mediului i Tehnologii de Mediu)
- La invita ia SAXUTEC i a Ministerului Mediului din Saxonia, în vederea definirii

domeniilor i ac iunilor de cooperare, reprezentan i ai Consiliul Jude ean Maramure  au
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efectuat în ianuarie 2009 o vizit  în Saxonia cu ocazia Târgului de Mediu TERRATEC
i a Conferin ei "Ziua tehnologiilor de mediu" în cadrul c reia a fost  sus inut  o

prezentare cu tema "Protec ia Mediului în Maramure ” de c tre dl Viorel Iancu-
directorul Agen iei de Protec ie a Mediului Maramure .

-    În luna iunie 2009 a avut loc la Baia Mare Seminarul cu tema „Sarcini i experien e în
protec ia mediului, revitalizarea siturilor miniere i industriale contaminate”, organizat
de: Consiliul jude ean Maramure , Corpora ia pentru dezvoltare economic  din cadrul
Ministerului Economiei din Landul Saxonia  i SAXUTEC – Asocia ia saxon  pentru
tehnologii interna ionale de mediu i protec ia mediului.

1.9. Asistenta acordat  autorit ilor i institu iilor publice locale  în identificarea i
realizarea de înfr iri
- În ianuarie 2009,  Biroul Rela ii Interna ionale împreun  cu Ambasada României la

Bruxelles au f cut demersuri pentru a stimula cooperarea între regiunile române i cele
belgiene, cât i pentru a identifica noi domenii de colaborare.

- Mai multe localit i din Maramure  s-au ar tat interesate de demararea de cooper ri cu
localit i belgiene printre care amintim: Baia Sprie, omcuta Mare, Vi eul de Sus,
Cicârl u, Gro i,  Moisei, Rozavlea, Ruscova, Vima Mic , Satulung.

  2. Organiza ii interna ionale

2.1.  Ansamblul Regiunilor Europene
Activitatea  jude ului Maramure  în

cadrul Adun rii Regiunilor Europei  s-a
materializat  în:

- participarea la sesiunile plenare ale
Comisiei 1 de Economie i
Dezvoltare Regional  , care a avut
loc în Linz-Austria între 27-28
octombrie 2008, ale Comisiei 2 de
Politici Sociale i S tate Public ,
care a avut loc în Valencia (Spania)
între 18-19 septembrie 2008 i ale Comisiei 3 Cultur , Educa ie i Cooperare
Interregional , care a avut loc în Saint Polten (Austria) între 10-11 septembrie.

- participarea la organizarea colii de var  ARE , jude ul nostru fiind membru în
Comitetul de organizare al coli de var  ARE 2008,

- în luna august 2008 a avut loc coala de var  ARE în Jamtland (Suedia), Maramure ul
în calitate de co-organizator a avut dou  prezent ri în cadrul a dou  ateliere de lucru,
ocazie cu care s-a promovat imaginea jude ului i s-a prezentat experien a în domeniul
IMM- urilor i a educa iei antreprenoriale.

- Cooperarea dintre jude ul Maramure i ARE s-a materializat i prin participarea în
parteneriat la elaborarea proiectului „MORE4NRG - M surarea progresului înregistrat
de regiuni în domeniul surselor regenerabile de energie i eficien ei energetice ”,  care
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a fost aprobat în cadrul Programului  INTERREG IV C în luna septembrie 2008 i este
în prezent în curs de implementare.

- participarea la organizarea colii de var  ARE, jude ul nostru fiind membru în
Comitetul de organizare al coli de var  ARE 2009,

- în luna august 2009 a avut loc coala de var  ARE în Valencia (Spania), care a avut
tema „Apa- Angajament pentru viitorul nostru”. Maramure ul în calitate de co-
organizator a avut o prezentare în cadrul atelierului de lucru Managementul apei cu
tema „Apa i apa de foc în Maramure  – tradi ii i provoc ri”, sus inut  de dl. Mihai

tra cu.
- în luna mai 2010 a avut loc la Barcelona-Spania  întâlnirea Comitetului 2 al ARE

pentru politici sociale, publice si de s tate la care au participat reprezentan i ai
Consiliului Jude ean Maramure .

- participarea la organizarea colii de var  ARE,  jude ul nostru fiind membru în
Comitetul de organizare al coli de var  ARE 2010

- în luna august 2010 a avut loc coala de var  ARE în St. Gallen Elve ia cu tema
Mobilitate. Maramure ul în calitate de co-organizator a condus un seminar de lucru cu
tema Aeroporturi Regionale prin dl Mihai Patrascu- directorul Aeroportului
Interna ional Baia Mare

 2.2. Euroregiunea Carpatic
- În perioada 30-31.10.2008 a avut loc la Ujgorod a 38-a întâlnire a Consiliului

Euroregiunii Carpatice la care a participat dl. Pre edinte a Consiliului Jude ean
Maramure  în calitate de lider al delega iei române. Au fost dezb tute mai multe
puncte, printre care: “Situa ia ecologic  în regiunea Carpatic , consecin ele sociale i
metode de îmbun ire”, “Proclamarea anului 2009 – anul Mun ilor Carpa i”, de
asemenea, s-a mai discutat despre o rut  turistic : “ Euroregiunea Carpatic ” , dar i
despre organizarea unui festival anual care s  înglobeze activit i cultural-artisitice din
teritoriile arondate Euroregiunii Carpatice.

-   În luna iulie 2009 a avut loc cea de-a 6-a edi ie a Festivalului Carpatic Interna ional de
Folclor din Polonia – un festival concurs organizat în comuna Trzcinica. România a
participat la ultimele 5 edi ii culegând de fiecare dat  aprecierile juriului i
spectatorilor.  Jude ul Maramure  a fost reprezentat de  Grupul „Cununa Chioarului”
din Satulung în frunte cu primarul Augustin Panici care a  r spuns prompt solicit rii

ii Române a Euroregiunii Carpatice i a Consiliului jude ean de a reprezenta
jude ul nostru la acest festival.  Juriul a r spl tit cu o men iune frumosul program
prezentat care a cuprins jocuri i cântece din Maramure i câmpia Transilvaniei.

2.3. FEDARENE
FEDARENE (Federa ia European  a Agen iilor Regionale de Energie i Mediu) –

principala re ea european  a organiza iilor regionale i locale care implementeaz , coordoneaz
i promoveaz  politicile în domeniul energiei i mediului. Jude ul Maramure  a aderat la aceast

organiza ie în 2007, semnând i o declara ie privind promovarea energiilor regenerabile i
eficien ei energetice.
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-  În perioada iulie - decembrie 2008, Consiliul Jude ean, reprezentat prin doamna Adina
Dumitru. a fost invitat s  participe în cadrul Grupului de lucru pentru performan
energetic  a cl dirilor la  dezbaterile în urma c rora FEDARENE  a transmis Comisiei
Europene un raport privind proiectul de modificare a Directivei Europene privind
Performan a Energetic  a Cl dirilor.
- În luna octombrie 2008 a ap rut în num rul 36 al revistei Info FEDARENE o sintez  a
prezent rii  cu privire la contextul românesc în domeniul eficien ei energetice a cl dirilor,
sus inut  de doamna Adina Dumitru la Adunarea General   FEDARENE din 2008.
- Ca urmare a bunei rela ii stabilite cu FEDARENE, Consiliul Jude ean a fost invitat s
participe la proiectul “Regiunile pentru protec ia climatului: înspre guvernare, de la
cunoa tere la ac iune (CLIMACT)” care a fost aprobat în a doua sesiune a programului
INTERREG IVC.
- De asemenea, s-a postat pe pagina de internet a FEDARENE (www.fedarene.org) o
sec iune dedicat  promov rii jude ului Maramure .

3. Promovarea jude ului Maramure  la nivel interna ional

3.1. Biroul de reprezentare a jude ului la Bruxelles
- În perioada septembrie - decembrie 2008, Maramure ul a avut un reprezentant la Biroul

UNCJR de la Bruxelles în persoana lui Remus Burdea.
Activitatea sa a constat din participarea la diferite seminarii i conferin e interna ionale,

vizite la institu ii europene, întâlniri cu reprezentan i ai altor birouri de reprezentare din
Bruxelles, în scopul identific rii unor parteneri pentru dezvoltarea de proiecte comune,
transmiterea de materiale de informare i oportunit i de parteneriate, materiale care se afl  pe
site Consiliului Jude ean Maramure . De asemenea reprezentantul nostru la Bruxelles a facilitat
urm toarele activit i de promovare a jude ului:

- participarea Maramure ului în calitate de partener la organizarea celei de-a 6-a edi ii a
evenimentului ”OPEN DAYS - S pt mâna european  a ora elor i regiunilor”, organizat în
perioada 6-9 octombrie 2008 de Comitetul Regiunilor i de Comisia European i la care au
participat 216 regiuni i ora e din Europa. Maramure ul a organizat atelierul de lucru cu tema
„Inova ii în turism - schimburi de experien ” i atelierul „Mo tenire cultural  - cum o putem

stra nealterat ”, care s-au bucurat de un real succes. Importanta particip rii jude ului nostru la
acest eveniment major este dat  de faptul c  Maramure ul a ap rut pe toate materialele editate cu
aceast  ocazie, având astfel o bun  vizibilitate la nivel european.

- participarea în perioada 21-22 noiembrie 2008 la „Salonul de investi ii Bruxelles-
international days”, eveniment care i-a propus s  informeze vizitatorii în leg tur  cu
oportunit ile de afaceri în regiunile reprezentate. Cu aceast  ocazie reprezentantul
Maramure ului a  diseminat materiale de promovare i oportunit i de investi ii în jude ul
Maramure

- În perioada ianuarie - aprilie 2009, octombrie - noiembrie 2009 i februarie - martie
2010 Maramure ul a avut un reprezentant la Biroul UNCJR de la Bruxelles în persoana d-nei
Cosma Ramona.

Activitatea sa a constat din participarea la diferite seminarii i conferin e interna ionale,
vizite la institu ii europene, întâlniri cu reprezentan i ai altor birouri de reprezentare din
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Bruxelles, în scopul identific rii unor parteneri pentru dezvoltarea de proiecte comune,
transmiterea de materiale de informare i oportunit i de parteneriate, materiale care se afl  pe
site Consiliului Jude ean Maramure .

3.2. Participare la Ziua Românilor din Viena
- În luna mai 2009 o numeroas  delega ie a

Consiliului Jude ean Maramure  a participat la
rb torirea Zilei Românilor la Viena, în parcul

Laaer Wald lâng  poarta maramure ean  donat  de
Consiliul Jude ean Maramure  în urm  cu 3 ani.

- În luna mai 2010 Consiliului Jude ean
Maramure  a organizat împreun  cu Ambasada
României la Viena  s rb torirea Zilei Românilor la
Viena, în parcul Laaer Wald  la poarta
maramure ean  donat  de Consiliul Jude ean
Maramure , evenimane care s-a bucurat de o larg  participare. Cu aceast  ocazie au avut loc
întâlniri la Ambasada României la Viena i întâlniri ale oamenilor de afaceri români i austrieci

3.3. Proiectul  „Tineri belgieni în România – Maramure ”
- Derulat pe parcursul lunilor iulie-august 2008 în Maramure  de c tre organiza ia de

tineri voluntari „Solidarite Horia-Quevy” din Belgia, ce activeaz  în România din anul 1996.
În cadrul proiectului, 3 tabere de tineri voluntari belgieni au fost g zduite în comunele:

Câmpulung la Tisa, C line ti i Coa ,  comune identificate cu sprijinul Biroului de Rela ii
Interna ionale. Ace tia au derulat diferite activit i de voluntariat precum cele de ecologizare, de
reconstruc ie a diferitelor cl diri cu func iuni sociale, activit i interactive cu tinerii din zon , iar
la rândul lor tinerii belgieni au vizitat punctele de atrac ie turistice din jude ul nostru.

- În cursul lunilor iulie-august 2009 în
Maramure  au fost organizate 4 tabere la care au
participat 50 de tineri voluntari belgieni au fost

zduite în comunele: Botiza, Baia Sprie, Cavnic i
Vima Mic ,  localit i  identificate cu sprijinul Biroului
de Rela ii Interna ionale. Ace tia au derulat diferite
activit i de voluntariat precum cele de ecologizare, de
reconstruc ie a diferitelor cl diri cu func iuni sociale,
activit i interactive cu tinerii din zon , iar la rândul lor
tinerii belgieni au vizitat punctele de atrac ie turistice din jude ul nostru.

Maramure ul a fost jude ul ce a g zduit cele mai multe tabere de tineri voluntari belgieni
din România.

- Organizarea pentru a treia oara a unor  tabere de tineri voluntari belgieni (scu i)  în
Maramure   împreun  cu Asocia ia „Solidarite Horia-Quevy” din Belgia. În cursul lunilor iulie-
august 2010 au fost organizate 6 tabere în urm toarele localit i : Baia Sprie, Cavnic, F rca a,
Cerne ti, Gro i i Vima Mic ,  localit i  identificate cu sprijinul Biroului de Rela ii
Interna ionale.  Tinerii belgieni au derulat activit i de voluntariat, ecologizare,  reconstruc ie a
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diferitelor cl diri cu func iuni sociale, activit i interactive cu tinerii din zon i vor vizita puncte
de atrac ie turistic  din Maramure .

Maramure ul a fost jude ul ce a g zduit cele mai multe tabere de tineri voluntari belgieni
din România.

4. Alte activit i

4.1. Elaborarea de materiale pentru promovarea conserv rii patrimoniului cultural
european în cadrul Mecanismului Financiar SEE prin prezentarea proiectului
”Restaurarea i revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare, Maramure ”
care au fost publicate într-un album intitulat ”Cultur i continuitate, Revitalizarea
mo tenirii europene - o contribu ie norvegian ” ap rut sub egida Ministerului
Norvegian de Afaceri Externe.

4.2. La solicitarea Ambasadei României la Oslo, Biroul de Rela ii Interna ionale s-a
ocupat de strângerea i trimiterea unor obiecte de art  popular  donate de institu iile
de profil din jude , reprezentative pentru Maramure , care vor fi expuse în cadrul
expozi iei de etnografie i folclor românesc ce va fi organizat  în anul 2010 la
Muzeul satului din Olso.

4.3. Participarea la conferin e seminarii: În septembrie 2009 participare la Seminarul
Taiex, organizat de Consiliul Jude ean Maramure  prin Agen ia de Management
Eneregetic Maramure , cu tema implement rii legisla iei comunitare în domeniul
eficien ei energetice.

4.4. Participare la S pt mâna energiei organizat  de Comisia European  la Bruxelles în
luna martie 2010.

4.5. Participare la campania ”Economisind energie d m ans  vie ii” organizat  de
Agen ia de Management Energetic Maramure  în perioada 1-5 iunie 2010

II PROIECTE
• În anul 2009 Biroul Rela ii Interna ionale a coordonat urm toarele proiecte care se afl

în curs de implementare:

1. Înfiin area Agen iei de management energetic Maramure  – AMEMM
În cursul anului 2009 a început efectiv implementarea proiectului prin elaborarea

statutului, înfiin area agen iei ca ONG, desemnarea consiliului de administra ie, a  pre edintelui
acestuia i a directorului agen iei. S-a amenajat spa iul unde î i desf oar  activitatea i s-au

cut angaj ri de personal. În prezent activitatea Agen iei se desf oar  conform graficului din
proiect.

În cursul lunii iunie 2010 s-a derulat campania
”Economisind energie d m ans  vie ii” care s-a bucurat de o
larg  participare în rândul colilor i liceelor din Baia Mare.

A fost tip rit  o carte pentru copii care s  îi înve e s  fie
responsabili cu mediul înconjur tor i s  economiseasc  energia,
a fost  organizat un concurs de afi e, un concurs de biciclete i
triciclete, si vizion ri de filme cu tematic  specific  pentru elevii din coli i licee.



67

VII. Rela ii interna ionale

Obiectivul general al agen iei este de a contribui la dezvoltarea durabil  a jude ului
Maramure . Activit ile vor viza crearea unui plan energetic la nivelul jude ului, crearea unei
baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din jude , furnizarea de
servicii de certificare energetic  a cl dirilor, audituri energetice, bilan uri electroenergetice i
termoenergetice, promovarea eficien ei energetice i a energiilor regenerabile prin organizarea
de seminarii i conferin e, campanii de informare i con tientizare în rândul popula iei, precum
i campanii de educare i instruire în coli i gr dini e.

Bugetul total estimat este de 330.000 Euro din care 247.500 Euro (75%) este finan are
nerambursabil , contribu ia Consiliului Jude ean Maramure  fiind de 82.500 Euro (25%)

alonat  pe o perioad  de 3 ani..
Parteneri:  Prim ria Baia Mare, Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i

Mijlocii Maramure , Filiala de Furnizare a Energiei Electrice  Transilvania Nord  Baia Mare,
Agen ia pentru Managementul Energiei i Protec ia Mediului Bra ov, Agen ia Romana pentru
Conservarea Energiei, Asocia ia Romana pentru Eficienta Energetica, Universitatea de Nord
Baia Mare, Funda ia Terra Mileniul Trei, SC URBIS SA Transport Local, Agen ia pentru Protec ia
Mediului Maramure , Administra ia Na ional  "Apele Române", Direc ia Apelor Some  - Tisa,
Sistemul de Gospod rire a Apelor Baia Mare.

Program de finan are:  IEE 2007 (Energie Inteligent  pentru Europa - 2007)
Coordonator proiect: Adina DUMITRU  actualmente director al Agen iei de

Management Enrgetic

2. MINI EUROPE - Aplicarea unor instrumente inovatoare pentru dezvoltarea
IMM-urilor în Europa

În cursul anului 2009 proiectul a fost
implementat conform graficului. Au avut loc
mai multe întâlniri ale managerilor regionali,
ale comitetului de coordonare i de
monitorizare, un seminar creativ în Sundsvall
- Suedia i o conferin  tematic  în Vene ia -
Italia. Au fost achizi ionate în cadrul
proiectului echipamentul de video conferin e
i jude ul nostru a elaborat i tip rit primul

dosar tematic din cadrul proiectului.
În cursul anului 2010,  proiectul a fost implementat conform graficului. Au avut loc mai

multe întâlniri ale managerilor regionali, ale comitetului de coordonare i de monitorizare, un
seminar creativ în Debrecen- Ungaria.

În luna martie 2010 Maramure ul a fost gazda Conferin ei de la mijlocul proiectului  care
s-a bucurat de o larg  participare local i interna ional . În vederea derul rii schimburilor de
experien  în domeniul clusterelor s-au organizat mai multe întâlniri ale factorilor interesa i din
jude , 2 video conferin e cu regiunile partenere : Eszak Alfold din Ungaria i regiunea Nord Vest
din Marea Britanie i 3 vizite de studiu în regiunile Eszak Alfold din Ungaria, Veneto-Italia i
regiunea Nord Vest din Marea Britanie .

Obiectivul general al proiectului este de a elabora în parteneriat un set de instrumente
pentru politica regional i de strategii pentru sprijinirea întreprinderilor mici i mijlocii, în
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vederea dezvolt rii capacit ii lor de inovare i de transfer tehnologic din mediul universitar i
de cercetare în produc ie i ini ierea implement rii acestora în regiunile partenere. De
asemenea,   se vor crea pentru IMM-urile din jude ul nostru oportunit i pentru includerea lor în
re ele de co-operare la nivel european,  în vederea schimburilor de experien i de know-how
în diverse domenii de interes, precum i stabilirea de leg turi de afaceri.

Bugetul total estimat al proiectului aferent jude ului Maramure  este de 165.091 Euro,
din care 29.134 Euro (15% ) reprezint  contribu ia CJ Maramure .  În baza OG 46/2007 se
ofer  spijin de la bugetul de stat pentru acoperirea a 13% din cheltuielile eligibile ale
proiectului, co-finan area  Consiliului Jude ean Maramure , diminuându-se astfel
corespunz tor.

Parteneri: provincia Flevoland (Olanda), regiunea Nord Vest (Marea Britanie), regiunea
de dezvoltare Marea Câmpie de Nord (Ungaria), regiunea Valencia (Spania), regiunea Mid
Sweden (Suedia), regiunea Veneto (Italia) i regiunea de Vest (Grecia).

Program de finan are: INTERREG IV C
Coordonator proiect: Mihaela LI E ef Birou Rela ii Interna ionale

3. MORE4NRG - M surarea progresului regiunilor în domeniul surselor
regenerabile de energie i eficien ei energetice

- În cursul anului 2009 proiectul a fost implementat conform graficului. Au avut loc mai
multe întâlniri ale managerilor regionali, ale comitetului de coordonare i de monitorizare, iar în
luna septembrie 2009 Maramure ul a  organizat activitatea de „Peer revue” care înseamn  o
vizit  în cadrul c reia un grup de exper i interna ionali ofer  asisten  tehnic  pentru evaluarea
politicii energetice a unei regiuni. Aceast  evaluare va ajuta autorit ile locale s  în eleag  cât de
eficient func ioneaz  politicile lor i le va sprijini în realizarea unor îmbun iri, oferind totodat
o oportunitate ca reprezentan ii regiunilor s  înve e unii de la al ii. În cazul jude ului nostru, tema
propus  este realizarea unui ghid pentru elaborarea strategiei energetice a jude ului Maramure

- În cursul anului 2010 proiectul a fost implementat conform graficului. Au avut loc mai
multe întâlniri ale managerilor regionali, ale comitetului de coordonare i de monitorizare, iar în
luna iunie 2010 Maramure ul   particip  la activitatea de „Peer review” in Abruzzo Italia.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza o metod  eficient  de m surare a
progresului regiunilor în atingerea elurilor propuse în domeniul energiei.

Proiectul MORE4NRG se încadreaz  la prioritatea 2 din programul INTERREG IVC:
« Mediu i prevenirea riscurilor ». Scopul este a elabora i experimenta un nou instrument
pentru m surarea progresului realizat în ceea ce prive te o mai bun  eficien  energetic  în
regiuni prin promovarea schimbului i transferului de cuno tin e.

Bugetul total estimat al proiectului aferent jude ului Maramure  este de 53.914 Euro, din
care 8.087,10 Euro (15%) reprezint  contribu ia CJ Maramure . În baza OG 46/2007 se ofer
spijin de la bugetul de stat pentru acoperirea a 13% din cheltuielile eligibile ale proiectului, co-
finan area  Consiliului Jude ean Maramure , diminuându-se astfel corespunz tor.

Parteneri: Provincia Flevoland (Olanda), Consiliul Jude ean Norbotten (Suedia),,
Regiunea Abruzzo (Italia), Agen ia Energetic  Valencia (Spania), Regiunea Lazio (Italia),
Consiliul Jude ean Prahova (România), Ansamblul Regiunilor Europene (ARE), Consiliul
Jude ean Vasternorrland (Suedia), Georama (Grecia), Regiunea Gabrova (Bulgaria), Provincia
Noord-Brabant (Olanda).
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Program de finan are: INTERREG IV C
Coordonator proiect: Adina DUMITRU  director al Agen iei de Management Enrgetic

4. Environmental Education and Education for Sustainable Development în
România (Educa ie de mediu i educa ie pentru dezvoltare durabil  în România)

Proiectul dore te s  atrag  aten ia asupra necesit ii
dezvolt rii i implement rii unui program de educa ie ecologic
în coli prin eficientizarea i responsabilizarea folosirii energiei
i concentrarea spre sursele regenerabile de energie.

O prim  activitate s-a desf urat în luna iulie 2010, când 11 tineri
belgieni i profesori din 3 coli diferite din Bruxelles i 8 elevi
din cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare
coordona i de profesorii lor, au muncit împreun  cu scopul de a izola termic un imobil cu o
func iune social  din patrimoniul Consiliului Jude ean Maramure . Elevii implica i au înv at
principiile corecte ale unei izol ri termice care s  eficientizeze folosirea energiei, dar i s
dep easc  barierele de comunicare pentru a reu i s  formeze o echip  ce poate s  îndeplineasc
obiectivul propus.

În cursul lunii septembrie 2010
În luna noiembrie 2010 s-a derulat vizita elevilor de la Liceul Anghel Saligny in Anvers

Belgia unde s-au realizat schimburi de exeprien i diverse activit i practice al turi de elevii
belgieni.

Obiectivul general al proiectului este de a elabora un program pentru educa ie în
domeniul protec iei mediului i educa ie pentru dezvoltare durabil  în România. Promotorul
proiectul Green vzw (Global Rivers Environmental Educational Network) i partenerul MOS vor
împ rt i din experien a lor cu partenerii români. Cadre didactice din România vor beneficia de
programe de instruire în Belgia pentru a putea ini ia proiecte concrete i campanii în propriile
coli. Se vor realiza materiale i manuale în limba român . Se vor discuta cu Ministerul Mediul
i Ministerul Înv mântului metodele prin care s  se asigure integrarea în curricula colar .

Bugetul total estimat al proiectului aferent jude ului Maramure  este de 5.325 Euro, din
care 2.663 Euro (50%) reprezint  contribu ia CJ MM.

Parteneri : Green vzw (Global Rivers Environmental Educational Network) - Belgia,
Asocia ia Euro-Teleorman ,  Inspectoratul colar Jude ean Teleorman, Asocia ia Civitas 2005
Turnu M gurele, Asocia ia Pro Natura - Liceul Nemeth Laszlo Baia Mare

Program de finan are:Programul de cooperare între Guvernul Flamand i Europa
Central i Est2008

Coordonator proiect: Noemi GANEA- consilier  Birou Rela ii Interna ionale

5. Restaurarea  i revitalizarea Bastionului M celarilor din Baia Mare
Proiectul a fost aprobat în luna aprilie 2009, în prezent fiind în curs de implementare.
Lucr rile de restaurare i construc ii adiacente se afl  în stare avanasat  de finalizare,

urmând ca în cursul lunii iunie 2011 s  se organizeze evenimentul inaugural.
Obiectiv general: Restaurarea i revitalizarea Turnului M celarilor, la parterul acestuia

realizându-se o sal  multimedia, iar la primul etaj un spa iu expozi ional i a cur ii exterioare
unde se vor construi ateliere i spa ii comerciale pentru me terii populari
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Bugetul total estimat:  1.808.800 Euro,
contribu ia Consiliului Jude ean Maramure  fiind
de 271.320 Euro (15%).

Parteneri : Muzeul  Jude ean de Istorie i
Arheologie Baia Mare, Muzeul de Etnografie i
Art  Popular  Baia Mare, Centrul Jude ean
pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure , Consiliul Jude ean
Telemark, Muzeul Vest-Telemark i Colegiul
Universitar Telemark, Facultatea de Arta, Folclor, Cultur i Pedagogie din Rauland

Program de Finan are: Mecanismul de finan are SEE.
Coordonator proiect: Mihaela LI E ef Birou Rela ii Interna ionale

6. CLIMACT – Regiunile pentru protec ia climatului:  guvernare, de la cunoa tere
la ac iune

Proiectul a fost aprobat în cursul lunii noiembrie 2009 în cadrul Programului INTERREG
IV C a doua sesiune de depunere de proiecte.

Obiectiv general: dezvoltarea / stimularea procesului de guvernare multinivel referitor la
strategiile i ac iunile privind schimb rile climatice la nivel regional i local.

Bugetul total estimat: 130.320 EURO, din care contribu ia  CJ Maramure  va fi de
19.548 EURO.

Parteneri: Regiunea Rhône-Alpes (Fran a); Agen ia Mediu Energie Rhônalpes
(Fran a); Regiunea Nord Pas-de-Calais, (Fran a); FEDARENE; Ora ul Berlin (Germania);
Funda ia Comunit ii Valencia - Regiune European  (Spania);  Norrbotten  NENET (Suedia);
Consiliul Jude ean Kent (Marea Britanie) Regiunea Liguria (Italia); Agen ia de energie a
regiunii Zlín  (Cehia); regiunea Malopolska (Polonia) .

Coordonator proiect: Adina DUMITRU+ direcor Agen ai de Management Energetic
Maramure

Mihaela Li e,
ef Birou Rela ii Interna ionale
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VIII. VALORIFICAREA I PROMOVAREA PATRIMONIULUI

CULTURAL

Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania

Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania este o institu ie public  de cultur ,  care are ca
principal obiectiv prezentarea de produc ii artistice. Produc iile artistice sunt spectacole: de
folclor, de muzica populara, coregrafice, de teatru popular, de revist  care sunt prezentate direct
publicului, de c tre arti ti interpre i. Autoritatea în subordinea c reia func ioneaz   Ansamblul
Folcloric Na ional Transilvania este Consiliul Jude ean Maramure , sub directa coordonare
a pre edintelui CJ, MIRCEA MAN.  Prin implicarea atât logistic , cât i moral  a domniei
sale în toat  aceast  perioad , am reu it i mai mult s  reliz m o serie de spectacole de
anvergur i s  promov m imaginea Maramure ului în ar i str in tate.

Strategia ansamblului în perioada iulie - decembrie 2008 a fost fundamentat   inând cont
de tendin ele fenomenelor actuale, pe cinci planuri:
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I. Artistic
Institu ia noastr  a sus inut în perioada iulie - decembrie 2008  un num r de 49 de

spectacole.  În a doua perioad  a anului 2008, Ansamblului Folcloric Na ional Transilvania a
prezentat publicului spectator i telespectator produc ii artistice care au urm rit câteva obiective:

Promovarea pe plan na ional i interna ional a valorilor artistice autohtone din domeniul
artelor spectacolelor:

Vizibilitatea ac iunilor întreprinse:
1. Festivalul Interna ional al culturii i artei din Istambul – Turcia, 05-13.07.2008, cu

participarea a 30 de ansambluri profesioniste din ri diferite.
2. Campania ” Folclorul la Mare… c utare”, preselec ie i spectacol folcloric pentru

Festivalul de folclor de la Mamaia-2008, P- a Millennium Baia Mare, 08.07.2008.
3. Dance of Joy Grand-Prix, proiect european pentru promovarea i valorificarea

rela iilor dintre tradi ie i modernitate în domeniul dansului folcloric. Au luat parte ansambluri
profesioniste din: Bulgaria, Croa ia, Serbia, Slovacia, Finlanda, Ungaria, România, Budapesta,
15-18.08.2008.

4. Lansarea albumului ”Glasul Dorului” al Mihaelei Grec, Casa de Cultur  Baia Mare
21.08.2008.

5. Festivalul de folclor de la Mamaia 2008, unde ansamblul a participat ca invitat în
spectacolul de gal .

6. FolkdanceNet – Proiect cu fonduri europene care are ca obiectiv dezvoltarea unei
re ele tematice a ansamblurilor folclorice din Europa, Szolnok, 18-21.09.2008.

7. Festivalul Mondial de Dans din Cheonan, Coreea de Sud, 30.09 -07.10.2008. ri
participante: Bulgaria, Slovacia, Venezuela, Japonia, Africa, România.

8.  Desf urarea proiectul ”Caravana Folclorului româno – ucrainian” – spectacole:
Baia Mare-12.10.2008, Sighetul Marma iei i Repedea 13.10.2008,  Ucraina – Ujgorod, Slatina
i Rahiv,14-16.10.2008. Proiect finan at din fondurile transfrontaliere româno-ucrainiene.

9. Spectacolul premier  ”Colind , Colind ”- 14.12.2008 Teatrul Municipal - Baia
Mare, Invitat special p rintele Cristian Pomohaci.

10. Concertul ”Sus la Poarta Raiului” -18.12.2008, Baia Mare. În colaborare cu
Episcopia Ortodox  a Maramure ului i S tmarului i  Catedrala Ortodox  ”Sfânta Treime”.

Cre terea accesului publicului  la spectacole:
1. Spectacole  i concertele noastre sunt preluate, înregistrate, transmise i

retransmise de c tre televiziunile na ional, regionale i locale  ( TVR, Maramure  TV, Axa Tv).
Prin acest demers produc iile noastre artistice ajung în casele i în sufletele celor care iubesc i
apreciaz  folclorul i tradi ia maramure an i româneasc .

2.  Colaborarea cu institu ii de profil i alt gen: Arcub – Centrul de Proiecte
Culturale al Prim riei Bucure ti, Teatrul Municipal Baia Mare, Televiziunea Român ,
Maramure  TV, Axa Tv, Ansamblul Profesionist ”Doina Gorjului”-Târgu Jiu, Ansamblul
Folcloric Profesionist ”Mure ul” - Tg. Mure , Ansamblul Ciocârlia al Ministerului Internelor i
Reformei Administrative,  Episcopia Ortodox  a Maramure ului i S tmarului, Catedrala
Episcopal  Ortodox  ”Sfânta Treime”, Centrul de Industrie i Comer  Maramure , Direc ia
Poli iei de Frontier  - Sighetul Marma iei.
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Prezentarea scenic  a spectacolelor s-a schimbat prin tehnica folosit : proiec ii video,
sunet performant, decor de scen , crearea unor imagini vizuale deosebite prin efecte speciale.

Afirmarea identit ii culturale na ionale, pe plan na ional i interna ional, prin artele
spectacolului:

1. Premii: Locul trei la Festivalul Interna ional al culturii i artei din Istambul – Turcia,
Medalia de argint la Festivalul Mondial de Dans din Cheonan, Coreea de Sud.

2. Spectacol premier   de ziua na ional a României ”Nu uita c  e ti român” –P- a
Revolu iei Baia Mare, 01.12.2008. Invita i: Gh. Turda, Cristian Pomohaci i Radu Ciorda .

3. Realizarea i prezentarea de concerte religioase ” Colind , Colind ”, ”Sus la Poarta
Raiului”.

4. Teatru popular ”Viflaimul”.

I. Financiar
Activitatea financiar :
Bugetul institu iei noastre este structurat astfel: venituri curente i subven ii.  Subven iile

de la bugetul Consiliului  Jude ean Maramure  pentru Ansamblul Folcloric Na ional
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Transilvania care corespund perioadei iulie – decembrie 2008 au fost prev zute în sum  de
790000,00 ron, iar veniturile curente  în valoare de 445160,30 ron.

Acestea au fost realizate din:
- Venituri din spectacole i activit i artistice în valoare de 410827,14 ron.
- Venituri din închirieri de bunuri i diverse ( autocar, costume, etc.) în valoare de

34333,16 ron.

A. Situa ia raportului financiar la finele anului 2008:

Denumire An financiar 2008
Cheltuieli totale Prevederi Realizat
Personal 1248000 1221006
Materiale 762000 705213
Investi ii 216000 207662
Total 2226000 2133881

Denumire Sem. II
Cheltuieli totale Prevederi Realizat
Personal 643158
Materiale 577463,37
Investi ii 194717,32
Total 1415338,69

II. Promovarea imaginii i vizibilitatea culturii tradi ionale
- Mediatizare pe plan local, regional na ional i interna ional prin colaborarea cu:

Televiziunea Român  – emisiunea ” O dat -n via ”, ” Tezaur Folcloric”, Maramure  TV, Axa
Tv, Televiziune  Na ional  Maghiar , Graiul Maramure ului, Informa ia Zilei, emaramure  - ziar
electronic, Glasul Maramure ului.

- Materiale promo ional i de prezentare a produc iilor artistice: anun uri prin mijloace
media (pres  scris   i televiziuni), afi e,   programe de sal , invita ii, promovarea evenimentelor
în emisiuni de televiziune i calendare i site-ul www.ansamblultransilvania.ro

III. Resurse Umane
- Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania, sus ine tinerele talente prin cooptarea lor

în rândul colectivului nostru artistic, atât la sec ia orchestr i soli ti vocali, cât i la balet.
Colabor m cu 12 tineri elevi din cadrul Liceului de Art  - Baia Mare i de la alte licee.

- Membrii institu iei noastre care s-au specializat în cadrul domeniului artelor
spectacolului sau muzical au fost încadra i cu studii superioare.

- Precum spune i vechiul proverb românesc ”Cine nu are b trâni, s i cumpere”,  noi
tim s  ne cinstim i veteranii propunând pentru Titlul de Cet ean de Onoare al Municipiului

Baia Mare pe artistul Dumitru Dobrican. Festivitatea de decernare a titlului s-a desf urat în
cadrul Regalului Folcloric de la S rb toarea Castanelor din 28.09.2008.

http://www.ansamblultransilvania.ro
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IV. Patrimoniu
- Achizi ionarea unui microbus de 21 de locuri necesar deplas rilor institu iei. În

valoare de 185 521 lei.
- Completarea garderobei de costume pentru orchestr  cu un set nou de c i. În

valoare de 9000 lei.

Anul 2009 - 50 de ani de activitate cultural-artistic
Anul 2009 are o semnifica ie aparte pentru Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania

prin cei 50 de ani de activitate cultural-artistic  neîntrerupt .  La ceas aniversar ne-am propus
câteva ac iuni care s  omagieze istoricul spectaculos al acestei institu ii de cultur .

I. Calendarul spectacolelor 2009:

Nr.
crt.

Data Eveniment Invita i Parteneri,
Coorganizatori

1. 22 martie Lansarea albumului de
muzic  la 50 de ani de
activitate al Ans. Folc.Nat.
Transilvania,

Baia Mare

Iuliana Tudor,
Ovidiu Barte ,
Elise Stan, Nicolae
Botgros, Florentina
i Petre Giurgi.

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Televiziunea
Român , Presa
local

2. 12 aprilie Concert de pricesne i cânt ri
religioase cu ocazia celor 50
de ani de activitate

Baia Mare

Florentina Giurgi,
Narcisa
Suciu,Voichi a
Neme , Corul
Arhanghelii al
Episcopiei
Ortodoxe, Corul
Barbatesc din
Finteu u Mare

Episcopia Ortodox
a Maramure ului i

tmarului,
Catedrala
Episcopal
Ortodox  ”Sfânta
Treime”, Consiliul
Jud. Maramure

3. 26.aprilie Spectacol extraordinar la 50
de ani de activitate cu
Orchestra Na ional  ”

utarii”

Baia Mare

Nicolae Botgros,
Adriana Ochi anu
Botgros,

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Televiziunile locale,

4. 8-10 mai  Festivalul de Folclor
”Prim vara maramure an ”
50 de ani ai ansamblului

Baia Mare

Ansambluri
profesioniste din
ar

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Televiziunile locale,
Televiziunea
Român

5. 14-29
iunie

Spectacol omagial 50 de ani
de activitate în Bucure ti i
turnee în ora ele mari ale arii
cu ocazia celor 50 de ani ai
ansamblului

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Institu ii de cultur
din localit i,
televiziuni locale

6.  Iulie  Turneu interna ional în
Slovenia - Maribor

Consiliul Jude ean
Maramure ,

7. 14-15
august

Promovarea tinerelor talente
prin emisiunea-spectacol
”Tezaur Folcloric 
Mo tenitorii i Muguri de
Tezaur

Marioara
Mur rescu, al i
invita i .

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Televiziunile locale,
Televiziunea
Român , ONG-uri,
Prim rii din jude .
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8. Septembrie  Regal Folcloric a 5-a edi ie –
rb toarea castanelor

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Prim ria Baia Mare.

9. Octombrie Spectacol omagial 50 de ani
de activitate

Dumitru F rca ,
Constantin Arvinte,
Gh. Turda, Angela
Buciu, Nicolae
Sab u, Victoria
Darvai,  al i invita i

Consiliul Jude ean
Maramure , ArcuB
– Centrul de
Proiecte Culturale al
Prim riei Bucure ti,
Televiziunea
Român .

10. Noiembrie Concert de gal  de roman e Ovidiu Barte ,
Aurel T ma ,
Matilda Pascal
Cojoc ri a.

Consiliul Jude ean
Maramure ,
Televiziunile locale,

11. Decembrie Concerte de colinde, 13, 20
decembrie

Episcopia Ortodox
a Maramure ului i

tmarului,
Catedrala
Episcopal
Ortodox  ”Sfânta
Treime”, Consiliul
Jud. Maramure

Toate ac iunile au fost sus inute de pre edintele Consiliului Jude ean, Mircea Man,
fiind vorba de sume însemnate:

- Decor la cei 50 de ani de activitate, costuri 10 000 lei,
- Un set de costume de Dobrogea – 30 000 lei,
- Necesar tehnic – audio – 30 000 lei,
- Onorarii arti ti invita ii (Legea 8/1996 drepturilor de autor) –
- 200 000 lei,
-  Festivalul “Prim vara maramure an ” a Ansamblurilor Profesioniste din

România – 250.000 lei.

Anul 2010
i pe parcursul anului 2010 Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania a colaborat  cu

foarte multe institu ii, fiind prezentate spectacole cu diverse ocazii:
Ø Camera de Comer i Industrie Maramure  la evenimentel: Nunta de la A la Z, de

Ed. a  IV-a 26-28 feb. i 20 de ani împreun  pentru afacerea d-voastr - 17 sep.;
Ø Episcopia Ortodox  Român  a Maramure ului i S tmarului, la evenimentul

Concert de muzic  religioas Din suflet de cre tin -28 martie i concertul de
colinde Sus la Poarta Raiului ed. a IV–a - 11 dec. Evenimentul s-a desf urat la
Catedrala Episcopal  ”Sf. Treime” - Baia Mare;

Ø Prim ria Cup eni  evenimentul rb toarea portului i cântecului popular  Ed. a
VI-a  – 16 mai;

Ø Prim ria Repedea la evenimentul Festivalul Narciselor – 24 mai;
Ø Asocia ia Produc torilor de Produse Tradi ionale i Ecologice  Maramure  la

evenimentele: Zilele Maramure ului  – Bucure ti 18 iun., Ziua recoltei  - 31 oct.
Baia Mare, Târgul de Produse Tradi ionale 22 dec.  Baia Mare;
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Ø Muzeul Satului ”Dimitrie Gusti” la evenimentul Zilele Maramure ului  - Bucure ti
18 iun.;

Ø Institu ia Prefectului Maramure  la evenimentul Ziua Drapelului – 26 iun.;
Ø Consiliul Jude ean Maramure , Prim ria Baia Mare, Asocia ia de Tineret „Am fo

si-om fi” - Ieud la evenimentul Festivalul Concurs de Muzic  Popular  Ion
Petreu ed. a III-a – 6 aug. Baia Mare;

Ø Consiliul Jude ean Maramure , Prim ria Baia Mare, Asocia ia de tineret „Am fo i-
om fi” - Ieud la evenimentul Concursul Miss Maramure anc 8 aug. Baia Mare;

Ø Centrul cultural ”Dun rea de Jos” la evenimentul Festivalul Interna ional de
Folclor Doina Covurluiului, ed. a V-a 10-12 aug. Gala i;

Ø Prim ria Leordina la evenimentul Întâlnire cu Fii satului ed. a X-a 29 aug.;
Ø Prim ria Asuaju de Sus la evenimentul Festivalul Interjude ean al Cântecului i

Dansului Codrenesc ed. a XVII– a, 12 sep.;
Ø Consiliul Jude ean Maramure  la evenimentul Festivalul Plaiul meu natal -17 sep.

Ujgorod - Ucraina;
Ø Universitatea de Nord Baia Mare la evenimentul Conferin a Interna ional  Spa ii

culturale i fond arhaic  ed. a II-a, 17 sep. Baia Mare;
Ø Asocia ia Etnologic  „Cununi a” Satu Mare la evenimentul Festivalul

mânc rurilor tradi ionale i al p lincii– 2 oct. Baia Mare;
Ø Consiliul Jude ean Maramure i Tv Transilvania Folclor la Spectacolul omagial

50 de ani de activitate Angela Buciu – 7 oct. – Baia Mare;
Ø Parohia Sanisl u la evenimentul Omagierea marelui compozitor Liviu Borlan – 7

nov. Sanisl u;
Ø Institu ia Prefectului Maramure  la evenimentul 1 Decembrie Ziua Na ional

României 30 nov. Baia Mare;
Ø Consiliul Jude ean Maramure i Centrul de Informare Turistic  Maramure  la

evenimentul Cr ciun în Maramure  - 21 dec. Muzeul Satului Baia Mare;
a.2. Participarea în calitate de partener ( coorganizator, coini iator, invitat, participant,

etc.) la programe/proiecte europene/interna ionale.
Ø Ministerul Culturii al Republici Moldova – Festivalul Interna ional  M or  ed.

a 45-a, în perioada 28-4 martie;
Ø minul pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie – parteneriat pentru sus inerea

programelor artistice La mul i ani de ziua ta,  ocazionate de zilele de na tere a
asista ilor - 31 mai, 1 octombrie;

Ø Institutul Cultural Român  -  prezentarea în cadrul Festivalului Balkan Trafik
Centrul cultural BOZAR ed. a IV-a de la Bruxelles în perioada 6-12 aprilie 2010,
un  num r de dou  spectacole i cinci ateliere folclorice dup  cum urmeaz : 8
aprilie – spectacol cu durata de 1 ora, organizat în avanpremiera festivalului în
Pia a Central  din Bruxelles; 9 aprilie – 4 ateliere de crea ie folcloric  organizate la
BOZAR;  10 aprilie – 1 spectacol i 1 atelier, ambele organizate la BOZAR;

Ø TVR 1- Emisiunea O dat -n via realizatori Elise Stan i Titus Munteanu,
prezentator i produc tor Iuliana Tudor. 07 mai, 15 octombrie, 3  i 24 decembrie;

Ø Ambasada României la Viena, Prim ria Sectorului 10 Viena i Consiliul Jud.
Maramure - Ziua Europei –  Viena 7-9 mai;
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Ø Asocia ia Coregrafilor Profesioni ti din România cursuri de dans folcloric  în
cadrul turneului Promovarea Jocului Tradi ional Românesc  coordonatori
Theodor Vasilescu i Marin Barbu. Cursurile de dans au avut loc la Baia Mare în
perioada 10-11 iunie participan i un grup de americani, iar în perioada 14-15 aug.
cu un grup de dansatori din Coreea de Sud;

Ø Centrul Tradi iei i Crea iei Populare Bucure ti – Festivalul Interna ional de
Folclor Bucure ti 18-20 iunie. Tema edi iei din anul 2010 „Unitate prin
diversitate” – Cele dou  reprezenta ii din Parcul Ci migiu au fost preluate de
Televiziunea na ional i transmise pe parcursul lunii iulie 2010;

Ø Tvr 1 - Tezaur Folcloric, prezentator i produc tor Marioara Mur rescu. În data de
05 mai s-a realizat o  emisiune la Bucure ti, iar în perioada 20-21 sep. s-au
organizat la Baia Mare dou spectacole – concurs Tezaur Folcloric Mo tenitori i
Muguri de Tezaur, iar un spectacol concurs la Ieud în data de 22 sep.;

Ø Radio România Actualit i –evenimentul România pe biciclete Seini 1 oct;
Ø Consiliul Jude ean Sibiu i Centrul Jude ean pt. Conservarea i Promovarea

Culturii Tradi ionale „Cindrelul – Junii”- Festivalul Na ional de Folclor Ioan
Macrea ed. a XII 10-12 dec. Sibiu;

Ø Societatea Român  de televiziune - TVR Cluj i TVR 3, Festivalul Concurs
Edi ia I Vocea Popular – transmis de cele dou  televiziuni Cluj Napoca -16
decembrie;

Situa ia economico-financiar  a institu iei.
Execu ia bugetar  a perioadei 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2010:

Nr.
crt.

Denumire Sume

1. Bugetul de venituri 1 794 806 lei
2. Cheltuieli:  - personal 1 410 867 lei
3.       - bunuri i servicii 383 939 lei
4.       - de capital -
5.       - asisten  social -

Date comparative de cheltuieli în perioada raportat :

Nr.
crt. Programul Tipul proiectului Denumirea proiectului Devizul

estimativ
Devizul
realizat

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 Proiecte mici

Proiecte medii Spectacol concurs
Tezaur Folcloric -
Mo tenitorii si Muguri
de Tezaur

39800 lei 34643 lei

Proiecte mari Institutul Cultural
Român Festivalului
Balkan Trafik, ed. a
IV-a Bruxelles

85 000 lei 78000 lei

  Total: 2 proiecte Total:
124800 lei

Total:
112643 lei
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Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor institu iei(%):
Ø 11%.

- veniturile proprii realizate din activitatea de baz , specific  institu iei pe categorii de
bilete/tarife practicate: pre  întreg/pre  redus/  bilet institu iei:

Ø 37 420 lei.
- veniturile proprii  realizate din alte activit i ale institu iei:

Ø 64 476 lei,
Ø   3 000 lei (transferuri voluntare, sponsoriz ri).

- venituri realizate din prest ri de servicii  culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorit i publice locale:

Ø 97 400 lei.
b.4. Gradul de cre tere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor

Ø 13 %.
b.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:

Ø 78%.
b.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:

Ø 0%.
b.7. Gradul de acoperire a salariilor din subven ie (%):

Ø 85%.
b.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subven ie/aloca ie:

Ø 48 lei/spectator.
- din venituri proprii:

Ø 6 lei/spectator.

Problema lipsei unui sediu adecvat desf ur rii activit ii Ansamblului Na ional
Transilvania este, de asemenea, o prioritate pentru pre edintele Mircea Man. Se caut  în
continuare solu ii pentru ca membrii acestei institu ii s  î i desf oare activitatea într-o sal
proprie, la standarde europene, o sal  de balet i de orchestr  unde s  aib  acces la ore adecvate,
pentru a putea instrui tineri care s  formeze pepiniera Ansamblului Folcloric Na ional
Transilvania, a cum este normal pentru o institu ie profesionist .

           F  nici o îndoial , Ansamblul Folcloric Na ional « Transilvania » este         un
adev rat exponent al folclorului muzical i coregrafic maramure an i nu numai, fiind unul dintre
cei mai conving tori promotori i  Ambasadori ai culturii tradi ionale române ti.

Director,
Iuliana D ncu



80

VIII. Valorificarea i promovarea patrimoniului cultural

RAPORT SINTETIC PRIVIND ACTIVITATEA SPECIFIC  A
MUZEULUI JUDE EAN DE ART  «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

Prezentare sintetic  a realiz rii principalilor indicatori economici i culturali ai Muzeului
Jude ean de Art  «Centrul Artistic Baia Mare», în perioada iunie 2008 –decembrie 2010.

1. Axa 1 – optimizarea infrastructurii imobiliare i logistice (investi ii, repara ii
curente, achizi ii de bunuri i servicii)

 2008:
ü Implementarea a 9 proiecte mici, mijlocii i mari de modernizare a infrastructurii

imobiliare (proiecte SF+PT; execu ii investi ii; execu ii repara ii curente) în valoare
de 338.979 lei.

ü Implementarea a 6 proiecte mici de dezvoltare a infrastructurii informatice (investi ii
i achizi ii de bunuri i servicii privind calculatoare i periferice, licen e softuri

instala ie internet i re ea: – 35.323 lei.
ü Finalizarea infrastructurii de m surare a calit ii microclimatului din depozite i

spa iile expozi ionale (aparatur  de m surare, aparatur  de optimizare): 18.924.
 2009:
ü Implementarea a 4 proiecte mici i a 10 proiecte mari de modernizare a

infrastructurii imobiliare (proiecte SF+PT; execu ii investi ii; execu ii repara ii
curente) în valoare de 219.086,9 lei.

 2010:
ü Implementarea a 1 proiect mic i a 4 proiecte medii de modernizare a infrastructurii

imobiliare (execu ii repara ii curente) în valoare de 79.027,1 lei.

2. Axa 2 – îmbog irea accelerat i substan ial  a colec iilor muzeale, deopotriv
prin achizi ii i dona ii

2008
ü implementarea Programului de îmbog ire a patrimoniului muzeal de lucr ri de art

plastic  b im rean  prin achizi ii de pe pia a liber i dona ii atrase: 398 piese de
pictur , sculptur , grafic , arte decorative i piese documentare în valoare de
423206,8 lei.

2009
ü implementarea Programului de îmbog ire a patrimoniului muzeal de lucr ri de art

plastic  b im rean  prin achizi ii i dona ii de pe pia a liber : 171 piese de pictur ,
sculptur , grafic , arte decorative i piese documentare în valoare de 547.990,40 lei.

2010
ü implementarea Programului de îmbog ire a patrimoniului muzeal de lucr ri de art

plastic  b im rean  prin achizi ii i dona ii de pe pia a liber : 66 piese de pictur ,
sculptur , grafic , arte decorative în valoare de 268190 lei.
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3. Axa III – relansarea ofertei culturale pe pia a local .

2008 2009 2010
Expozi ii 8 11 13

Manifest ri educa ionale 21 32 99
Vizitatori 8627 3093 12399

Venituri proprii (încas ri în numerar) 22380 lei 7909 lei 24725 lei

Director,
Dr. Tiberiu Alexa
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MUZEUL JUDE EAN DE ETNOGRAFIE I ART  POPULAR
BAIA MARE

Raport 2008-2010

Institu ia, cu un personal de 21 de angaja i, este compus  din dou  elemente principale:
a). Muzeul Satului, dispus pe Dealul Florilor, într-un perimetru de 6,83 hectare, cuprinde

un num r de 20 gospod rii, totalizând 54 de obiective de arhitectur  rural .
b). Cl direa (fostul Teatru de Var ) ce ad poste te expozi ia permanent , o sal  pentru

expozi ii temporare, depozite, birouri laboratoare de restaurare i un amfiteatru.

I .Activitatea de restaurare-conservare

Anul 2008:
- Au fost aduse din teren i ridicate 5 obiective de arhitectur : casa Bor a, ura Bor a,

Casa S cel, Casa Firiza, înc perea pentru teascuri.
- S-a amenajat spa iul pentru expozi ia de baz  cu moduli de expozi ie
- S-a ref cut re eaua de hidran i
- S-a continuat extinderea gardului de nuiele. Lucrarea a fost continuat  în fiecare an

scopul final fiind împrejmuirea în totalitate a muzeului.

Anul 2009:
- S-au demarat lucr rile de restaurare ale bisericii de lemn (monument istoric de secol

XVII). Lucrarea a fost finalizat  în 2010

  Anul 2010:
- S-au demarat lucr rile de punere în func iune a instala iilor tehnice. S-au finalizat

horincia i oloini a Fericea.
- S-au demarat lucr rile de restaurare ale instala iilor tehnice pe ap : moara Dese ti i

complexul H rnice ti: moar , piu i vâltoare. Lucr rile sunt în faza final , urmând ca
în acest an, în luna mai, s  le inaugur m oficial.

- S-au restaurat casele Dese ti i T ti, în 2011 urmând a fi integrate circuitului de
vizitare.

- Pe parcursul acestei perioade de timp s-au reamenajat depozitele (290 mp) i a fost
reinventariat în întregime patrimoniul muzeal (peste 10.260 de bunuri mobile cu
valoare de patrimoniu).

Activit i cu publicul

Rolul muzeului este acela de a aduna, conserva, restaura i inventaria bunuri de interes
muzeal. Fiecare muzeu e axat pe un anumit specific. Despre acest  activitate s-a vorbit foarte
sumar mai sus.

Activitatea de îmbog ire a patrimoniului este strâns legat  de cea de cercetare a
terenului.
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Muzeul este o institu ie de tezaurizare, dar în acela i timp el se adreseaz  sub diverse
forme publicului vizitator.

Principala modalitate de contact cu publicul o reprezint  activitatea expozi ional i cea
editorial  ( afi e, c i, bro uri, filme, interviuri la radio i TV, contact direct cu lumea satelor,
principalul izvor de îmbog ire a patrimoniului).

Expozi ii

Exist  câteva manifest ri ce se repet  în fiecare an, dup  cum urmeaz :

1). Hramul bisericii Sf. Gheorghe din Muzeul Satului. Atunci are loc deschiderea
oficial  a Muzeului Satului. Cu aceast  ocazie particip  un numeros public: coli din ora i din
jude , grupuri folclorice cum ar fi cel din M gureni, Târgu L pu , Dumbr vi a, Recea, Petrova.
Slujba religioas  este oficiat  de un sobor de preo i, al turi de preotul paroh al bisericii.

2). Târgul me terilor populari. Are loc odat  sau de dou  ori pe an, pe aleile din Muzeul
Satului.

3). Cr ciun în Maramure , manifestare organizat  la ini iativa Consiliului Jude ean
Maramure . Prima edi ie a fost în 2009, apoi în 2010 i urmeaz .

De-a lungul acestor ani au fost vernisate un num r mare de expozi ii temporare, atât de
muzeul nostru cât i de alte muzee.

2008 - în luna iulie a fost vernisat  expozi ia permanent  a muzeului
 Lemnul în comunitatea tradi ional - de la leag n la mormânt .

2009 - expozi ii:
                    - M ti populare din Alpii Dolomi i- februarie 2009
                    - Arta popular  Gorjean  – mai 2009
                    - Candoare i smerenie – expozi ie de icoane – iulie 2009
                    - Culorile toamnei – octombrie 2009
                    - Na terea Domnului – reprezentat  în iconografie- decembrie 2009.
2010 - expozi ii:
                   - M oare de martie – martie 2010
                   - Oltenia de lâng  cer – martie 2010
                   - Icoane de iconostas – aprilie 2010
                   - Icoane din colec ia muzeului – iulie 2010
                   - Sarea, Timpul i Omul – actombrie 2010
                   - Rolul m tii în s rb torile de iarn  în Maramure - octombrie 2010.
Personalul tiin ific al muzeului ( muzeografi) a participat la manifest ri ale altor muzee

sau institu ii cu obiect de cercetare similar: muzeele din Cluj- Napoca, Bucure ti, Reghin, Târgu
Jiu, Râmnicu Vâlcea, Sighetu Marma iei.

De notat rolul important al muzeului nostru la standul jude ului de la Târgul de Turism
din Bucure ti - octombrie 2009.

Au fost stabilite rela ii permanente cu românii din dreapta Tisei.
În colaborare cu funda ia I.U.G.A., au fost realizate un num r de 7 filme documentare.

Toate au ca subiect meserii pe cale de dispari ie ( Cum se fac opincile, cum se fac spetele,
broderie în ciur, povestea unui fierar etc.)
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Proiecte realizate împreun  cu colile:
                        - su a Pove tilor, 2007-2008
                        - Drumul hârtiei, 2009-2010.

Proiecte privind restaurarea în Muzeul Satului

În fiecare an muzeul nostru a accesat i ob inut fonduri de la Ministerul Culturii prin
programul  Patrimoniu în pericol , dup  cum urmeaz :

                  - Anul 2008 – 462.106 lei
                  - Anul 2009 – 417.672 lei
                  - Anul 2010 – 139.000 lei

Num rul de vizitatori în anul 2008 a fost de 10.186, în 2009 - 12.135 iar în 2010 -
11.189.

Concluzia

În cei patru ani de când exist  Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular  ca
institu ie de sine st toare cu personalitate juridic , prin compara ie cu anii anteriori, progresele
sunt evidente. În 2007 am g sit un muzeu în stare de ruin , iar în prezent progresul este clar.
Contribu ia Consiliului Jude ean Maramure  la aceast  evolu ie a fost esen ial .

Director,
Gheorghe Robescu
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RAPORT DE ACTIVITATE AL MUZEULUI DE MINERALOGIE
2008 - 2010

PATRIMONIU

Conform Legii muzeelor, sarcinile unui muzeu sunt: cre terea i  cercetarea
patrimoniului, eviden i valorificare.

Cre terea i cercetarea patrimoniului: - s-au f cut achizi ii de flori de min , într-un num r
de: (2008)- 64 buc.în valoare de 161.700; (2009)-56 buc i în valoare de  199,700lei; (2010)- 90
buc.în valoare de 196.000 lei.

Eviden : fi e analitice digitizate i eviden a patrimoniului din depozit (2008)-837;
(2009)-1355; (2010)- 2536 buc i.

Valorificare: situa ia statistic  a vizitatorilor expozi iei de baz  a Muzeului de
Mineralogie Baia Mare i a Planetariului din Baia Mare pe anul:

2007 este:
- un total de 14.042

- 6.011 adul i (din care 2.208 str ini)
- 6039 copii

2008 este:
-  un total de 31.813
 - 10.923 adul i (din care 1.951 str ini)
 - 20.890 copii
2010 este:
− un total de 31.973:

− 11.126 adul i ( din care 2.620 str ini)
− 20.847copii

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI REALIZA I :
Anul 2008, SEMESTRUL II

Bugetul  aprobat pe anul 2008 a fost de 1.505 mii lei din care:
- venituri proprii de 75 mii lei
- subven ia de 1.430 mii lei
Cheltuieli totale: 2.360 mii lei din care:
- cheltuieli de personal de 266mii lei
- cheltuieli cu bunuri i servicii de 387 mii lei
- cheltuieli de capital de 852 mii lei.

Anul 2009
Bugetul  aprobat pe anul 2009 a fost de 2.360mii lei din care:
- venituri proprii de 120 mii lei
- subven ia de 2.240 mii lei
Cheltuieli totale: 2.360 mii lei din care:
- cheltuieli de personal de 546 mii lei
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- cheltuieli cu bunuri i servicii de 628 mii lei
- cheltuieli de capital de 1.186 mii lei.

Anul 2010
Bugetul  aprobat pe anul 2010 a fost de 1.070 mii lei din care:
- venituri proprii de 197 mii lei
- subven ia de 873 mii lei
Cheltuieli totale: 2.360 mii lei din care:
- cheltuieli de personal de 462 mii lei
- cheltuieli cu bunuri i servicii de 411 mii lei
- cheltuieli de capital de 197 mii lei.

Investi ii
(2008-2009) Valoarea „Extindere cl dire Muzeul de Mineralogie” a fost de 860 mii lei.

AC IUNI, EXPOZI II
2008
1. ”FLORI DE MIN , REMEMEBER,
1968-1988, Baia Mare, 7 mai 2008, sediul Muzeului de Mineralogie Baia Mare;

2.“P DUREA VERDE, P DUREA NEAGR ” în colaborare cuMuzeul Na ional de
Geologie Bucure ti, 2.10. 2008 – 2009, sediul Muzeului de Mineralogie Baia Mare;

 3. „FLORI DE MIN ”  - Haga, Olanda,  10.12.2008 la  invita ia Ambasadei Românie
în Regatul rilor de Jos .

4. ZIUA P MÂNTULUI, Planetariul Baia Mare, 23 aprilie 2008

5. ECLIPSA PAR IAL  DE SOARE, Planetariul Baia Mare,1 august 2008

6. PERSEIDE 2008, Planetariul Baia Mare, 12 august 2008

2009
1.   " DUMITRU PRUNARIU, PRIMUL ROMÂN ÎN SPA IUL COSMIC", 1 iunie

2009, aniversarea a 40 de ani de activitate a Planetariului din Baia Mare;
„ACHIZI II FLORI DE MIN  2008-2009”- 12 ianuarie 2009, sediul Muzeului de

Mineralogie BaiaMare;

2. 1989-2009, 20 DE ANI DE LA DESCHIDEREA EXPOZI IEI DE BAZ „
10 decembrie 2009, festivitatea de aniversare a 20 de ani de la deschiderea expozi iei de

baz  în actuala loca ie;
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3. „FLORI DE MIN ”, organizat  la invita ia ambasadei României în Regatul rilor
de Jos, Haga, 1.12.2008. Editarea bro urii „1989-2009 MUZEUL DE MINERALOGIE BAIA
MARE”, cu un num r de 66 de pagini;

4.  „COMORI  ASCUNSE-FLORI DE MIN ” , 24.07.2009,   la Muzeul Municipal
Dej, 24.07.-24.11.2009;

5.  „NOP I GALILEENE”, 24-26 octombrie 2009;

6.  Lansare de carte: „DIC IONARUL GEOLOGILOR CARE AU LUCRAT ÎN
ZONA BAIA MARE I ÎN ARIILE ADIACENTE”, 21.12.2009, a Societ ii Geologice a
României, la sediul Muzeului de Mineralogie Baia Mare;

7. ” I EA ESTE ASTRONOM”, Planetariul Baia Mare, 1-8 martie 2009

8. „TELESCOPUL SPA IAL HUBBLE”, Planetariul Baia Mare, 04.03-15.06.2009

9. ” 100 DE ORE DE ASTRONOMIE”, Planetariul Baia Mare, 2-5 aprilie 2009

10. ” 40 DE ANI DE ASTRONOMIE LA PLANETARIU”, Planetariul Baia Mare , 1
iulie2009

11. ”NOP I GALILEENE”, Planetariul Baia Mare, 23-24 octombrie2009

2010
1. Vizita muzeului de c tre ambasadorul Canadei, PHILIPPE BEAULNE i a ata atului

cultural al ambasadei din Canada, doamna Ligia M rincu  – 4 aprilie 2010;

 2. „100 DE ORE DE ASTRONOMIE” în perioada: 2-5 aprilie 2009;
„FLORI DE MIN - MISTERIOASE MODEL RI ALE P MÂNTULUI”, realizat

la ICEM Tulcea, 27 iulie-29 octombrie 2010;

 3. ”CHILE, PRIN OCHII UNUI GEOLOG B IM REAN”, Vida tefan -în
colaborare cu S.G.R:- filiala Baia Mare, 15 septembrie 2010;

 4. „FLORI DE MIN ”, la sediul Muzeului Na ional al Geologiei (Institutul Geologic al
României), 2 octombrie 2010 – 6 noiembrie 2010;

5. „BUCURIA ATINGERII”, muzeograf prof. Rodica Pop, în incinta Muzeului de
Istorie i Arheologie Maramure , 15 octombrie -1 decembrie 2010;

6. „FLORI DE MIN  DIN MARAMURE ”, Universitatea Al.I. Cuza din Ia i, Sala
Pa ilor Pierdu i, 21 – 30 noiembrie 2010.
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7. AIA 2009 Beyond – ”Ea este astronom 2010”, 1-8 martie 2010

8. ”Ziua interna ional  a P mântului”,20 aprilie 2010

9. ”Say hello to Hubble”(Noaptea muzeelor), 15 mai 2010

10. Vernisajul expozi iei ”Sistemul Solar”, 18 mai 2010

11. ”Primul român în spa iul cosmic: D. Prunariu”(itinerare), 3-17 octombrie 2010

12. ”V  d ruiesc iubirea” – recital de poezie Paul Antoniu, 19 octombrie 2010

13.”S pt mâna familiei, s pt mâna f  TV”, 25 noiembrie 2010

Director,
Ioan BOB



91

VIII. Valorificarea i promovarea patrimoniului cultural

RAPORT
privind sinteza activit ilor desf urate de c tre Muzeul Jude ean de Istorie i

Arheologie Maramure  în perioada iunie 2008 – decembrie 2010

Activitatea Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie Maramure  în perioada 1 iulie
2008 – 31 decembrie 2010 s-a desf urat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor i
colec iilor publice nr. 311/2003, modificat i completat  de Legea nr.12 / 2006 i pe baza
obiectivelor i indicatorilor de performan  aproba i de c tre Consiliul Jude ean Maramure  .

Analiza activit ii institu iei muzeale presupune raportarea modului de îndeplinire a
func iilor sale specifice, la resursele umane, financiare i logistice pe care le-a avut la
dispozi ie. Din aceast  perspectiv , vom trece succinct în revist  toate aceste componente.

ACTIVITATEA SPECIFIC
A vizat îndeplinirea obiectivelor prev zute în planul de activitate i a func iilor principale

ale muzeului definite de legisla ie.
1. Cercetarea, eviden a, documentarea, protejarea i dezvltarea patrimoniului muzeal
În cadrul procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile în categoriile juridice Tezaur

i Fond, conform legisla iei în vigoare, au fost întocmite i înaintate Ministerului Culturii i
Patrimoniului Na ional, spre avizare, un num r de 39 dosare vizând clasarea în patrimoniul
cultural na ional mobil, 3 bunuri fiind clasate în categoria Tezaur, iar 36 în categoria Fond.

Proiecte de cercetare:
a) Programul de cercetare arheologic i interdisciplinar  în necropola tumular  de la

pu . S turile arheologice la tumulii 25 i 26, efectuate în parteneriat cu Universitatea
„Ludwig-Maximilians” din München i Universitatea „Kardyna a Stefana Wyszy skiego” din
Var ovia, au început în anul 2007, continuând i pe parcursul anilor 2008-2010. Rezultatele
ob inute au contribuit la mai buna cunoa tere a vie ii spirituale în general i a practicilor funerare
în special, a comunit ilor ce au locuit în acest spa iu în Bronzul Târziu. Situl arheologic de la

pu  „Podanc” este unul dintre cele mai cunoscute situri din Europa.
b) Proiectul de cercetare arheologic  a sitului de la Bozânta Mic Grind  a fost ini iat

în anul 2008 de c tre Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie Maramure  în parteneriat cu
Institutul de Arheologie i Istoria Artei din Cluj-Napoca i are ca principale obiective cercetarea
integral  a sitului, salvarea, protejarea, conservarea, restaurarea i valorificarea complex  a
rezultatelor ob inute. S turile arheologice au început în 2009 i au continuat în anul 2010
confirmând locuirea în aceast  zon  pentru toate cele trei perioade istorice identificate: epoca
bronzului (a doua jum tate a mileniului II î.Chr.), apoi epoca roman  – Barbaricum (secole II-III
d.Chr.) i epoca medieval timpurie (secolele VIII d.Chr.).

c) Proiectul de inventariere a siturilor arheologice i a monumentelor istorice din jude
a început în anul 2007, derulându-se în parteneriat cu Ministerul Culturii i Patrimoniului
Na ional i Direc ia Jude ean  pentru Cultur i Patrimoniu Na ional Maramure . În perioada
2007-2010 au fost realizate delimit ri pentru 575 de situri arheologice i monumente istorice
înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2004, precum i pentru 120 de situri arheologice noi
care au fost identificate pe teren. Pentru toate acestea au fost întocmite fi e minimale i
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fotografii care constituie o baz  de date necesar  atât din perspectiv tiin ific  cât i
administrativ .

Inventarierea a vizat în principal 805 artefacte provenite din cercet rile arheologice
sistematice inventariate în sistem clasic (registru de inventar), întocmirea unui num r de 147
Fi e Analitice de Eviden  pentru piese din colec iile de Istorie modern i pentru c i din
Fondul documentar de carte.

În Laboratorul de restaurare ceramic  – metal au fost restaurate 44 obiecte de patrimoniu
din metal, din colec iile de Istorie medie, Modern i Tehnic  minier , precum i 3 vase
ceramice. Totodat  au fost prelucrate în form  primar  (sp lare, cur are, lipire) materialele
arheologice rezultate în urma cercet rilor de la L pu  „Podanc” i Bozânta Mic  „Grind”,
precum i a artefactelor provenite din cercet rile preventive i supravegherilor arheologice. Au
fost întocmite 80 Fi e restaurare.

Conservarea s-a concretizat în desf urarea activit ilor specifice atît în spa iile de
depozitare, cât i în cele de expunere, precum i în redactarea unui num r de 1173 Fi e de
conservare pentru obiecte din colec iile de arheologie, tehnic  minier i pentru carte veche.

2. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoa terii, educ rii i
recre rii.

Func ia specific  de punere în valoare a patrimoniului muzeal mobil i imobil a fost
materializat  prin expozi ii temporare, publica ii, proiecte i programe.

Expozi ii temporare organizate la sediul institu iei în perioada 2008-2009: „Maramure -
Mo tenire cultural  UNESCO a fost vernisat  la sediul muzeului nostru la data de 19
septembrie 2008, fiind apoi itinerat  la Muzeul Jude ean „ tefan cel Mare” din Vaslui
(decembrie 2008-ianuarie 2009), la Complexul Muzeal Bac u (ianuarie-martie 2009) i la
Complexul Muzeal Bucovina din Suceava (aprilie-mai 2009); Radio România -80, vernisat  la 1
noiembrie 2008; „Identitate cultural -carte veche româneasc , vernisat  în cadrul programului
Noaptea Muzeelor (18 mai 2009); Din trecutul ora ului Baia Mare. Rivulus Dominarum-680 ,
organizat  în colaborare cu Arhivele Na ionale Maramure  (29 mai); Muzeul viu - atelier de
crea ie  (29 mai), „O istorie la patru ace. Croitoria, un me te ug uitat?”, expozi ie realizat  în
colaborare cu Complexul Muzeal Jude ean Bistri a-N ud (8 octombrie 2009). În anul 2009 a
fost înregistrat un num r de 8266 vizitatori la expozi iile de la sediu, dintre care 4566 cu plat ,

rora li se adaug  1850 de vizitatori ale expozi iilor itinerate.

Aspect de la vernisajul expozi iei Maramure - Mo tenire cultural . UNESCO
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În anul 2010 au fost realizate la sediul institu iei un num r de 6 expozi ii temporare:
Arheologie montan , arheologie urban , speoarheologie. Povestea unei colabor ri ,

vernisat  la data de 28 ianuarie 2010 i realizat  în parteneriat cu Clubul de speologie “Montana”
din Baia Mare.

Joc cu nasturi. O abordare nou  a unui accesoriu vechi  (25 martie 2010). Expozi ia a
fost organizat  în parteneriat cu Muzeul Na ional de Istorie al Transilvaniei din Cluj Napoca i
cu coala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” din Baia Mare. Activit ile s-au derulat sub genericul
“Colec ii i colec ionari”, fiind în acela i timp subsumate programelor de educa ie muzeal
derulate de c tre institu ia noastr .

Valori ale artei b im rene   (15 mai 2010). Expozi ia, organizat  în parteneriat cu
Muzeul Jude ean de Art  “Centrul Artistic Baia Mare” s-a înscris în cadrul programului
“Noaptea Muzeelor” (15-16 mai 2010).

Bucuria atingerii  (15 octombrie 2010). Expozi ia a f cut parte din proiectul „Muzeu
 bariere-accesul la cultura muzeal  a persoanelor cu dizabilit i”finan at de AFCN,

evenimentul fiind organizat în parteneriat cu filiala Baia Mare a Asocia iei Nev torilor din
România.

ranii i comunismul  (28 octombrie 2010). Realizat  de Funda ia Academia Civic ,
Memorialul Victimelor Comunismului i al Rezisten ei i Centrul Interna ional de Studii asupra
Comunismului.

Drumul mor ii i al rena terii pe vasele din necropola tumular  de la L pu  (17
noiembrie 2010). Evenimentul cultural a cuprins expunerea unor piese ceramice descoperite în
timpul cercet rilor arheologice de la L pu i conferin a dr. Ioan Marchi  privind interpretarea
semnelor i motivelor prezente pe aceste artefacte. Evenimentul a fost organizat de Muzeul
Jude ean de Istorie i Arheologie, Direc ia Jude ean  pentru Cultur i Patrimoniu Cultural
Na ional Maramure i Funda ia Cultural  Archeus.

În anul 2010 num rul persoanelor care au vizitat expozi iile de la sediul institu iei a fost
de 9734, dintre care 5033 pl titori, c rora li se adaug  1820 vizitatori ai expozi iilor organizate
în alte loca ii.

Proiecte i programe culturale. Institu ia noastr  a continuat s  desf oare cel mai
important program de educa ie muzeal  interactiv i interdisciplinar  „Muzeul Viu”, ini iat în
anul 2005. În cursul anului 2009 la program au participat 1687 pre colari, colari i liceeni, cu
287 mai mul i decât în anul precedent, iar în anul 2010 un num r de 1712 persoane.

  Tem  în cadrul programului „Muzeul Viu”
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O prioritate a constituit-o întocmirea unor proiecte depuse pentru finan are la
Administra ia Fondului Cultural Na ional, fiind declarate câ tig toare i aplicate urm toarele
proiecte culturale: Genera ia Histarch înva  comunitatea (2008) al c rui scop a vizat
atragerea tinerilor spre profesiile de istoric, arheolog i muzeograf; Muzeu f  bariere-accesul
la cultura muzeal  a persoanelor cu dizabilit i (2010), în cadrul c ruia a fost realizat  expozi ia
„Bucuria atingerii” destinat  nev torilor, experimentul realizând un tur tactil i o incursiune în
istoria ora ului Baia Mare prin intermediul unor piese din colec iile muzeului; Minerit i
civiliza ie în Maramure  (2010) – proiect editorial finalizat cu apari ia albumului cu acela i titlu
care reliefeaz  bog ia i frumuse ea obiectelor din colec ia de Tehnic  minier  a institu iei.

Publica ii:
- anuarul Marmatia. Arheologie 9/1, 2009;
- albumul Baia Mare- 680 ani de istorie , 2009;
- albumul „Minerit i civiliza ie în Maramure , 2010.

Activit ile desf urate trebuie raportate la resursele umane, financiare i logistice pe
care le-am avut la dispozi ie, pentru a putea concluziona în privin a eficien ei sau ineficien ei
ofertei noastre culturale.

RESURSELE UMANE
În perioada de referin , organigrama institu iei a cuprins 49 de posturi pân  în luna

august 2010 când o nou  organigram  a fost redimensionat  la 44 de posturi. Dintre acestea sunt
ocupate 37 de posturi.

Structurat  pe 4 componente (Sec ia Istorie, Sec ia Arheologie, Compartimentul
Contabilitate-Financiar – Resurse Umane, Serviciul Administrativ-Logistic) institu ia încearc  s
fie flexibil , adaptat  mediului i nevoilor comunit ii.

RESURSELE FINANCIARE
În perioada de referin , bugetul institu iei a avut urm toarea evolu ie:
Anul 2008
Bugetul de venituri: 1.614.467 lei, Bugetul de cheltuieli: 1.614.467 lei,
din care:      din care:
Subven ii 1.543.274 lei Cheltuieli de personal 770.438 lei
Venituri proprii 71.193 lei Bunuri i servicii 760.626 lei

                                                                 Cheltuieli de capital 83.403 lei
Anul 2009
Bugetul de venituri: 1.568.544 lei, Bugetul de cheltuieli: 1.568.544 lei,
din care:       din care:
Subven ii 1.529.133 lei Cheltuieli de personal 885.980 lei
Venituri proprii 39.411 lei                Bunuri i servicii 682.564 lei

Anul 2010
Bugetul de venituri: 1.722.659 lei, Bugetul de cheltuieli: 1.722.659 lei,
din care:      din care:
 Subven ii 1.671.364 lei Cheltuieli de personal 779.031 lei
Venituri proprii 51.295 lei Bunuri i servicii 710.329 lei

      Cheltuieli de capital 233.299 lei
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ASIGURAREA MATERIAL   I LOGISTIC
Sediul Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie, cl dire monument istoric din secolul

XVIII, a avut de-a lungul timpului destina ii diverse, dintre care le amintim doar pe cele de
Monet rie, respectiv de sediu al fostei Centrale a Minelor.

Prioritizarea necesit ilor pe acest palier de activitate, a determinat ca, în cursul anilor
2008-2010, s  fie efectuate urm toarele lucr ri importante de repara ii: reabilitarea instala iei de
înc lzire (înlocuirea caloriferelor i a evilor uzate i colmatate) în spa iul expozi ional i la
Laboratorul de restaurare (aici fiind înlocuit i centrala termic ); reabilitarea acoperi ului prin
înlocuirea învelitorilor deteriorate, a jgheaburilor i a burlanelor lips  în vederea elimin rii
infiltra iilor din pere i; reabilitarea tâmpl riei de lemn de la ferestrele spa iului expozi ional;
repara ii i igieniz ri ale fa adelor distruse în urma infiltra iilor apelor pluviale; reabilitarea unor
tronsoane ale sistemului de colectare a apelor pluviale.

În aceea i perioad  au fost realizate urm toarele investi ii importante: achizi ionarea de
unit i de p strare valori patrimoniale (pentru colec iile de tehnic  minier ), instalarea sistemelor
de alarm  antiefrac ie, respectiv a sistemelor de detec ie si semnalizare incendiu în toate spa iile
institu iei, instalarea unui sistem de iluminat expozi ional (expozi ia „Minerit i civiliza ie”),
realizarea de achizi ii patrimoniale.

În afara sediului, Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie Maramure  mai are în
administrare Bastionul M celarilor, monument istoric din secolul XV, unde se desf oar  lucr ri
ample de restaurare i revitalizare, în cadrul unui proiect aplicat de c tre Consiliul Jude ean
Maramure , în parteneriat cu institu ia noastr .

DIRECTOR,
prof. Viorel RUSU



96

VIII. Valorificarea i promovarea patrimoniului cultural

Sinteza
activit ilor desf urate de C.J.C.P.C.T. Maramure  în perioada

iunie 2008-decembrie 2010

Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure ,
înfiin at în anul 1956 sub numele de Casa Crea iei Populare, este institu ia public  de cultur ,
finan at  din subven ii de la bugetul local i din venituri proprii, care func ioneaz  sub
autoritatea Consiliului Jude ean Maramure , având ca obiective principale conservarea i
promovarea culturii tradi ionale în contextul dezvolt rii culturii na ionale.

Cu o echip  de speciali ti în etnologie, mitologie, folclor, audio-video - institu ia
maramure ean  de profil î i propune s i aduc  o contribu ie esen ial  la acest important i
complex fenomen de cercetare, arhivare i promovare a tot ceea ce este valoros în via a cultural
i spiritual  a Maramure ului i a zonelor limitrofe.

I. Cercetare
În intervalul dat s-au efectuat stagii de cercetare în teren cu echipe mixte ale Centrului

Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure  la care
s-au ad ugat studen i i cadre universitare. Num rul total de astfel de ac iuni: 51.  Zonele vizate:

ara Maramure ului (V leni, Corne ti, C line ti, Fere ti, Dese ti, M stirea, Once ti,  Breb,
Bogdan Vod , Sighetul Marma iei, Vi eul de Sus, V leni), Valea Tisei (Bocicoi, Rona de Sus,
Bistra), Fiscula  (Plopi , Dumbr vi a, D ne ti), ara L pu ului (Cup eni, Libotin, Costeni,
Cerne ti, L pu u Românesc, Suciu de Sus, Ungureni), ara Chioarului (Coruia).

Teme de cercetare: - credin e i supersti ii;  vr ji i  descântece; pove ti cu Fata P durii i
Omu Nop ii; rituri de trecere; aspecte ale vie ii de familie; obiceiuri de prim var ; film
documentar – “Nicolae Pi , rapsodul mun ilor “; obiceiuri de Cr ciun; cercetarea doinei, ora ii,
cântece, strig turi, hori, farmece, obiceiuri la stân , vergel, re ete culinare, claca, ez toarea,
obiceiuri de seceri , pove ti cu cea hâd , pove ti cu tsrâgoi, tipologia caselor de la Muzeul
Satului din Sighet, obiceiuri de var , de toamn , alimentele i i prepararea c rnii.

Cercet ri pe teren: 61 ie iri.
Munca de cercetare este reflectat  în articole i studii în ar i str in tate
 a) în ar     18
 b) în str in tate   4
O ac iune de prestigiu în sfera cercet rii tiin ifice este  Conferin a Interna ional  ,,Spa ii

culturale si fond arhaic “, Edi ia a II-a , 16-18 septembrie 2010 organizat  în colaborare cu
Universitatea de Nord Baia Mare la care au participat un num r de 66 persoane din care 15
persoane din  str in tate i 51 din România.

II. Publica ii:
În intervalul iulie 2008 - 31 decembrie 2010 institu ia noastr  a editat un num r de 18

publica ii .
a) Revista Memoria Ethnologica nr. 28-29, 30-31, 32-33, 34-35 i 36-37, revist

tiin ific  a C.J.C.P.C.T. MM.  În paginile acestor numere am publicat studii tiin ifice cu autori
români i str ini, colec ii de folclor i  recenzii ale unor volume de specialitate. O men iune
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special   trebuie s  facem în cazul revistei “Memoria Ethnologica” : în anul 2010 Consiliul
Na ional al Cercet rii tiin ifice din Înv mântul Superior (C.N.C.S.I.S) a evaluat  publica ia
noastr i a decis acordarea acredit rii la nivelul B+, ceea ce înseamn  o recunoa tere atât la
nivelul na ional cât  i interna ional. Subliniem c  acesta  este cel mai bun calificativ ob inut  în
România de o revist  de specialitate din domeniul etnologiei i folclorului.

b) În seria  Cultura Tradi ional  s-a editat un num r de 5 volume (“Ion Stan P tra i
zestrea sa artistic ”, “Calendarul popular vol. I . Obiceiurile prim verii i verii”,“Calendarul
popular vol. II. Obiceiurile toamnei i iernii”, “Terra Mirabilis: Publicistic ”, “O antologie a
poeziei maramure ene”).

c) În seria Imago Mundi s-a editat un num r de 4 minialbume (Minialbum
Fotoetnografica “ ara L pu ului, “Breb”, “V leni”, “Bor a”).

d) În seria Lirica un singur volum (”Pedeapsa vulgarit ii”).
e) Alte publica ii (lucr rile tiin ifice prezentate la Conferin a Interna ional , cercetare de

teren) s-au editat 3 volume (“Cultural spaces and archaic background”, “Interferen e etno-
culturale pe Vale Tisei”, “Str inul. Schi  imagologic ”).

III. Manifest ri folclorice
S-a organizat în colaborare cu prim riile din jude  un num r de cca  45 manifest ri

folclorice în fiecare an. Cele mai cunoscute sunt: Tânjaua de pe Mara, Hora la Prislop,
Cr ciun în Maramure , Festivalul datinilor de iarn  ”Marma ia”.

IV. Particip ri la festivaluri i concursuri na ionale
Departamentul muzic  – a selectat repertoriul, preg tind un num r de 30 de tineri

interpre i pentru confruntarea pe marile scene ale rii. Eviden iem aici faptul c  în anul 2009
Casandra Maria Hau i – 28 de ani a ob inut Marele Premiu i Trofeul  Festivalului concurs de
muzic  popular  „MARIA T NASE” - edi ia a XX-a jubiliar , 24-27 noiembrie 2009 –
Craiova

V. Târguri
- Particip ri în ar  la târguri ale  me terilor populari  (“ Me te uguri tradi ionale de azi”

- Bucure ti , „Zilele Maramure ului” -  la Muzeul Satului Bucure ti,
- Particip ri în jude  la târguri ale me terilor populari: 10  târguri

VI. Expozi ii i tabere
− 10 Expozi ii „Fotoetnografica” în Baia Mare  i jude ele limitrofe.
−   2 Expozi ii în str in tate (Fran a i Ucraina).
−   6 Expozi ii organizate de Arti tii Plastici Maramure eni.

− 6 Tabere na ionale „Fotoetnografica „
− 3 Tab ra artistilor plastici maramure eni

VII. Filme documentare
− „Desf cutu de f tur ”



98

VIII. Valorificarea i promovarea patrimoniului cultural

− “Tezaur uman viu- Nicolae Pi ”
− “Me terul popular Vasile ca”

VII. Arhiva de cercetare în intervalul 2008-2010 s-a îmbog tit cu:
− aproximativ 1.000 de fotografii vechi donate de diferi i colec ionari
− aproximativ 50.000 fotografii documentar -etnografic
− aproximativ 3.500 pagini în revista Memoria Ethnologica
− 33 ore înregistrate cercetare de teren

Director,
Prof. Dr. tefan Mari
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RAPORT DE ACTIVITATE
AL BIBLIOTECII JUDE ENE „PETRE DULFU” BAIA MARE

1 iunie 2008 – 31 decembrie 2010

Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare este cotat , la ora actual , ca fiind una
dintre cele mai moderne, active i performante biblioteci publice jude ene din România. Ea
ocup  aceast  pozi ie datorit  calit ii i diversific rii continue a serviciilor, pe m sura dot rilor
materiale remarcabile, a implic rii ca factor activ, dinamizator al vie ii social-culturale a
comunit ii, pe toate palierele ei de manifestare, venind în întâmpinarea nevoilor culturale, de
informare i loisir, anticipând i trasând noi direc ii de dezvoltare, intind spre asumarea unui rol
strategic în societatea informa ional i de punct nodal al dezvolt rii comunitare, prin programele
i proiectele din ce în ce mai numeroase i ambi ioase în care se implic , urmare a traiectoriei

continuu ascendente pe care s-a înscris în to i ace ti ani.
a. Evolu ia institu iei

a.1. Colaborarea cu institu iile/organiza iile culturale care se adreseaz  aceleia i
comunit i

Prin programele i proiectele derulate în parteneriat, Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” a
atras în sfera sa de ac iune întreaga gam  a institu iilor furnizoare de informa ie, cultur i
educa ie, constituindu-se într-un un veritabil catalizator i animator al vie ii culturale locale.
Astfel, în intervalul raportat, au fost încheiate peste 170 de parteneriate cu institu ii i organiza ii
din ar i str in tate, ponderea de inând-o partenerii locali, dintre care eviden iem institu iile de
înv mânt preuniversitar i universitar, Inspectoratul colar Jude ean, Muzeul Jude ean,
Arhivele Na ionale – Filiala Maramure , Centrul Crea iei, CASPEV, Asocia ia „Femina” .a.

Bine conturate, având continuitate i fiind înglobate într-o viziune unitar  asupra misiunii
bibliotecii, proiectele s-au circumscris principalelor programe preconizate: „Repere ale culturii i
civiliza iei române ti i universale”, „Confluen a artelor: carte, teatru, film, muzic  – alternative
educa ionale”, „Diversitate cultural  – dialoguri interculturale”, „Memoria Maramure ului” .a.,
implicând numeroase ac iuni, în variate forme de manifestare i expresie i s-au bucurat de o
mare audien . Li s-au ad ugat programe i proiecte de impact, derulate în colaborare cu
parteneri na ionali sau interna ionali, cum sunt: campania de con tientizare „Efectele nocive ale
vizion rii nedozate a TV-ului i a jocului pe calculator”, „S  ne cunoa tem scriitorii
contemporani”, programul na ional „Dezvoltarea Competen elor de Lectur ”, proiectul „Acces
nediscriminatoriu la educa ie i cultur  pentru persoanele cu deficien e de vedere”, în colaborare
cu Funda ia „Cartea c toare”, câ tigarea Concursului de Participare Comunitar  cu proiectul de
înfiin are a Centrului de Informare i Educa ie Firiza, în colaborare cu Asocia ia Mansio i cu
sprijinul financiar al IREX.
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a.2. Participarea în calitate de partener la programe/proiecte europene
/interna ionale

De o bun  receptare s-a bucurat proiectul „Gradinitsa”, derulat în colaborare cu Asocia ia
Francez  cu acela i nume.

Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” este partener IREX i ANBPR în implementarea în
jude ul Maramure  a proiectului Biblionet – Lumea în biblioteca mea, proiect finan at de
Funda ia Bill i Melinda Gates, în cadrul c ruia are rol de centru de formare. În runda întâi
(2009), au fost inaugurate centre Biblionet în 20 de localit i maramure ene, iar în runda a doua
(2010), în 17 localit i. Obiectivul este facilitarea accesului gratuit la informa ie, prin dezvoltarea
unei re ele de biblioteci publice moderne, echipate cu aparatur  IT de ultim  genera ie i
organizarea unor cursuri de formare pentru bibliotecari, astfel încât ace tia s  fie capabili s
dezvolte i s  ofere noi servicii în sistemul de biblioteci publice.

Un alt proiect cu implica ii interna ionale este COMEUROBIB, ce const  în înfiin area i
sprijinirea activit ii bibliotecilor române ti din Europa. Prin intermediul lui a fost deschis , în
anul 2010, o bibliotec  româneasc  la Glasgow. Acest proiect se înscrie pe coordonatele misiunii
asumate de bibliotec , de a sus ine comunit ile române ti din afara grani elor rii, în efortul lor
de conservare a identit ii na ionale, ea fiind artizana edit rii, la Baia Mare, începând cu anul
2008, a revistei „Familia român ”, revist  ce se bucur  de o larg  audien  interna ional i are
numero i colaboratori externi, precum i a înfiin rii Asocia iei „Familia român ”. Din aceea i
arie de preocup ri face parte i semnarea protocolului de colaborare cu Uniunea Regional  a
Românilor din Transcarpatia „Dacia” i Muzeul din Ap a de Jos – Ucraina.

a.3. Ac iuni de publicitate a proiectelor proprii
În perioada raportat  au fost îmbun ite concep ia grafic i con inutul materialelor

publicitare specifice, tip rite: afi e, pliante, ghiduri, semne de carte, s-a ac ionat continuu în
direc ia actualiz rii în ritm adecvat a paginii web a institu iei, în care a fost inserat i un news



101

VIII. Valorificarea i promovarea patrimoniului cultural

ticker, pentru mai mare impact la public. Pentru publicitatea în mediul colar i biblioteconomic
s-a utilizat po ta electronic , iar pentru publicul larg, comunicatele i conferin ele de pres .
Mediul online a fost din ce în ce mai mult utilizat ca purt tor de mesaj publicitar, prin
intermediul listelor de discu ii i a blogurilor profesionale. Au fost semnalate, pe canalele media,
toate ac iunile i evenimentele mai importante din via a institu iei. Ac iunea „Oaspetele
bibliotecii” a adus în bibliotec  26 de personalit i locale din toate domeniile de activitate.

a.4. Ac iuni întreprinse pentru îmbun irea promov rii, strategii media
Pentru îmbun irea promov rii s-a ac ionat în direc ia realiz rii unui protocol de

colaborare cu ziarele locale, în vederea transmiterii periodice a ofertei de servicii. S-a cultivat o
rela ie bun  cu media local , reprezentan ii ei fiind informa i în leg tur  cu activit ile
desf urate la bibliotec i invita i la cele mai importante dintre ele. Aceast  rela ie a f cut
posibil  constituirea unei baze de date cu articole ce reflect  activitatea bibliotecii, accesibil
online. O selec ie din articolele despre bibliotec  publicate în „Graiul Maramure ului” de c tre
Anca Goja a constituit substan a c ii „Un jurnalist prin bibliotec ”, editat  sub egida
bibliotecii, în anul 2009. Au fost mediatizate toate ac iunile importante, atât în faza
premerg toare, prin lansarea de invita ii, cât i prin prezent ri ulterioare desf ur rii. A fost
îmbun it  oferta siteului bibliotecii i s-a continuat editarea publica iilor profesionale
„Bibliotheca Septentrionalis” cu suplimentul „Fascina ia lecturii”, care au menirea de a face
cunoscute activitatea bibliotecii i bibliotecarilor. Informa ii despre bibliotec , pe palierul
ac iunilor de sus inere a comunit ilor române ti din afara grani elor, a diseminat i revista
„Familia român ”, editarea acestei reviste fiind, în sine, de natur  s  promoveze imaginea
Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” în lume.

a.5. Apari ii în presa de specialitate - dosar de pres
În intervalul studiat, au fost inventariate peste 1.000 de articole, numai în presa scris ,

 a lua în calcul i mediul online.

a.6. Profilul beneficiarului actual
Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” i-a extins, în acest interval, aria împrumutului de

unit i de bibliotec  la întreg teritoriul jude ului Maramure . Biblioteca îi serve te, f  nicio
discriminare, pe to i locuitorii jude ului, indiferent de na ionalitate, vârst , sex, convingeri
religioase, preg tire profesional , domeniu de activitate sau pozi ie social . Oferirea de
informa ii i servicii online, extinde, practic, aria de cuprindere a poten ialilor beneficiari la
utilizatorii internetului din întreaga lume.

Indicatorii de performan  referitori la publicul cititor – 32.217 utilizatori înscri i în
perioada de referin  – dau m sura popularit ii i aprecierii de care se bucur  biblioteca în
mediul b im rean.
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Astfel, în intervalul iulie 2008 – decembrie 2010 s-au realizat urm toarele medii anuale:
utilizatori activi – 17.552;
frecven a – 335.986;
tranzac ii de împrumut – 360.773;
acces ri ale resurselor în re ea – 47.757;
acces ri ale cataloagelor online (OPAC) – 227.310;
sesiuni internet – 13.845;
participan i la programe i evenimente culturale 19.270.

Num rul de documente consultate anual dep te cifra de 360.000, indicele de circula ie
a documentelor fiind de cca. 60%. Un simplu calcul aritmetic ne arat  c  cel pu in 23,35% din
popula ia ora ului ia contact nemijlocit cu biblioteca, cifra putând urca pân  la 37,33% în m sura
în care cititorii i participan ii la evenimente de alt  natur  formeaz  mul imi disjuncte.

a.7. Realizarea unor studii vizând cunoa terea categoriilor de beneficiari
Softul BiblioPhil, în a c rui faz  de analiz  a fost implicat colectivul bibliotecii, permite

ob inerea de date statistice privind structura publicului cititor i preferin ele de lectur  ale
acestuia, la zi. Bibliotecarii sunt antrena i s  identifice preferin ele de lectur i orizontul de

teptare ale publicului utilizator. Cutia de sugestii i reclama ii, ca i coresponden a online sunt,
la rândul lor, instrumente utile în conturarea profilului beneficiarilor serviciilor noastre i
alegerea c ilor potrivite de ie ire în întâmpinarea a tept rilor lor.

a.8. Analiza utiliz rii spa iilor institu iei
Elegantul sediu al bibliotecii, cu spa ii special dedicate anumitor activit i: Sala de

conferin e, Salonul artelor, Ludoteca, Multimedia, Sala de cenaclu, Sala „Mircea Pop” etc. este
foarte agreat de organizatorii de evenimente culturale. Acestea se adaug  numeroaselor activit i
ini iate i organizate de institu ie, într-un ritm care impune ca rezerv rile la Salonul artelor sau la
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Sala de conferin e s  trebuiasc  f cute cu s pt mâni i, uneori, chiar luni înainte. Adaptarea
permanent  a spa iilor la cerin ele utilizatorilor, d  un anumit grad de mobilitate configur rii lor.
Astfel, au fost inaugurate Cabinetul de istorie local  „Maramure ”, Studioul de produc ie i
arhivare a memoriei culturale a Maramure ului, Cabinetul de medalistic . S-a continuat
extinderea activit ii bibliotecii prin înfiin area punctului de servicii „Libertate prin carte”, în
cadrul Penitenciarului de maxim  siguran  din Baia Mare.

Spa iile destinate depozitelor s lilor de lectur  î i vor atinge, în viitorul apropiat, limitele
capacit ii, ceea ce presupune iminen a contur rii unor m suri de reorganizare a lor, de selec ie a
documentelor i de accelerare a digitiz rii fondului, ca principal  modalitate de economisire a
spa iului.

a.9. Îmbun iri aduse spa iilor
S-a extins re eaua de supraveghere video i s-au instalat senzori de fum la filiale. S-au

îmbun it dot rile S lii de conferin e la parametri europeni i a fost suplimentat num rul de
locuri la 100. A fost reamenajat demisolul sediului central.

b). Îmbun irea activit ii profesionale a institu iei
Echipa managerial  a manifestat o preocupare continu  pentru îmbun irea activit ii i

men inerea la standardele autoimpuse în calitate de institu ie de cultur  de prim rang, urm rind
cu aten ie feedback-ul de la utilizatori, parteneri i media.

b.1. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul institu iei
S-a derulat proiectul de preg tire profesional  cu caracter individual „Profesie i

profesionalism”, în cadrul c ruia fiecare angajat i-a alc tuit „Portofoliul de înv are” al c rui
scop a fost monitorizarea evolu iei profesionale în vederea ob inerii competen elor necesare
promov rii în grade/trepte profesionale. În fiecare toamn  a avut loc Colocviul profesional anual
al bibliotecarilor, prilej de a-i recompensa pe cei mai merituo i bibliotecari din jude .

b.2. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului institu iei
Anual au avut loc Colocviile profesionale zonale, în centrele metodice la care sunt

arondate cele 72 de biblioteci publice din jude . Temele dezb tute au fost: „Rela ia utilizator –
bibliotec . Drepturile i obliga iile utilizatorului unei biblioteci”, „Condi iile create bibliotecilor
publice maramure ene pentru includerea în Programul Global Libraries – Romania” i „Proiecte
de formare, relansare i sus inere a interesului pentru lectur .

b.3. Particip ri la manifest ri culturale, saloane/târguri etc. în ar i str in tate la
diverse conferin e, simpozioane i târguri de carte, în scopul schimbului de experien , al
promov rii bibliotecii i achizi ion rii de publica ii. Dintre acestea, amintim: Conferin ele
bianuale ale ANBPR, simpozioane, workshop-uri i târguri de carte organizate la: Br ila, Cluj-
Napoca, Satu-Mare, Timi oara, Gherla, Oradea, Zal u, Bucure ti, Chi in u, Cern i,
Budapesta, în Olanda, Grecia etc.
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b.4. Proiecte realizate ca partener/coproduc tor
Alegerea Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu”, de c tre CPPC, ca bibliotec  etalon pentru

zduirea i desf urarea anual  a cursurilor de ini iere în biblioteconomie, în a c ror predare
sunt implica i i lectori din rândul personalului, a confirmat, o dat  în plus, buna reputa ie
profesional  de care se bucur  biblioteca noastr  pe plan na ional. Biblioteca a mai g zduit, de
asemenea, cursul „Biblioteca public  în societatea informa ional ” sus inut de dr. Hermina
Anghelescu, conferen iar la Facultatea de Biblioteconomie i tiin a Inform rii de la Wayne
State University, Detroit, Michigan, în anul 2008, i a Conferin ei interna ionale „Biblioteca
public i Web 2.0” sus inut  de lectori americani i români. Un bibliotecar a fost selectat ca
formator pentru cursul „Dezvoltarea serviciilor de bibliotec ” i pentru a participa la „Programul
pentru Lideri i Inovatori” al Centrului Mortenson SUA.

c). Organizarea/Sistemul organiza ional al institu iei
La 31 decembrie 2010, organigrama institu iei cuprindea 114 posturi aprobate, din care,

102 posturi ocupate. A existat o preocupare continu  pentru perfec ionarea profesional  a
personalului, impus  de schimb rile rapide din domeniul gestion rii informa iei i diversificarea
serviciilor de bibliotec , manifestat  prin înscrierea angaja ilor la diverse cursuri i programe de
formare i specializare, atent selectate în func ie de priorit ile institu iei: bazele
biblioteconomiei, ECDL – tot personalul de specialitate, formare formatori, specializare pentru
American Corner, Advocacy etc. ,
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d). Situa ia economico-financiar  a institu iei
Bugetul de venituri i cheltuieli al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” se prezint , pe ani,

dup  cum urmeaz :
3.565 mii ron în 2009;
3.890 mii ron în 2010.
Pentru anul 2011 s-a alocat un buget de 3.500 mii ron.

e). Strategia, programele i implementarea planului de ac iune pentru îndeplinirea
misiunii specifice institu iei, conform sarcinilor i obiectivelor managementului

În fiecare an, a fost elaborat  linia strategic  adecvat  pentru atingerea obiectivelor
specifice prioritare, dup  cum urmeaz : „Crearea unui spa iu deschis, unic, competitiv european
din punct de vedere informa ional, în care s  se realizeze parteneriate cu institu ii i organiza ii
de in toare de baze de date de interes major pentru comunitate” (2008), „Intensificarea
campaniei de con tientizare a importan ei rolului bibliotecii i a colec iilor sale în educarea i
dezvoltarea profesional  continu ; perceperea institu iei drept centru de excelen  în ob inerea
performan elor profesionale pe parcursul vie ii” (2009) i „Sus inerea programelor comunitare i
implicarea lor în proiecte europene – element definitoriu al unei biblioteci de tip european”
(2010).

De i, în materie de evenimente i ac iuni culturale, nu componenta cantitativ  este
determinant , iat  câteva date statistice pentru a se putea în elege de ce, în continuarea acestui
raport, ne vom rezuma doar la câteva dintre activit ile desf urate. Pentru date suplimentare pot
fi consultate rapoartele anuale ale bibliotecii.

Num rul mare de utilizatori i frecven a vizitelor la bibliotec  reflect  atât dimensiunile
i valoarea colec iilor de documente, cât i oferta diversificat i generoas  de ac iuni pe care

biblioteca o avanseaz  publicului b im rean. Colec iile bibliotecii, structurate pe categorii de
vârst , criterii lingvistice, suport i caracteristici speciale, sunt formate din: carte contemporan
i veche, periodice, documente audio i video, manuscrise, h i, fotografii, medalii, c i po tale

ilustrate, calendare i au ajuns, la sfâr itul anului 2010, s  însumeze: 603.160 unit i de
bibliotec  (exemplare), respectiv 149.756 titluri. În perioada pentru care se face raportarea, prin
achizi ii, schimb interbibliotecar i dona ii, au intrat în componen a colec iilor, în medie, de
22.300 unit i de bibliotec  pe an. În catalogul electronic sunt înregistrate 562.674 exemplare
dintre acestea i, în plus, 69.232 de titluri de articole din presa local i central .

De la Ludotec , unde pre colarii se joac  sub supravegherea p rin ilor i a bibliotecarilor,
pân  la Cursurile de utilizare a internetului pentru bunici, desf urate la Centrul de zi pentru
vârstnici, sub atenta îndrumare a unui bibliotecar calificat, biblioteca are ceva de oferit pentru
fiecare vârst i pentru fiecare segment de utilizatori. Conform datelor furnizate de statistic , la
Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” (cu toate sec iile, serviciile, punctele externe de servicii i
filialele ei luate împreun ) s-au derulat 178 programe i evenimente culturale în 2008
(medalioane, anivers ri i comemor ri, recitaluri, lans ri de carte, simpozioane, colocvii, diverse
cursuri, spectacole, proiec ii de film etc.), 307 în 2009 i 389 în 2010. Iar expozi iile diverse
(pictur , sculptur , fotografie, art  popular i artizanat, desene ale copiilor, vitrine de carte etc.)
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În acest context, devine evident faptul c  atragerea voluntarilor la bibliotec  s-a impus cu
necesitate.

O selec ie din cele mai populare activit i, unele dintre ele cunoscând edi ii anuale
succesive i intrate deja în tradi ie, con ine, în mod obligatoriu: lectura în spa iile de joac  „Ora
11 – ora pove tilor”; „Ora de caligrafie”, organizat  cu ajutorul voluntarilor-înv tori
pensionari; „Cartea de vitrin ”, „Dor de Eminescu” – 15 ianuarie, „Petre Dulfu” – 10 martie,
„Salonul de toamn  al editurilor b im rene”, „Luna activit ii model”, „Zilele filmului pentru
copii”, „Lecturile vacan ei, „S pt mâna lecturii i a c ii pentru copii”, „Salonul de prim var ”
i „Salonul de toamn ” – expozi ii de art  plastic  în parteneriat cu Centrul Jude ean pentru

Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale – Maramure i Asocia ia Arti tilor Plastici,
„Art 7” – expozi ia anual  a profesorilor de arte plastice, marcarea Zilei Interna ionale a
Teatrului – 27 martie i a Zilei bibliotecarului, la 23 aprilie, a zilelor de 1 Martie, 8 Martie, 1
Iunie. Anivers rile i comemor rile personalit ilor culturale i istorice, ale evenimentelor
istorice sunt tot atâtea prilejuri de a organiza activit i instructive, de a lansa oferte culturale de
petrecere util i pl cut  a timpului liber, pentru tân ra genera ie.
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În ideea diversific rii gamei de activit i, la bibliotec  s-au organizat cursuri de limbi
str ine (francez , englez , japonez ) i s-a lansat ac iunea „Creativitate i imagina ie prin jocul
de ah”.

O importan  special  a fost acordat  informatiz rii bibliotecii i utiliz rii celor mai
moderne mijloace i instrumente de comunicare în direc ia cre terii continue a calit ii serviciilor
oferite. S-a pus un accent deosebit pe completarea retroactiv  a bazelor de date electronice, pe
încheierea ac iunii de barcodare a colec iilor filialelor, s-au realizat primele inventare cu
cititoarele de barcoduri. Pentru pagina web s-au g sit noi oportunit i i servicii, cum sunt:
„Întreab  bibliotecarul”, ini ierea unei structuri de bibliotec  digital , cuprinderea versiunilor
electronice ale publica iilor bibliotecii în format pdf i stocarea materialelor elaborate de
bibliotecari. Sunt între inute câteva baze de date suplimentare: bibliotecile publice din
Maramure , o colec ie de resurse electronice utile, diaspora româneasc , autori maramure eni i
localit i din Maramure , precum i o arhiv  foto a bibliotecii, la care se adaug  programul de
legisla ie Lex Expert furnizat de compania cu acela i nume. A fost continuat efortul de
digitizare, Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” angajându-se în programul Europeana Local.
Împrumutul intrebibliotecar a trecut i el în mediul electronic; utilizatorii au oportunitatea de a
face rezerv ri i prelungirea împrumutului prin e-mail sau telefonic. Scan rile, copierile,
inscrip ion rile pe CD-uri, bibliografiile la cerere sunt opera iuni deja intrate în cotidian.

Al turi de cartea Daisy pentru nev tori, biblioteca pune la dispozi ie un cititor de c i
electronice i cardurile de stocare a informa iei, ca o alternativ  la cartea pe suport tradi ional.
Cursurile de ini iere a vârstnicilor în utilizarea calculatorului î i g sesc o interesant
coresponden  în func ionarea centrului Computeen, pentru adolescen i cu abilit i deosebite în
domeniul IT.

Prin intermediul dot rilor de la American Corner s-au inut videoconferin e cu Timi oara,
Bac u, New York i Ankara i o or  special , în direct, a pre colarilor din Baia Mare cu
gr dini e partenere din Bac u i Timi oara.

Utilizatorii au primit carduri foto i s-a asigurat posibilitatea conect rii gratuite la
sistemul wireless de acces la internet.

Cititorii sunt încuraja i s i exprime opinia în leg tur  cu activitatea bibliotecii, prin
intermediul paginii web i s  participe cu sugestii la modelarea achizi iei de carte în conformitate
cu cerin ele lor de lectur i informare. Împrumutul la domiciliu a fost extins la întregul teritoriu
al jude ului Maramure . Ca for metodologic, Biblioteca Jude ean  a inut leg tura cu toate
bibliotecile publice din teritoriu, prin intermediul serviciului metodic, a participat la întocmirea
notelor de evaluare a bibliotecarilor comunali i a sus inut Proiectul Interlibros în vederea
achizi ion rii lucr rilor de referin  pentru toat  re eaua de biblioteci maramure ene.

Înscrierea pe coordonatele moderniz rii i informatiz rii nu afecteaz  preocup rile de
conservare a identit ii culturale i de valorificare maxim  a patrimoniului local trecut i prezent,
prin activitatea de cercetare tiin ific  bibliografic , prin între inerea bazelor locale de date, prin
aducerea în aten ia opiniei publice a anivers rilor i personalit ilor, prin editarea de caiete
biobibliografice aniversare, prin organizarea de ore de istorie local  în parteneriat cu institu ii de
înv mânt preuniversitar i universitar din jude , prin conservarea memoriei locale, prin
stimularea interesului bibliotecilor comunale pentru istoria i tradi iile zonei, prin încurajarea
studiilor de istorie oral , prin sprijinirea autorilor maramure eni, în cadrul programelor editoriale
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ale bibliotecii i punerea lor în valoare în cadrul salonului c ii „Istoria local  - obiectiv esen ial
al cercet rii tiin ifice”.

Pe parcursul acestor ani, Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” a desf urat o sus inut
activitate editorial , materializat  în editarea revistelor „Familia român ”, de larg  circula ie
interna ional , „Bibliotheca Septentrionalis” i suplimentul „Fascina ia lecturii”, cu profil
biblioteconomic, Calendarul cultural anual, 24 de caiete biobibliografice ale personalit ilor
maramure ene ce au împlinit o vârst  rotund , Buletinul trimestrial al nout ilor, con inând
titlurile nou intrate în colec ii, „Note de lectur ”, o colec ie de recomand ri de lectur  întocmit
de bibliotecari i cititori, Albumul anual al Sec iei pentru copii i ase c i de autori
maramure eni.

S-a continuat completarea Depozitului legal, ca imagine a produc iei editoriale locale, a
rui responsabilitate o are biblioteca jude ean .

Realiz rile intervalului 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2010 vin s  sublinieze eviden a c
Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” este o bibliotec  modern , plurivalent , orientat  spre
utilizarea noilor tehnologii informa ionale i, totodat , o bibliotec  puternic ancorat  în tradi ie,
prin activitatea de sus inere a valorilor locale, manifestând, în acela i timp, o mare deschidere
pentru sus inerea culturii române ti pe toate meridianele lumii.

Manager,
Dr. TEODOR ARDELEAN
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IX. PROMOVARE TURISTIC

RAPORTUL CENTRULUI JUDE EAN DE INFORMARE TURISTIC
MARAMURE INFOTURISM

Iunie 2008 – decembrie 2010

OBIECTIV: Promovarea Maramure ului ca destina ie turistic i informarea turi tilor

PROMOVARE ONLINE

− Administrarea portalului turistic bilingv www.visitmaramures.ro – surs  de
informare pentru turi tii români i str ini. Din momentul lans rii, num rul
vizitatorilor portalului a crescut constant, ajungând în prezent la cifra de 120 000
vizitatori unici.

− Administrarea site-ului www.craciuninmaramures.ro, care cuprinde informatii
despre obiceiurile de iarna din Maramures, programul zilelor de s rb toare, colinde,
ilustra ii personalizate etc.

− realizarea i promovarea online (în român i englez ), an de an a Calendarului
evenimentelor cu interes turistic din jude ul nostru:

MATERIALE DE PROMOVARE (tip rite)

2008
− retip rirea într-o variant  îmbun it  a bro urilor 12

motive pentru a vizita Maramure ul i Maramure  –
Circuitul Patrimoniului Mondial în limbile român i
german

− tip rirea unor noi modele de semne de carte cu imagini
ilustrative pentru Maramure ul turistic

− realizarea i tip rirea pliantului Încurajarea activit ilor
turistice - informare cu privire la accesul la finan ri
pentru activit i în domeniul turismului prin Programul
Na ional de Dezvoltare

− realizarea i tip rirea pliantului Pensiuni Turistice –
Condi ii i criterii de clasificare

− realizarea i tip rirea de ilustrate (vederi) cu imagini din
Maramure

− realizarea i tip rirea de calendare de birou 2009 cu

http://www.visitmaramures.ro
http://www.craciuninmaramures.ro
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imagini din Maramure
− realizarea bazei de date i a concep iei grafice pentru Catalogul unit ilor de cazare

din Maramure

2009
− realizarea  i tip rirea ii Turistice a jude ului Maramure  (engleza, romana)
− editarea materialelor 12 motive pentru a vizita Maramure ul i a pliantului

Circuitul UNESCO în limba maghiar
− realizarea h ii i a pliantului Pe biciclet  în ara L pu ului
− realizarea unor materiale informa ionale Schi în Maramure , promovate la TTR

Romexpo
− realizarea i tip rirea bro urii Cr ciun în Maramure  (con inând programul

evenimentelor desf urate în jude ul nostru în intervalul 20 decembrie-5 ianuarie
2009)

− realizarea calendarelor de birou Anotimpuri 2010

2010
− ghidul Maramure  Pass, care descrie cei 43 de actori în turism implica i în proiectul

Maramure  Pass. Cardul de reduceri este ata at acestui ghid
− bro ura Cr ciun în Maramure  care cuprinde evenimentele de interes turistic

desf urate în Maramure  în perioada s rb torilor de iarn
− reeditarea (într-o variant  îmbun it i actualizat ) a bro urii Maramure  – World

Heritage Trail
− reeditarea într-o variant  îmbun it  a bro urii Maramures -Circuitul UNESCO în

limba roman
− retip rirea într-o variant  îmbun it  a bro urii “12 motive pentru a vizita

Maramure ul” (român i englez )
− realizarea calendarului de birou Peisaje din Maramure  2011

PARTICIPAREA LA TÂRGURI DE TURISM I EVENIMENTE DE PROFIL:

2008
ü 29 august -2 septembrie 2008: schimb de experien  cu biroul omolog din Szolnok,

Ungaria (TiszaInform)
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ü 6-9 octombrie 2008: participarea la evenimentul Open Days – S pt mâna
European  a Regiunilor i a Ora elor organizat de Comitetul Regiunilor i de
Comisia European  la Bruxelles. Directorul Maramure InfoTurism a prezentat un
material cu titlul “Promovarea valorilor tradi ionale în mod sustenabil”

ü 23-26 octombrie 2008: participarea cu un infodesk de prezentare a Maramure ului la
Târgul de Turism al României – Romexpo, Bucure ti. Cu acest prilej, a fost
premiat de c tre MIMMCTPL, proiectul “Mo tenire maramure ean  între Cos u i
Mara” realizat de CJIT Maramure InfoTurism

ü 12-16 noiembrie 2008: participarea  cu un infodesk de prezentare a Maramure ului la
Wien SeniorenMesse

2009
- ianuarie 2009: participarea cu un infodesk la cel

mai important Târg de Turism din Austria (Wien Ferien
Messe)

- februarie 2009: participarea cu un infodesk la
Târgul Interna ional de Turism de la Budapesta

- martie 2009: participarea, în Germania, la cel mai
mare târg de turism din lume: ITB Berlin, târg care a
înregistrat 180.000 de vizitatori

- martie 2009: participarea cu un stand dedicat
Maramure ului la Târgul de Turism al României,
Bucure ti, Romexpo, unde tematica central  a fost turismul
activ în Maramure

- aprilie 2009: participarea cu stand propriu la
Târgul de Turism de la Szolnok, Ungaria

- octombrie 2009: participarea la Târgul de Turism
al României, Bucure ti, Romexpo. Maramure ul a fost
vedeta târgului, cu un stand de 200 mp (amenajat în
totalitate de c tre biroul nostru), cu programe artistice i
vizite ale unor oaspe i de seam . Cu aceast  ocazie, a fost
lansat programul Cr ciun în Maramure

- decembrie 2009: organizarea deschiderii programului Cr ciun în Maramure  la
Muzeul Satului din Baia Mare (edi ia I)

- decembrie 2009: sprijin în realizarea unui stand de promovare a Maramure ului la
Târgul de Cr ciun organizat în Viena, Austria (trimiterea de materiale de promovare, decora iuni
specifice Cr ciunului, obiecte de artizanat, imagini reprezentative etc)
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2010
- decembrie 2010: organizarea deschiderii programului Cr ciun în Maramure  la

Muzeul Satului din Baia Mare (edi ia II)

INFORMARE:

− informarea permanent  (la sediul biroului, telefonic sau prin email) a turi tilor români
i str ini, precum i a reprezentan ilor birourilor de turism ale României din str in tate i a altor

institu ii de profil, cu privire la obiectivele i traseele din jude , evenimente, ofertele de transport,
cazare i agrement.

− Oferirea de informatii tuturor celor interesati despre legislatie, finantari in turism si
participarea la întâlniri periodice cu actorii din turism si alte persoane/ institutii implicate in
dezvoltarea turismului.

− sprijin informa ional ( i materiale de promovare) oferit reprezentan ilor diferitelor
institu ii locale la evenimentele din ar i din str in tate, evenimente în cadrul c rora imaginea
Maramure ului poate fi poten at  (exemple: feb. 2010 – Conferin  proiect Slovacia; martie
2010-Întâlnirea Tineretului, Turcia; aprilie 2010-târg turism Fran a; mai 2010 – vizit  proiect
Portugalia; iunie 2010 – Zilele Maramure ului la Muzeul Satului; august 2010 – Festival S pân a
etc).

Fragmente de coresponden :
Stimat  doamn  Tripon, sunt impresionat  de

profesionalismul colectivului dvs. Sincer! Felicit ri
Maria Iordache, Director Romanian National Tourist

Office – UK and Ireland

“  mul umesc înc  o dat  pentru sprijinul pe care ni l-
i acordat i sper s  ne bucur m i în continuare de

colaborarea i bun voin a Dvs.”
Simion Alb, Biroul Na ional de Turism al României –

America de Nord

“Thank you for this information. I found your office
from searching on internet and people had given good reviews
and suggested to be in touch with you. We are from Israel” (V
mul umim pentru aceast  informa ie. Am g sit biroul vostru pe
internet, unde primise comentarii bune i unde ni se sugera s  lu m leg tura cu voi. Suntem din
Israel)

“Thank you very much for replying to my inquiery. Looking forward to visiting Sighet!
All the best! ” (Mul umesc mult pentru r spunsul la întrebare. A tept cu ner bdare s  vizitez
Sighetul. Toate cele bune)Tomas Kubes, Cehia
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“Io tornerò in Romania, in Maramures, voglio ancora scoprire tanti bei posti da voi! E
spero che tanti turisti verranno da voi e possono godere le bellezze naturali e culturali del
Maramures.” (M  voi întoarce în România, în Maramure , vreau s  descop r în continuare
locurile frumoase pe care le ave i. i sper c  mul i turi ti vor veni la voi i se vor bucura de
frumuse ile naturale i culturale ale Maramure ului!) Eveline Picchetti, Elve ia

„Hi, Ioana, Rada and George. Hope all is well with you guys. Thanks for everything and
I'm hanging the Cracium poster in my office to remind me of the Maramures.” (Buna, Ioana,
Rada i George. Sper c  sunte i bine. Mul umesc pentru tot i am s  îmi pun posterul de Cr ciun
pe peretele biroului, ca s  îmi aminteasc  de Maramure .) Stephenson James, SUA

etc.

MARKETING INTERN: organizarea de seminarii, conferin e i evenimente menite
 promoveze turismul maramure ean în interiorul jude ului

ü realizarea i expedierea periodic  a unui newsletter c tre institu iile locale de pres ,
care ofer  informa ii cu privire la activit ile derulate de biroul nostru i la evenimentele din
domeniul turistic realizate din alte ini iative

ü 27 septembrie 2008: marcarea Zilei Interna ionale a Turismului printr-o “Vân toare a
comorilor din Baia Mare” - activitate menit  s -i determine pe tineri s  descopere i s
con tientizeze valorile turistice ale municipiului Baia Mare

ü octombrie 2008: organizarea seminarului intitulat “Mo tenirea cultural  – cum o
putem p stra nealterat ” - eveniment concetrat pe identificarea modalit ilor de implicare a
autorit ilor în conservarea i dezvoltarea durabil  a patrimoniului local

ü iunie 2009: organizarea intalnirii dintre agentii economici din domeniul turismului si
doamna Ministru Elena Udrea, pe tema „Maramure -destina ie turistic ”

ü septembrie 2009: întâlnire cu reprezentan ii agen iilor de turism locale pentru a discuta
modul de promovare a Maramure ului în cadrul programului Cr ciun în Maramure  la Targul de
Turism al Romaniei

ü iunie 2010: întâlnire cu primarii din jude  pentru a discuta pe tema proiectelor cu
finan are european  din domeniul turismului

ü reflectarea permanent  a activit ilor desf urate de biroul nostru în presa scris i la
posturile de televiziune locale

ü vizite în teritoriu la unit ile de cazare i obiectivele turistice din MM, consiliere cu
privire la îmbun irea serviciilor în turism

COLABORAREA CU MASS MEDIA NA IONAL I INTERNA IONAL

ü reflectarea regulat  a activit ilor desf urate de biroul nostru în presa scris i la
posturile de televiziune locale i na ionale

ü iunie 2008: ghidaj i sprijin informa ional oferite, atât în faza de prospec ie, cât i în
timpul film rilor din Maramure  echipei “North&South Production” din SUA pentru realizarea
unui unui episod dintr-un show TV (“Getting a Bride”), episod dedicat obiceiurilor
maramure ene autentice. Episodul a fost difuzat în luna octombrie a aceluia i an
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ü Iulie 2008: echipa Maramure InfoTurism a facilitat transportul i a oferit ghidaj în
Maramure  reprezentantului ghidului Frommer's Guide for Eastern Europe, care s-a
documentat în vederea scrierii unui articol de promovare a Maramure ului destinat turi tilor
americani

ü iulie 2008: sprijin informa ional oferit jurnalistului Pancras Dijk de la National
Geographic, Traveler Olanda, în documentarea realizat  pentru scrierea unui articol despre
Maramure . Materialul a fost publicat în martie 2009

ü ianuarie 2009: sprijin informa ional oferit Revistei Glamour, Italia, pentru publicarea
unui articol despre Maramure

ü iulie 2009:  ghidaj oferit celor doi colaboratori ai revistei britanice de turism Lonely
Planet Magazine în vederea document rii pentru un articol dedicat Maramure ului. Ca urmare,
în luna septembrie 2009, cunoscuta revist  de turism britanic  a publicat un articol de 13 pagini,
cu imagini i texte care ne înf eaz  jude ul în culori din cele mai frumoase

ü sprijin informa ional i ghidaj acordat echipei TVR1 în vederea realiz rii unei
emisiuni dedicate în totalitate Maramure ului (emisiunea a fost difuzat  în data de 19 decembrie
2009)

ü apari ia în Rough Guide 2010 (si colaborarea cu un reprezentant al acestei publicatii
in vederea actualizarii informatiilor despre Maramures în edi ia din 2011)

ü aprilie 2010: sprijin informa ional oferit ghidului francez Le Petit Fute, in vederea
realizarii materialului de prezentare a jude ului nostru
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ü apari ia în Lonely Planet Guide 2010, cu o descriere favorabil , mul umit  c reia
mul i turi ti str ini au c lcat pragul biroului nostru în acest an pentru a se informa

This jewel of a tourist office is located in a monolithic administrative building...The
helpful English speakers behind the desks can arrange homestays, suggest itineraries and sort
out transport options  (Aceast  bijuterie de birou de turism e amplasat  într-o cl dire
administrativ , monolitic ...Persoanele din birou, vorbitoare de limb  englez  v  sunt de ajutor,
putând aranja cazarea, sugera trasee sau afla solutii pentru transport) – Lonely Planet Guide
2010

ü prezentarea biroului în ghidul american Frommer's Guide  2010 (si colaborarea cu un
reprezentant al acestei publicatii in vederea actualizarii informatiilor despre Maramures în edi ia
din 2011)

For thorough assistance with the region, contact MaramuresInfoTurism, the small
hard-working team can help you...  (Pentru asisten  complet  în zon , contacta i
Maramure InfoTurism, echipa mic i sârguincioas  v  poate ajuta) Frommer's Guide 2010

ü ghidaj oferit unei echipe de colaboratori ai publica iei Next Magazine, Hong Kong,
care s-au documentat pentru un articol despre Maramure  publicat în ianuarie 2011.

Colabor rile din 2008 i 2009 cu publica iile National Geographic Traveler, Olanda i
Lonely Planet Magazine, Marea Britanie s-au bucurat  în 2010 de apreciere, prin acordarea unor
premii importante autorilor articolelor:

Andrew Eames – Premiul pentru cel mai bun articol de turism în 2009 pentru materialul
„Maramure  – Past Perfect” (Maramure  –  Perfectul trecut), publicat în Lonely Planet,
septembrie 2009

Pancras Dijk – Premiul pentru cel mai bun articol National Geographic pentru materialul
despre Maramure   publicat în National Geographic, edi ia olandez , martie 2009

PROIECTE FINALIZATE

ü octombrie 2009: realizarea i lansarea Traseului
Albastru – primul ciclotraseu din Maramure : 45 de kilometri
marca i str bat locuri pitore ti din ara L pu ului. Cu acest
prilej, a fost amplasat un panou la cota 466 si a fost editat  o
bro ur  cu descrierea traseului, care include i o hart  a
acestuia

ü iulie 2010: Maramure  Pass – primul card din
România care asigur  reduceri de pre  la serviciile turistice
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ü decembrie 2009-2010: Cr ciun în Maramure  – în cadrul acestui proiect, biroului
nostru i-au revenit urm toarele activit i: inventarierea, crearea, centralizarea i promovarea
evenimentelor de interes turistic desf urate în jude ul nostru în perioada s rb torilor de iarn

PROIECTE CU FINAN ARE EUROPEAN

ü aprobarea i demararea implement rii proiectului FIT TO TOURISM in cadrul POS
DRU (Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), parteneri Camera de
Comert Suceava, Asociatia pt turism Bucovina, THR Romania, Camera de Comert Neamt,
valoare totala 10 799 340 RON; activit i: organizarea de cursuri de preg tire în turism,
dezvoltarea unui Centru de Competente in Turism; durata de implementare: 24 de luni

ü aprobarea proiectului “Sustainable mobility and Tourism in the Alps and
Carpathians” – ACCESS2MOUNTAIN, proiect privind dezvoltarea durabil  a turismului în
Alpi i Carpa i, in cadrul programului South- Eastern Europe (7 tari: Austria, Italia, Ungaria,
Slovacia, Serbia, Ucraina, Romania- Maramuresul singur in Romania, valoare totala proiect- 2
430 600 EURO; durata implementare: 36 de luni. Activitati: studiu privind impactul turistilor
asupra mediului, realizarea unei strategii de dezvoltare durabila a turismului, dezvoltarea
unor pachete turistice integrate: tren-autobus- biciclete.

ü aprobarea proiectului pe turism “Natura, Traditie, Aventura – Promovarea
Turismului in Defileul Lapusului” in cadrul POR Axa 5.3 avand ca  obiectiv general punerea
in valoare a Defileului Lapusului si dezvoltarea turismului in Tara Lapusului prin actiuni de
promovare a potentialului turistic, durata proiect: 24 de luni, valoare totala proiect: 996 030
RON;

ü aprobarea proiectului pe turism “Mo tenire maramure ean  între Cos u si Mara”
în cadrul POR Axa 5.3, avand ca si obiectiv principal punerea in valoare a folclorului si artei
populare prin actiuni de promovare a potentialului turistic, durata implementare: 24 de luni,
valoare totala proiect: 984 249 RON
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X. ACTIVITATEA ALTOR INSTITU II I SERVICII PUBLICE

Aeroportul Baia Mare

Raport de activitate 2010

Motto: Aeroportul Baia Mare trebuie s  devin
motorul economiei jude ului
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Aeroportul Baia Mare este i ar trebui s  fie o prioritate de dezvoltare a jude ului
Maramure . Dincolo de absen a unei infrastructuri performante, a unor zboruri atît na ionale cît
i interna ionale (cu excep ia TAROM-ului, operatorul na ional care are 5 zboruri pe s pt mîn ),

existen a unor chartere care vin pe Baia Mare i care cu siguran  nu se pot constitui într-un
motor al dezvolt rii aeroportului, în momentul de fa  ne confrunt m cu o dilem  elementar .
Termenii ei sînt urm torii: s  începem investi ia în infrastructura pistei i a spa iului aferent sau

 facem lobby în favoarea atragerii de noi companii aeriene? Iar acest lucru se face acum, cînd
no iunea de „European single sky” a devenit o realitate, cînd pia a unic  european  a cuprins i
Maramure ul i cînd nu mai depindem de strategii de dezvoltare na ionale. Dezvoltarea
aeroporturilor din subordinea consiliilor jude ene devine strict o problem  a regiunii iar solu iile
exemplelor aeroporturilor din vecin tate (v Clujul, care a dep it în 2010 un milion de pasageri),
ar trebui s  constituie modele de urmat i pentru Aeroportul Baia Mare.

Statistic, pe zboruri punctuale, Baia Mare a avut în 2010 o sc dere de pasageri, datorat
reducerii zborurilor interna ionale i a capacit ii reduse de transport a tipului de aeronav  care
opereaz  la Baia Mare (ATR 42, cu 48 locuri). Cu toate acestea, gradul de încc rcare pe
aeronav  a fost unul foarte bun, media fiind în jurul cifrei de 80 %.

Am men iona aici i faptul c  în 2010 a crescut foarte mult num rul zborurilor de tip
charter, ceea ce demonstreaz  cererea mare de un altfel de trafic la Baia Mare, care s  se
adapteze nevoilor comunit ii de afaceri i nu invers. Mi rile necomerciale de la Baia Mare din
anul 2010 (252 total, fa  de 166 în 2009, deci în cre tere cu o medie de peste 65 % pe an)
eviden iaz  faptul c  pasagerii (în special cei din zona business) au trecut la un nivel superior
fa  de anii trecu i i dezvoltarea avia iei generale i de business va fi din ce în ce mai puternic
în zon .
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În ceea ce prive te activitatea aeroportului în 2010, aceasta a cuprins atît sectorul de
investi ii pentru operarea în condi ii de securitate i siguran  aeroportuar  cît i una axat  pe
îmbun irea situa iei existente. Mai precis, domeniile asupra c rora ne-am îndreptat au fost:

I. eliminarea pierderilor
Datorit  vechimii instala iilor de

ap  pentru incendiu i ap  potabil
existente s-au generat pierderi multiple
în re ea i sc deri de debite i presiuni
reprezentînd un factor de risc major în
cazul unei interven ii PSI. S-au eliminat
pierderile din re eaua de ap  prin
înlocuirea complet  a re elei de ap
potabil  ce alimenteaz  facilit ile
aeroportului (aproximativ 500 metri) i
înlocuirea par ial  a re elei de ap
incendiu (s-au înlocuit aproximativ 650 metri din cei 1200 metri re ea existent  ap  de incendiu).
S-au înlocuit 15 hidran i subterani existen i cu 6 hidran i subterani si 9 hidran i supraterani. S-a
utilizat tubulatura i fitinguri din polietilen  de înalt  densitate, asamblarile fiind realizate prin
electrofuziune. Lucrarea s-a efectuat in regie proprie pe baza unei documenta ii ob inute in urma
unui serviciu de consultan  tehnic , pentru a se asigura conformarea cu normativele în vigoare
pentru proiectarea, executarea instala iilor de stingere a incendiilor i re ele exterioare de
alimentare cu ap .

II. investi ii
− band  bagaje

O problem  esen ial  pentru Aeroportul Baia Mare era, pîn  în 2010, absen a unei benzi
de bagaje la plec ri, ceea ce ducea la o activitate mai concentrat  din partea angaja ilor
aeroportului (sub aspectul manevr rii bagajelor), dar i la un disconfort din partea pasagerilor.

De asemenea, absen a unui ghi eu de
check-in propriu amenajat (sau marcat)
ducea la confuzii în special pentru
pasagerii noi sau str ini. Dac  într-o
prim  faz  am demarcat spa iul de
check in, în luna decembrie am reu it
instalarea benzii de bagaje i  a  3
ghi ee de check-in integrate, iar în
momentul de fa  atît sub aspect estetic /
vizual, cît i practic, situa ia este
schimbat . Pasagerul, la fel ca i în
orice aeroport din lume, depune
bagajul la ghi eu, de unde, automat,

acesta se cînt re te i este transportat cu banda colectoare pîn  în scannerul de la AT-AD, unde
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se face verificarea con inutului. Manevrarea bagajului nu se mai efectueaz  manual de c tre
angaja ii aeroportului, ceea ce duce la un confort mai mare din punct de vedere opera ional.

− extinderea spa iului public cu 250 m2
Chiar dac  tipul de aeronave

care opereaz  la Baia Mare (datorit
pistei, care nu poate suporta aeronave
mai mari de 100 de pasageri în regim
regulat) este unul limitat, avioanele
care vin în momentul de fa  fiind
reprezentate de ATR 42 sau ATR 72
(de 50 sau 70 de locuri), spa iul
public devine din ce în ce mai
neînc tor în special în momentul în
care exist  grupuri de pasageri.
Anticipînd nevoile de spa iu  pentru
urm torii ani, dar i pentru a cre te
performan ele termice sau estetice ale aerog rii, am extins zona public  cu aproximativ 250 m2,
prin realizarea unui perete cortin i a unei închideri ermetice a aerog rii. Astfel, am cî tigat atît
la indicele energetic, cît i la gradul de luminozitate, pîn  anul trecut acest lucru fiind obturat de
existen a unui atic la intrare care obtura mult lumina. Solu ia de pardoseal  a fost diferit  fa  de
cea existent , respectiv am placat cu gresie por elanat  lucioas  acest spa iu, fapt ce se r sfrînge
printr-o mai u oar  între inere i o mai bun  luminozitate decît marmura existent .

− recompartiment ri pentru a corespunde cerin elor Schengen
Din aprilie 2011, frontierele externe ale României trebuie s  corespund  cerin elor i

criteriilor Schengen atît în ceea ce
prive te partea de dot ri, cît i sub
aspectul procedural. Cum
aeroporturile sînt frontiere
externe, în 2010 aeroporturile din
ar  care au dorit s  fie catalogate

în categoriile specificate de
criteriile Schengen au f cut
solicit ri în acest sens c tre
Ministerul Transporturilor. S-a
optat pentru aeroport intern,
aeroport intern deschis traficului
interna ional sau aeroport

interna ional. Baia Mare a f cut solicitare înc  din martie 2010 pentru a fi încadrat în categoria
aeroport intern, deshis traficului interna ional, ceea ce înseamn  c  din aprilie 2011, cursele în
interiorul statelor membre Schengen vor fi considerate curse interne, iar cele în/din afara acestui
spa iu vor fi considerate curse interna ionale pentru care trebuie s  se fac  solicitare de plan de
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zbor cu minim 24 de ore înaintea efectu rii propriu-zise a zborului. În acest sens, pentru a
corespunde condi iilor de certificare ca aeroport deschis traficului interna ional, prev zute în
Anexa nr.2 la HG nr.791/2009, Aeroportul Baia Mare a trebuit s  fac  o serie de investi ii pe
linia fluxurilor i a separ rii zonelor publice de cele secururizate sau de cele controlate, dintre
care men ion m doar cîteva: ermetizarea zonelor publice de cele controlate, delimitarea în timp a
fluxurilor, crearea unor spa ii de control în linia a 2-a atît pentru poli ia de frontier , cît i pentru
SRI sau vam , amenajarea spa iilor pentru azilan i, dotarea unui sistem de afi aj corespunz tor
cerin elor ICAO, reglementarea i afi area regimului bunurilor transportate pe calea aerului,
crearea de facilit i pentru persoanele cu dizabilit i etc. Aceste facilit i pentru persoanele cu
handicap (toalet  special , ramp  rabatabil  acces) sînt în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1107/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile
persoanelor cu handicap i ale persoanelor cu mobilitate redus  pe durata c toriei pe calea
aerului i cu documentul Airports Council International - Airports and persons with disabilities,
ed. 4 2003.

− restaurare acoperi
De la proiectarea actualei aerog ri ( i de la construc ia acesteia, din 1994), din cauza

sistemului de drenaj al apelor pluviale (prin stîlpii de sus inere ai aerog rii), o problem
stînjenitoare a fost
izolarea propriu-zis .
Mai precis, din cauza
multor unghiuri sub care
se închide acoperi ul, pe
fundalul unei suprafe e
mari care suferea dilat ri

i contract ri repetate
datorit  diferen elor de
temperatur , izola ia nu a
rezistat iar apa pluvial
nu putea fi controlat  în
totalitate, ceea ce ducea
la scurgeri de ap  în
interiorul aerog rii,
afectînd atît structura
cl dirii (tencuiala
interioar , tavanul fals sau cablurile din tavan), cît i aparatura sau dot rile existente (în primul
rînd scannerul de la SRI), creînd i un disconfort accentuat la nivelul pasagerilor. Dup  analiza
mai multor propuneri de recondi ionare a acoperi ului, s-a optat pentru decopertarea straturilor
vechi de izola ie, turnarea betonului i a apei, obturarea gurilor de scurgere prin stîlpii de
rezisten  ai cl dirii, redimensionarea pantei de scurgere i drenarea apei pluviale spre exterior.
Astfel, în momentul de fa  acoperi ul este în mare parte ref cut (aspectele critice au fost
eliminate) i s-a înl turat igla de pe o suprafa  de aproximativ 300 m2 de pe versantul sudic,
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înlocuindu-se cu o membran  de izolare care a dat un randament crescut, eliminînd problema
scurgerii apelor prin interiorul cl dirii.

− refacerea fa adei aerog rii
O dat  cu recompartiment rile interioare i cu recondi ionarea acoperi ului, un aspect

care a fost semnalat i de c tre pasageri a fost dat de starea avansat  de degradare a fa adei. Din
cauza scurgerilor de ap  pe fa ad , multe pl ci de travertin sau de tencuial  s-au desprins,
existînd i riscul de a r ni pasagerii, prin c dere. Într-o prim  faz  am sp lat fa ada exterioar
(doar fa ada nordic , de la plec ri, respectiv  zona care d  înspre parcare), iar apoi am gletuit i
zugr vit aceast  fa ad , dîndu-i un aspect de nou i – ceea ce e mai important – eliminînd
riscurile c derii pl cilor. Important este c  aceast  activitate a fost efectuat  cu personal propriu.

− îmbun irea coeficientului termic
Din analiza situa iei de pe ultimii ani (dar i din percep ia fzic ), am realizat faptul c  un

mare consum la energie se datora situa iei defectuase în care se aflau atît geamurile, cît i u ile
din aerogar . Pierderile termice erau foarte mari iar coeficientul termic nu ajungea (în special în
lunile reci) nivelul minim acceptat decît cu un consum de energie foarte mare. Energia termic
din aerogar  era dublat  de un consum mare de energie electric  prin pozi ionarea de radiatoare
electrice în diferite zone sau în birouri. Ca urmare, am ac ionat pe dou  direc ii:
1. renegocierea tarifului cu
furnizorul de energie
electric , ob inînd un pre
mult mai bun i o economie
mare la nivelul unui an
calendaristic;
2. înlocuirea geamurilor i
a u ilor din aerogar  cu
sticl  dubl , sistem
termopan, care s  nu lase
transferul de c ldur  dintre
interior i exterior decît
într-o foarte mic  m sur .
Au fost înlocuite toate geamurile din aerogar  de la birouri i din spa iile de lucru, iar din cl dire,
de la fa ada nordic  s-au înlocuit geamurile în propor ie de peste 60 %. La nivelul birourilor,
exist  spa ii unde temperatura a crescut i cu 10o, iar la nivel general temperatura a crescut cu
peste 4o.
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− îmbun irea condi iilor din blocul tehnic (pompieri, MTA, MEIA)
Pentru a se asigura conformarea cu Anexa 14, paragraful 9.2 Salvare i stingerea

incendiilor i ICAO DOC 9137 - Airport Services Manual-Part1-Rescue and Fire Figthing, ed.3
1990, cap. 9 - Fire Stations, s-a amenajat Dispeceratul PSI al Aeroportului Baia Mare, constînd
din dou  înc peri amenajate corespunz tor (izola ie termic , zugr veli, tîmpl rie cu geam
termopan), dotate cu logistica PSI necesar . În aceea i cl dire sînt în momentul de fa  în
derulare lucr ri de recompartimentare i reabilitare spa ii pentru personalul opera ional al
aeroportului (electricieni, electromecanici, oferi, personal handling aeroportuar).

− înlocuirea gheretelor de paz i recondi ionarea gheretei de la intrare
S-au înlocuit toate punctele de paz  (4) cu gherete moderne, din fibr  de sticl , care nu

permit pierderile termice, astfel confortul persoanelor care î i desf oar  activitatea de paz  este
mult mai mare. S-a reabilitat complet anvelopa cl dirii postului de paz  de la intrare (tencuieli,
izola ie termic , tîmpl rie cu geam termopan) i s-a amenajat interiorul (gletuit, reparat,
zugr vit).

− reabilitarea termic  a punctului acces de la platform
Unul din punctele strategice ale aeroportului îl constituie accesul la suprafa a de mi care

(platform , c i de rulare, pist ). În anul
2010 s-a efectuat reabilitarea termic  a
acestui punct de acces la platform
(dotat cu aparatur  de scanare ATAD),
amenajarea perimetrului acestuia,
îngr direa lui conform normelor ICAO
în vigoare. În completarea acestei
activit i, s-a instituit i un gard cu
poart  de acces restric ionat înspre zona
garajelor, care este deschis  prin
telecomand  de c tre agentul de paz
sau de c tre personalul de securitate din
aeroport.

− gard perimetral
O dat  cu securizarea aerog rii s-a accentuat i nevoia de a avea o mai mare securitate a

zonelor care fac leg tura cu suprafe ele de mi care aeroportuar . Conform reglementrilor
aeronautice în vigoare, s-a început o separare clar  a zonei restric ionate de zona securizat , cu
aces limitat. Blocul tehnic i anexele care con in utilajele sau echipamentele de lucru au trebuit
separate de zona de mi care, iar acest lucru s-a realizat în propor ie de 80 %. S-a constituit un
gard perimetral la parcare, la blocul tehnic i lacl direa principal  cu o lungime de aproximativ
230 metri liniari.
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− parcare grup tehnic
S-a amenajat o parcare pietruit  cu o suprafa  de aproximativ 1300 metri p tra i folosit

în momentul de fa  de personalul unit ii i cel aferent acesteia, parcare ce urmeaza a fi
asfaltat . Lucr rile efectuate au constat în: defri area zonei, decopertarea stratului vegetal,
îndreptarea terenului, tasarea acestuia, umplerea cu balast i cu piatr  concasat /bavur . Astfel
se face o demarcare clar  a ma inilor apar inînd angaja ilor aeroportului de cele ale pasagerilor,
acestea putînd fi mult mai bine supravegheate de c tre agen ii de paz .

− amenajarea drumului perimetral
Pentru a fi in conformitate cu Anexa 14 ICAO, paragraful 9.2 Drumuri de acces pentru

urgen e i paragraful 9.10 Imprejmuiri, s-au demarat lucr rile de amenajare a drumului
perimetral aferent unit ii în vederea efectu rii controlului de securitate a incintei conform
normelor interna ionale (ICAO). Drumul perimetral va avea o lungime total  de aproximativ
5000 de metri i l imea de 4 metri. Astfel a fost realizat  pietruirea pe o lungime de 950 de
metri i decopertarea stratului vegetal pe o lungime de 2000 de metri. Deoarece timpul
nefavorabil (ploi) nu a permis pietruirea suprafe ei decopertate, respectiv 2000 m x 4 m = 8000
m.p, s-a aprovizionat cantitatea de 1350 tone piatr  spart  din care s-a utilizat 520 de tone pentru
finalizarea celor 950 metri de drum.

− sisteme de informare  ecrane  plasme cu informa ii online
Un criteriu esen ial pentru orice aerport îl constituie cel al vizibilit ii informa iei i al

inform rii pasagerilor cu privire atît la zborurile existente, cît i la alte detalii referitoare la
punctele de acces, bunuri sau valori ce pot fi transportate pe calea aerului etc. În acest sens s-au
instituit 7 puncte de informare în spa iile cele mai folosite le aerog rii, fiindu-le de un real folos
pasagerilor care vin i pleac  de la
Baia Mare. De asemenea, pentru un
acces mai u or la punctele de interes
(zona de îmbarcare, sosiri, facilit i
etc), s-au instalat panouri cu semnele
interna ionale, în care informa ia este
men ionat  în limba român i
englez . Panourile sînt identice ca
fundal, iar în func ie de ce reprezint
ele, con in cod diferit de culoare,
pentru o mai bun  orientare în spa iu a
pasagerilor.

− investi ii în suprafa a de mi care
Suprafa a de mi care este compus  din pist , dou  c i de rulare i o platform . În anul

2010 s-au efectuat lucr ri de repara ii la pist  cu un material de ultim  genera ie, EMACO Fast
Fluid, un produs mineral cu priz i înt rire rapid i compensare a contrac iei, cu formare
ultrarapid  a rezisten elor, extrem de util pentru repara ii cu întreruperea traficului aerian doar
pentru o perioad  scurt  de timp. S-au efectuat lucr ri de refacere a marcajului suprafe ei de
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mi care, în regie proprie. S-a ref cut marcajul axial al pistei i s-a conturat cu vopsea neagr
pentru asigurarea unui contrast adecvat. Marcajul s-a efectuat manual, prin ablonare i aliniere
cu firul întins, pe tronsoane de 100 metri, rezultînd o eroare de coaxialitate foarte mic , în
conformitate cu documentul ICAO 9157, partea a 4-a, Visual Aids. S-a utilizat vopseaua de
marcaj Swarcomark SV 200, vopsea de tip ‘’high solid’’, cu agrement pentru utilizare la marcaje
aeroportuare. Coordona a cromatic  a vopselei este în conformitate cu Anexa 14 ICAO, apendice
1.

III. dot ri
− contractare balizaj i ILS

Cea mai consistent  achizi ie din cursul anului 2010 a fost reprezentat  de sistemul
modern de ghidare automat  la aterizare pe baz  instrumental , cunoscut i ca ILS (instrumental
landing system). Baia Mare fiind unul din cele 2 aeroporturi din ar  care în momentul de fa  nu
corespunde tehnic cu sistemele actuale de ghidaj de la bordul avioanelor, în cazul condi iilor de
vizibilitate redus  datorate fenomenelor meteorologice (cea , ploaie, ninsoare, nori etc), pilo ii
nu pot s  aduc  la sol aeronava în condi ii de siguran , fiind redirec iona i pe aeroporturile de
rezerv  (Satu Mare sau Cluj). În decemrie 2010 s-a semnat contractul de balizaj de categoria a
II-a, avînd o valoare de 4.649.900 RON. Se estimeaz  c  data finaliz rii acestui contract,
respectiv instalarea balizajului nou va fi septembrie 2011. În paralel s-au început dermersurile cu
o firm  italian i ROMATSA pentru instalarea ILS-ului în vara anului 2011.

− alimentare cherosen (JET A1)
Din cauza absen ei cherosenului la Baia Mare (combustibil de alimentare pentru

avioane), am avut o serie de inconvenien e, dintre care cele mai importante au fost 2:
a. Aeronavele de tip

charter care veneau la Baia Mare
trebuiau s  fac  opriri
intermediare pentru alimentare (la
Budapesta, Debrecen, Cluj
Napoca etc), ceea ce ducea la o
cre tere a duratei de zbor dar i la
un disconfort pentru pasageri.
Situa ia s-a resim it în special în
cazul aeronavelor de tip
ambulan , care, în situa ia
urge elor medicale, venind în
special din Austria sau Germania,
dup  ce luau pasagerul în situa ie critic  de la Baia Mare, îl mai supuneau unei ateriz ri i unei
decol ri suplimentare pentru alimentare.

b. Lipsa locurilor suficiente pe ruta Bucure ti-Baia Mare. Mai precis, aeronavele care
opereaz  la Baia Mare, pentru a avea suficient combustibil i la returul de Baia Mare-Bucure ti,
la decolare alimenteaz  la capacitate maxim , ceea ce face ca factorul de înc rcare s  nu poat  fi
atins la cota lui maxim . Respectiv, din 48 locuri pentru pasageri (cîte are un ATR 42, aeronava
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uzual  care opereaz  la Baia Mare), se vînd doar 42 locuri. Astfel, de multe ori o parte din
pasagerii de Baia Mare nu mai g sesc bilete de întoarcere decît pe unul din aeroporturile vecine.
Faptul c  aeronava nu poate fi înc rcat  la maxim cu pasageri duce i la o cre tere a pre ului
biletelor de avion, resim ite în mod direct de pasageri.

− ma ini de teren
În scopul p str rii mai bune i a unei folosiri mai eficiente a ma inilor din dotare, s-au

adus în regim gratuit, ca dona ie, dou  autoturisme: un Ford Escort de marf , folosit la diverse
lucr ri de între inere (transportul diferitelor materiale mai pu in preten ioase, cu dimensiuni mai
mari sau care nu pot fi înc rcate în ma inile existente) i un Opel Frontera, ca dona ie din partea
Direc iei de Protec ie a Copilului, autoturism de teren folosit în special la patrulare pe drumul
perimetral sau în zonele cu acces mai dificil.

− ma ini i scule
Pentru a deservi mai eficient aparatura specific  activit ii de avia ie dar i în scopul

între inerii mai eficiente a suprafe elor de mi care sau de siguran  aeronautic , în cursul anului
2010 s-au procurat o serie de dot ri reprezentate de ma ini sau scule, dintre care men ion m doar

cîteva: un stivuitor electric (folosit în special la opera iile de înc rcare/desc rcare a lichidului
degivrant, care vine ambalat în rezervoare de 1000 l iar opera iile pîn  acum se f ceau manual),
o ma in  de cosit (absolut necesar  pentru între inerea celor peste 50 ha de teren înierbat
reprezentînd zona de siguran  adiacent  pistei), un cap tractor (pentru nivelarea p mîntului sau
pentru aranjarea terenului din proximitatea suprafe elor de mi care), o scar  mobil  de 5 m
(folosit  la lucr ri de între inere atît în aerogar , cît i la instala iile care deservesc aeronavele),
un grup electrogen i un aparat de sudur  (pentru interven ii în zonele unde nu exist  conexiuni
electrice dar i pentru situa ii de urgen ), o ma in  de cur at pardoseala (pentru gresie sau
marmur , care înlocuie te o mare parte din munca manual  cu instrumente clasice – m tura sau
mopul – aducînd un plus de confort persoanelor operatoare dar i o eficien  sporit  în
între inerea propriu-zis  a aerog rii), dou  aparate de sp lat sub presiune, o ma in  de sp lat
pentru grupul tehnic, truse de scule pentru oferi, electricieni sau electromecanici etc.

− dot ri cu aparatur  specific  grup electrogen 150 KVA
Pentru a intra in conformitate cu cerintele Anexei 14 ICAO – cap. 8 Sisteme Electrice si

ICAO DOC 9157 – Part 5 - Aerodrome Design Manual - Electrical Systems, ed. 01, 1983, s-a
achizi ionat un nou grup electrogen avînd o putere aparent  de 150 KVA. S-a construit o
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platform  betonat  lîng  cl direa Uzina Electric  pe care s-a amplasat noul grup electrogen iar în
momentul de fa  acesta este grupul de baz  pe care func ioneaz  balizajul.

− dot ri PSI
Un aspect important asupra c ruia am insistat în anul 2010 a fost dotarea departamentului

de prevenire i stingere a incendiilor cu echipamente i aparatur  specifice. Astfel, s-au
achizi ionat diferite materiale i produse, dintre care men ion m: lichid spumogen, echipamente
de protec ie aluminizante i anticalorice, truse de prim ajutor, substan e dezinfectante,
echipamente de respira ie individual , echipamente de descarcerare amd.

− dot ri personal
Tot personalul aeroportuar a primit în cursul anului 2010 înc l minte i îmbr minte,

în func ie de specificul activit ii fiec rui departament. Astfel, personalul AVSEC a fost dotat cu
costume albastru închis, e arfe i c i albe, departamentul contabil costume negre, personalul
de între inere salopete de lucru, bocanci cu inser ie metalic , cizme amd.

− diverse
Alte dot ri specifice activit ii de avia ie: un rezervor

pentru combustibil de 6000 l pentru motorina utilizat  la
ma inile proprii (pentru c  rezervoarele existente erau mici i
vechi, iar în condi ii de temperaturi sc zute motorina devenea
neutilizabil  sau provoca defec iuni ale sistemelor de filtrare sau
alimentare. Actualul rezervor, cu pere i dubli, asigur  o
ermetizare a combustibilului, ceea ce duce la o siguran  a
exploat rii lui i carburantului existent); o ma in  de alimentare
AVGAZ (benzin  de avia ie, pentru avioane mici); ma in  de

lefuit pardoseala (gresia sau marmura), ce înlocuie te
sistemele tradi ionale, asigurînd o mai eficient  activitate de
între inere a zonei publice.

IV. investi ii în aparatur i tehnic  de calcul
− i cu senzori

Ca în orice aeroport, intrarea este esen ial  iar accesul în zonele unde sînt pasageri trebuie
 fie cît mai simplu i eficient. Confortul i simplitatea sînt regulile de acces în aeroporturi, dat

fiind c  pasagerii sînt diferi i i lor trebuie s  li se faciliteze cît mai mult intrarea i ie irea din
aerogar . În 2010 am înlocuit u ile existente (demodate, ineficiente i greu de manevrat) cu u i
cu senzori, care în cazul pasagerilor cu bagaje, sînt foarte eficiente i dau o alt  dimensiune
aspectului dar i confortului termic al aerog rii.

− cartele de acces
O alt  delimitare pe care a trebuit s  o realiz m în 2010 a fost i la nivel fizic, de

departajare a zonelor limitate de cele cu acces limitat-securizat, motiv pentru care am introdus
sistemul de acces pe baz  de cartel . Fiecare angajat al aeroportului precum i colaboratorii
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(SRI, poli ia de frontier , vama, TAROM) au primit cîte o cartel  de acces în zonele specifice, în
care î i desf oar  activitatea. În plus, s-a instituit i un sistem de cartele temporare pentru cei
care vin in vizit  la aeroport, accesul lor f cîndu-se strict în zonele limitate, f  s  implice
personalul de securitate i f  a li se face controlul ca i în cazul pasagerilor. M sura a fost
apreciat  de autorit ile na ionale, fiind un pas normal i necesar în tendin a de a respecta
criteriile de securitate i standardele oepra ionale din aeroporturi.

− re ea de calculatoare
Aeroportul este, cu predilec ie, locul unde comunica iile sînt esen iale; securizarea

sistemelor informatice, accesul pasagerilor la informa ii i internet, eficien a unei re ele care
trebuie s  func ioneze la orice or  sînt tot atîtea provoc ri c rora a trebuit s  le facem fa i s  le
îmbin m. În final, rezultatul a fost unul benefic atît pentru pasageri, cît i pentru func ionarea
sistemelor informatice de la nivelul angaja ilor aeroportului, accesul la re ea i avantajele
acesteia fiind vizibile în momentul de fa .

− sistem de supraveghere video
Un aspect sensibil al securit ii aeroportuare este dat i de un sistem de televiziune cu

circuit închis, care este absolut necesar  în spa ii publice cu trafic mare. La cele 4 camere video
existente am mai ad ugat alte 8, care s  redea o imagine mai complet  a punctelor esen iale din
aeroport (zona check in, filtrele de bagaje, poli ia de frontier , accesul în aerogar , etc).

V. preg tire profesional :
Resursele unei organiza ii sau ale unei companii rezid  în foarte mare m sur i în

resursele umane ale acesteia. Este motivul pentru care de-a lungul anului 2010 am încercat s  îi
promov m pe unii dintre angaja i, s  le d m responsabilit i sporite pentru a face fa  condi iilor
de stress sau pentru a î i eviden ia mai bine calit ile i îndemînarea. Astfel, în linii mari
activit ile de personal au fost:

− organizarea unui curs de degivrare pentru 11 persoane
− organizarea unui curs de dezvoltare personal
− trimiterea la alte aeroporturi a angaja ilor pentru schimb de experien
− restructurarea unui post de mecanic de avion i transformarea lui în controlor dirijare

sol
− reorganizare intern : separarea cumul rii func iilor la sectorul opera ional i

înfiin area unui ef de securitate, bagajist-pompier, angajarea unui director tehnic
− participarea la cursuri de contabilitate, licita ii publice, SEAP etc, toate axate pe

domeniul aeroportuar.

VI. altele
− procurarea a 3 aparate de zbor în scopul constituirii unui muzeu al avia iei
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În februarie 2010 am
achizi ionat un aparat de zbor care a
fost primul avion pe care s-au instruit
pilo ii maramure eni i primul care a
tractat planoare la Aeroclubul Baia
Mare. Timp de o lun  a fost
recondi ionat i în martie a fost expus
în fa a aerog rii, la plec ri. Din martie
i pîn  la sfîr itul anului peste 3000 de

elevi au venit s  îl admire,
constituindu-se într-un plus de atrac ie
la aeroportul nostru. În toamn  am mai achizi ionat 2 aparate de zbor, o parapant  cu motor i un
avion ultrau or (AX 2000) iar în momentul de fa  sîntem în tratative avansate pentru a aduce la
Baia Mare un MIG 21 i un IAR care trebuie demilitarizate; în paralel, am început demersurile
pentru a aduce 2 elicoptere din Ucraina i un Antonov 2 la Baia Mare, pentru a constitui un
muzeu al avia iei pe care estim m s  îl inaugur m în vara anului 2011.

− marcaj lateral la drumul 66 prin implantarea stîlpilor reflectorizan i
Unul din primele lucruri pe care le-am realizat în ianuarie 2010 a fost s  marc m drumul

de intrare în aeroport (strada 66) cu stîlpi reflectorizan i deoarece atît pasagerii care veneau la
aeroport, cît i angaja ii firmelor din vecin tate (peste 1000) aveau dificult i mari în a veni pe
un drum nemarcat, existînd i riscul, în momentul în care era z pad  pe drum, ca oferii s  nu
fac  deosebirea dintre drum i acostament sau an urile aferente acestuia i s  derapeze. Prin
marcarea drumului cu stîlpi reflectorizan i am rezolvat aceast  problem i accesul în i de la
aeroport este mult mai eficient i sigur.

− facilitarea aducerii luminii de la Ierusalim în noaptea de Înviere în colaborare cu
Episcopia MM i SM

Pentru prima dat  în istoria Maramure ului am realizat, împreun  cu oameni de afaceri
din Satu Mare i cu Episcopia Maramure ului i S tmarului, un lucru foarte apreciat de c tre
credincio ii din Episcopie: aducerea luminii sfinte direct de la Ierusalim, cu un avion de mici
dimensiuni. Astfel, în noaptea de Înviere, în prezen a IPS Justin Sigheteanu, lumina a coborît
pentru prima dat  pe Aeroportul din Baia Mare, de aici fiind d ruit  în întreaga episcopie i chiar
mai departe, fiind i preo i de la Cluj sau S laj care au venit la acest moment.

− internet gratuit, ATM  BRD, aparate cafea
Printre facilit ile pe care le-am prev zut pentru pasageri, în zona public  am introdus un

ecran tactil (touch screen), acesta fiind dona ie de la Consiliul Jude ean, fiind parte a unui proiect
de diseminare a informa iilor, cu acces gratuit i nelimitat la internet. Pasagerii au apreciat foarte
mult acest serviciu i a constituit un punct important la gama facilit ilor puse la dispozi ia
publicului de c tre Aeroportul Baia Mare. În plus, am mai introdus un ATM de la BRD, pentru

 foarte mul i pasageri solicitau acest lucru i dou  aparate de cafea care se folosesc pe toat
durata zilei.
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− evenimente
În anul 2010 am încercat s  implic m în via a i evenimentele aeroportului i coli

generale din jude , oferind momente frumoase atît copiilor care au lucrat la organizarea
evenimentelor, cît i pasagerilor. Astfel,
pentru 1 i 8 martie, împreun  cu elevi
de la coala de Art  Baia Mare (clasa
Mirelei Berindan) am decorat aeroportul
cu m oare, flori i simboluri de
prim var , oferind în acela i timp flori,
felicit ri i m oare pasagerilor care
au apreciat foarte mult ini iativa noastr .
În acela i spirit, în decembrie am
achizi ionat felicit ri de la elevii colii
Nicolae Iorga, care au fost date
pasagerilor, colaboratorilor sau tuturor

celor care au avut tangen  cu noi în cursul anului trecut. Tot în decembrie am adus copiii de la
coala General  din Mocira (înv toare Ela Dumitra cu) pentru a sus ine un program cu ocazia

venirii Mo ului, fiind un alt moment de referin  pentru cei peste 100 de copii participan i la
eveniment.

− coal  de pilotaj
O alt  ini iativ  de pionierat

la Baia Mare în cursul anului 2010 a
fost i ini ierea unei coli de Pilotaj
pentru aparate ultrau oare (ULM-
uri), care premerg brevetului de pilot
privat (PPL). Pîn  acum 3 persoane
au urmat acest curs i alte 6 sînt
înscrise pentru a se ini ia în tainele
zborului în 2011. În acela i timp, în
2011 estim m s  trecem i la etapa
superioar , respectiv zborul de la avion ultrau or la avion u or, în regim de pilot privat.

− amenajarea unei piste înierbate
Datorit  unei colabor ri foarte bune cu Aeroclubul României, am dorit s  dezvolt m i

rela ia de colaborare cu avia ia sportiv  sau cu membrii aeroclubului, pentru a facilita accesul la
zbor i a celor ce nu sînt înscri i la aeroclub sau care nu doresc s  parcurg  un întreg program de
preg tire pentru a deveni planorist sau para utist. Astfel, am amenajat o pist  înierbat  paralel  la
pista existent  care în 2011 va putea  fi locul unde avia ia general  s  de desf oare i s
stimuleze, faciliteze i promoveze zborul privat. Estim m ca în anul 2011 s  mai amenaj m o
pist  înierbat  în Maramure ul istoric, un aerodrom înregistrat i dotat corespunz tor, pentru a
dezvolta cît de mult zborul i în aceast  zon .
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VII. promovare
− peste 150 de articole în presa local i regional

În 2010 Aeroportul Baia Mare a ap rut cu peste 150 de articole în presa local , regional
sau na ional , în func ie de evenimentele derulate, de ini iativele asumate sau de realiz rile
avute. Este important din punctul nostru de vedere c  am reu it s  creion m o imagine acestui
aeroport, pentru ca el s  p trund  în con tiin a public i pentru o con tientizare cît mai bun  a
avantajelui aeroportului. În mod implicit, prezentarea aeroportului a însemnat i un plus de
imagine jude ului, promovîndu-se, practic, în mod implicit i tradi ia, valorile sau frumuse ile
Maramure ului.

− promovarea imaginii aeroportului  înregistrare sigl  la OSIM
Pentru a ne proteja marca i simbolul, am înregistrat la OSIM i la Oficiul pentru

Armonizarea Pie ei Interne din Alicante, Spania, sigla i denumirea aeroportului Baia Mare.
Astfel, acum în mod oficial putem folosi acest simbol f  nici o restric ie, fiind sub protec ia
legisla iei interna ionale în vigoare, oferindu-ne un plus de confort i de imagine.

− Particip ri la evenimente interna ionale
Promovarea aeroportului i a zonei trebuie s  se fac  atît în ar , cît i în str in tate. În acest
sens, am participat în februarie 2010 la o misiune organizat  de Clubul Regal al For elor Aeriene
din Marea Britanie avînd ca scop stabilirea de rela ii între firmele în domeniu din Regatul Unit i
aeroporturi din România. Au fost invita i s  participe directorii din Bucure ti, Cluj i Baia Mare.
Din partea englezilor au fost peste 60 de reprezentan i.

Un alt moment important
din punctul de vedere al rela iilor
interna ionale a fost dat de
participarea la cursul de
Management Aeroportuar din
Singapore, în octombrie 2010.
Academia de Avia ie din
Singapore, una dintre cele mai
bune coli în domeniu din lume,
organizeaz  anual o serie de
cursuei de preg tire i
perfec ionare pentru directori de
aeroporturi, responsabili cu
siguran a acestora sau angaja i ai serviciilor de trafic aerian.

− VIN de la aeroport
Peste tot în lume, în aeroporturi se g sesc diferite lucruri din zon  pe care pasagerii le

cump i le iau cu ei acas , ar tîndu-le i celor dragi ce au v zut i pe unde au c torit. Cum
doream ca acest lucru s  se întîmple i la Baia Mare, am început s  adun m idei i produse
pentru ca suvenirurile s  fie i în aeroportul nostru modalit i prin care praful uit rii s  nu se
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a tearn  peste cei care ne-au trecut pragul i ne-au cunoscut frumosul. În aceea i perioad  unul
dintre angaja ii aeroportului ne-a semnalat faptul c , undeva, într-o curte, se afl  un avion, care

mîne nev zut i necunoscut. Mergînd pe firul realit ii semnalate, am luat leg tura cu
proprietarul, domnul Ionel Borota, pe care l-am convins foarte u or c  locul avionului este la
casa lui, în aeroport sau în aer, iar rolul lui este s  creeze vise. A a c , la un sfîr it de februarie
al anului 2010, l-am adus la aeroport, cu ajutorul domnului Teofil Florian.  Între timp, studiind
documentele tehnice ale aparatului, am v zut c  valoarea lui este una istoric i sentimental : a
fost primul avion pe care s-au instruit pilo ii de la Baia Mare, primul aparat care a tractat
planoare i primul avion pe care au zburat nume celebre ale avia iei noastre, printre care îl
amintim pe Sorin Bochi . Cum num rul de înmatriculare al aparatului de zbor WILGA 104 PZL
era YR – VIN, ne-a venit ideea de a vopsi avionul în culoarea vinului rubiniu, dînd o altfel de
tent  aparatelor de acest tip, stîrnind i reac ii diferite pe forumurile de avia ie din ar i
str in tate. i dac  asem narea fonic  dintre numele avionului i celebra licoare bahic  a fost
dat  de o coinciden  fericit , combinat  la nivel de omonim i cu indicativul prezent, persoana a
III-a a verbului de mi care a veni, triada vin-avion-vin este prima c mid  care s-a pus la un
viitor muzeu al avia iei la Baia Mare.
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RAPORT
Serviciul Public Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor

Maramure  - Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure

- Activitatea de eviden  a persoanelor i de stare civil ,
desf urat  în jude ul Maramure  în perioada iunie 2008 – 31 decembrie 2010

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr.
207/2008, institu ia noastr i-a schimbat denumirea din Serviciul Public Comunitar Jude ean de
Eviden  a Persoanelor Maramure  în Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure .

În perioada de referin  au fost înfiin ate înc  6 servicii publice locale de eviden  a
persoanelor, în localit ile: Copalnic-M tur, T ii M gher , Repedea, Bistra, Leordina i

rca a. Institu ia noastr  s-a implicat în toate problemele organizatorice i procedural-formale
pe care le implic  acest proces, în direct i strâns  colaborare la nivel local cu Biroul Jude ean
de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden a Persoanelor, iar la la nivel central cu
Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date (fostul I.N.E.P.) i
Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici.

O activitate deosebit de important  a constituit-o organizarea i desf urarea unor cursuri
de perfec ionare în parteneriat cu Centrul Regional Cluj al Institutului Na ional de Administra ie.

Pe linie de eviden  a persoanelor, s-a finalizat operarea direct  pe baza de date
jude ean , ceea ce a simplificat activitatea, ca stadiu tranzitoriu la trecerea oper rii directe pe
baza na ional  de date, ca baz  unic  de date ale persoanelor i a eliber rii c ii electronice de
identitate cu micro-cip, care va cuprinde toate datele de identificare ale persoanei.

În aceast  perioad , serviciile de eviden  a
persoanelor din jude ul Maramure  au eliberat
104644  acte de identitate. De asemenea, au fost
solu ionate 8638 cereri de date cu caracter personal,
din care 4138 de c tre direc ia jude ean .

S-au efectuat controale semestriale, în baza
unei tematici stabilite i aprobate, la toate serviciile
publice comunitare locale de eviden  a persoanelor
din jude .

Exist  o bun  colaborare cu Poli ia de
Ordine Public  din jude , care efectueaz  verific ri
în teren la persoanele ale c ror acte de identitate au
expirat sau care au împlinit vârsta de 14 ani i nu au acte de identitate, pe care le trimite la
serviciile locale de eviden  a persoanelor, pentru punerea în legalitate.

Pe linie de stare civil , pe baza graficelor aprobate, s-au efectuat controale tematice
anuale la toate serviciile locale i oficiile de stare civil  din jude , ocazie cu care s-a f cut
gestiunea certificatelor de stare civil , s-a acordat sprijin pentru realizarea sarcinilor i
eliminarea deficien elor.

S-au operat pe exemplarul II al actelor de stare civil  un num r de 74460 men iuni
primite de la serviciile locale de stare civil .
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Tot în aceast  perioad , s-au verificat cu operativitate 2742 dosare de transcriere a
certificatelor de stare civil  întocmite de autorit ile din str in tate, din care 979 au fost aprobate
de Inspectoratul Na ional pentru Eviden a Persoanelor, iar din 15 iunie 2009 au fost avizate de

tre institu ia noastr  1763 de cereri de transcriere, care au fost trimise pentru a fi aprobate de
tre primari. Conform prevederilor legale, în aceast  perioad  s-au înregistrat i solu ionat un

num r de 112 dosare de schimb de nume pe cale administrativ .
La nivelul jude ului, s-au întocmit un num r de 13724 acte de na tere, 8897 acte de

torie i 13911 acte de deces, eliberându-se certificate de stare civil . Au fost verificate 349
de dosare pentru rectificarea unor rubrici din actele de stare civil , ocazie cu care au fost emise
avize favorabile.

Activitatea serviciului de stare civil  este în primul rând o activitate de coordonare,
sprijin i îndrumare, precum i de control, ocazie cu care se verific  cu aten ie toate actele
înregistrate în teritoriu, precum i actele primare care stau la baza înregistr rii.
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Pe linie informatic , au fost organizate ac iuni de îndrumare i control comune cu Biroul
Jude ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden a Persoanelor i s-a actualizat
periodic de c tre specialistul în informatic , site-ul propriu al Direc iei Jude ene de Eviden  a
Persoanelor Maramure , www.evpmm.ro.

La sfâr itul anului 2008 s-a realizat re eaua jude ean  de comunica ii de date pentru
eviden a persoanelor i conectarea acesteia la Re eaua de Comunica ii Voce-Date a M.A.I.
(RCVD), care în prezent este func ional . Solu ia adoptat  satisface standardele de securitate,
fiind o etap  obligatorie pentru realizarea proiectului privind cartea electronic  de identitate.

A fost implementat portalul Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea
Bazelor de Date, serverul FTP i serviciul de mesagerie în cadrul tuturor serviciilor de eviden  a
persoanelor din jude , posibilitatea de comunicare fiind îmbun it , atât în plan local, cât i la
nivel na ional.

Pe linie financiar-contabil i resurse umane, a fost urm rit  periodic respectarea
indicatorilor financiari, în conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli, a fost coordonat i
asigurat  activitatea de recrutare, selec ie i formare a personalului nou încadrat la serviciile
locale i de perfec ionare în domeniu. În institu ia noastr  î i desf oar  activitatea un num r de
15 func ionari publici i 3 persoane cu contract de munc .

Pe linie de asigurare tehnico-material , au fost asigurate materialele pentru activitatea
de eviden  a persoanelor i stare civil , necesare serviciilor locale i oficiilor de stare civil  din
jude .

Planificarea activit ii în anul 2011 s-a f cut prin întocmirea documentelor care vizeaz
desf urarea unei activit i calitativ superioare.

În perspectiva anilor urm tori, celor 18 servicii existente în municipiile Baia Mare i
Sighetu Marma iei, în ora ele Baia Sprie, Cavnic, Tîrgu L pu , omcuta Mare, Ulmeni, Seini,
Bor a, Vi eu de Sus, S li tea de Sus, Dragomire ti i T ii M gher i în comunele Copalnic-

http://www.evpmm.ro


136

X. Activitatea altor institu ii i servicii publice

tur, Repedea, Leordina, Bistra i F rca a, li se vor mai ad uga alte servicii locale, aflate în
diferite stadii.  Astfel, serviciul local din Petrova va fi deschis la data de 1 iunie 2011, având
toate aprob rile necesare. Urmeaz  apoi comunele Rozavlea, Ocna ugatag, Ruscova,

eni, Arini , Rona de Sus, ti, i Recea, care sunt avizate i înfiin ate prin hot râri ale
consiliilor locale.

Pentru formarea serviciilor locale de eviden  a persoanelor din Poienile de Sub Munte,
Moisei, Cîmpulung la Tisa, Ieud, Rona de Jos, Bîrsana, S pîn a, Reme i, Cicârl u i Satulung, au
fost discutate cu autorit ile locale toate aspectele procedurale, dot rile necesare cu configura ia
corespunz toare a calculatoarelor, majoritatea dispunând de spa iul necesar.

Pe linia informatiz rii activit ii de stare civil , se analizeaz  oportunitatea i posibilitatea
achizi ion rii unui program performant, compatibil la nivel na ional.

În contextul realiz rii unei interoperabilit i între componentele de eviden  a persoanelor
i cele de stare civil , se are în vedere realizarea unui sistem informatic la nivel na ional.

În acest sens, subliniem înc  odat  interesul deosebit al autorit ilor publice locale pentru
rezolvarea problemelor majore ale cet eanului, prin aducerea serviciului cât mai aproape de
acesta.

Strategia pe termen scurt, pe care am prezentat-o, consider m a fi o etap  intermediar ,
tranzitorie, în procesul firesc de extindere a form rii acestor institu ii, astfel încât, pe m sura
asigur rii resurselor financiare, materiale i de personal, fiecare unitate administrativ-teritorial

 aib  propriul serviciu de eviden  a persoanelor, a a cum prevede, de altfel, legisla ia în
vigoare.

Activitatea de coordonare, sprijin, îndrumare i control, atât pe line de eviden  a
persoanelor, cât i pe linie de stare civil , se va desf ura în conformitate cu documentele de
planificare anual , semestrial i trimestrial .

DIRECTOR EXECUTIV
Mariana Macarie
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RAPORT DE ACTIVITATE
AL DIREC IEI PLANIFICARE TERITORIAL  URBANISM

pe perioada iunie 2008 – decembrie 2010

Activitatea Direc iei Planificare Teritorial  Urbanism s-a desf urat în conformitate cu
prevederile Regulamentului consiliului jude ean i s-a axat pe probleme de amenajare a
teritoriului jude ean prin verificarea i avizarea Planurilor de urbanism general (PUG), zonale
(PUZ) sau de detaliu (PUD), eliberarea de certificate de urbanism, autoriza ii de
construire/desfiin are pentru unit ile administrativ teritoriale din jude  în conformitate cu
prevederile Legii 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul i Legii 50/1991
privind autorizarea lucr rilor de construc ii.

Alte activitat i desf urate au constat din gestionarea i solu ionarea pagubelor produse
de inunda iile din iulie 2008, precum i monitorizarea execu iei lucr rilor de infrastructur i
locuin elor afectate de inunda ii, întocmirea programului de electrific ri în zonele rurale i
urbane.

Avizare PUZ, PUD
În perioada analizat  au fost analizate i avizate un num r de 20 PUZ-uri i 10 PUD-uri.

Eliberare CU i AC

În cadrul Direc iei Planificare Teritorial , Urbanism a Consiliului Jude ean Maramure  s-
au primit i solu ionat un num r însemnat de cereri pentru emiterea de certificate de urbanism i
autoriza ii de construire.

 Astfel:
Nr. cereri înregistrate pentru emiterea de certificate de urbanism în perioada 01.07.2008-

31.12.2008  -   215
din care :

- 186 solu ionate
-  22 în curs de solu ionare
-  7 respinse

Au fost emise un num r de 186 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în
valoare de 2080,10 RON din care:

- certificate de urbanism emise persoanelor fizice 51 cu taxe încasate în
valoare de 1267,65 RON

- certificate de urbanism emise persoanelor juridice 135 cu taxe încasate în
valoare de 812,45 RON

De asemenea - a fost prelungit  valabilitatea la - 2 certificate de urbanism,
          - a fost emis avizul structuri de specialitate pt.- 63 cerificate de urbanism

În ceea ce prive te emiterea autoriza iilor de construire/ desfiin are situa ia se prezint
astfel:
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 Nr. cereri pentru emiterea de autoriza ii de construire/ desfiin are,aviz
structur (F11),prelungiriAC  în perioada 01.07.2008-31.12.2008 au fost: 126 din care :

- 103 solu ionate
-     9 în curs de solu ionare
-   14 respinse

S-au eliberat un num r de 77 autoriza ii de construire/desfiin are a c ror valoare este de
398617269,30 RON pentru care s-au încasat taxe în valoare de 123188 RON.

Din totalul autoriza iilor de construire emise în perioada 01.07.2008-31.12.2008 s-au
eliberat pt. urm toarele categorii de construc ii :

- 38 pentru construirea de locuin e i anexe;
-   9 pentru re ele edilitare(re ea ap ,canalizare,energie electric ,telecomunica ii, gaze);
- 20 construc ii tehnico edilitare(amenaj ri rîuri, regulariz ri de ape etc.)
-   9 construc ii pt. culte
-   1 construc ii agricole i zootehnice(ferme).

TOTAL AC/AD =77

În perioada 01.07.2008-31.12.2008 au fost emise un nr. de:
-   75  autoriza ii de construire AC

          -    2 autoriza ii de desfiin are AD.
          -  15 prelung
          -  11 aviz structur  pt. AC
 TOTAL  103

Au fost respinse                -   14 documentatii AC/AD
În ceea ce prive te categoriile de solicitan i din totalul de 77 AC/AD:
-   26   au fost persoane fizice;
- 51 au fost persoane juridice.
De asemenea au fost convocate 14 de sedin e pentru COMISIA DE ACORDURI UNICE

Reclama ii i sesiz ri

În perioada analizat  au fost adresate de c tre cet eni un num r de 44 reclama ii i
sesiz ri pentru care au fost întocmite 36 de r spunsuri, pentru 8 reclama ii au fost date r spunsuri
în anul 2009 sau sunt în curs de analiz .

Gestionare pagube inunda ii

Datorit  calamit ilor naturale produse de inunda iile din perioada 22 iulie - 5 august
2008, întreg colectivul Direc iei de Planificare Teritorial , Urbanism, a fost implicat în
gestionarea i  solutionarea pagubelor produse pe teritoriul administrativ al jude ului .

S-au fost formate comisii, care împreun  cu reprezentantii autoritatilor locale au evaluat :
- starea  locuin ele afectate în totalitate i par ial de calamitatile naturale, locuin e care

trebuiesc str mutate datorit  amplas rii acestora în zon  cu alunec ri de teren activ , locuin e
grav avariate care trebuiesc reparate  sau reconstruite, întocmindu-se câte o fi  de inventar
pentru fiecare locuin .
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- lucr rile prioritate de refacere a infrastructurii grav afectate – drumuri jude ene, drumuri
comunale, str zi, poduri, pode e , re ele de canalizare i de colectare a apelor pluvial, aliment ri
cu ap , lucr ri de ap ri de maluri i diguri din administrarea autorit ilor administra iei publice
locale.

Lucr rile prioritare de refacere a infrastructurii grav afectate au fost : Refacere drumuri
jude ene ; Alimentare cu ap  –  Municipiu Sighetu Marma iei; Ap ri de mal comuna Poienile
de sub Munte;  Reabilitare 2 buc poduri distruse în totalitate , Alimentare cu ap , Ora ul Bor a.

În conformitate cu legisla ia în vigoare au fost numite comisii de negociere i de recep ie
a lucr rilor contractate. Lucr rile au fost executate în func ie de contractele încheiate  cu firmele
acreditate  în domeniile de specialitate i de valoarea sursei de finan are asigurat  pentru
înl turarea efectelor calamit ilor naturale.

Au fost alocate fonduri pentru reconstruirea   unui numar de 51  locuin e  în localit ile  :
Repedea – 10 case, Bogdan Voda - 2 case, Viseu de Sus- 7 case, Bistra – 1 casa, Poienile de sub
Munte - 15 case, Petrova – 6 case, Borsa 1 casa, Ruscova -7 case, Leordina – 2 case. Aceste case
au fost construite fie în regie proprie de c tre beneficiari, fie de c tre firme de construc ii
specializate.

 Lucr rile de reconstruire a locuin elor grav afectate au fost finalizate la stadiul fizic de
ro u acoperit  i cu închideri de tâmplarie PVC cu geam termopan, înainte de data stabilit  de
01.12.2008. Aceste  case au fost recep ionate prin întocmirea Proceselor Verbale de recep ie la
stadiul de ro u acoperit , i predate c tre beneficiarii lor.

Alte  700 de locuin e au necesitat repara ii / reabilit ri, conform fi elor întocmite de c tre
comisiile din cadrul D.P.T.U.

S-a acordat sprijin i asisten  tehnic  privind reconstruc ia caselor pe întreaga perioad  a
lucr rilor , prin deplas ri s pt mânale la toate punctele de lucru, urm rind  evolu ia stadiului
fizic de execu ie, distribu ia materialelor de construc ii  pentru asigurarea unui front continuu de
lucru, calitatea materialelor aprovizionate pentru a fi puse  în oper . Colabor ri cu firmele de
construc ii care au angajat aceste lucr ri, s-au aflat  solu ii tehnice  pentru problemele ridicate în
timpul execu iei.

A fost  solu ionat i problema juridic  a terenurilor , acolo unde natura lor nu permitea
reconstruirea locuintelor sau din imposibilitatea familiilor de a- i achizi iona din fonduri proprii
terenul - comuna Ruscova , Petrova,  Vi eu de Sus, Repedea , Poienile de sub Munte.

Întâlniri s pt mânale -  i ori de câte ori  necesita prezen a   speciali tilor datorit
situa iilor neprev zute -  cu reprezentan ii de la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ,
Inspectoratul Jude ean în Construc ii, Direc ia Apelor Some - Tisa, Autoritatea de S tate
Public , Direc ia Muncii i Protec ie Social .

Electrific ri

În cursul lunii august a fost întocmit  lista proiectelor prioritare propuse pentru finan are
în cadrul programului na ional  „Electrificare 2007 – 2009”.

Au fost analizate i prioritizate un num r de 28 proiecte pentru zonele din jude  care
necesit  extinderi de re ele electrice.

Documenta iile au fost depuse în 02 septembrie la Ministerul Administra iei i Internelor
pentru analiz i cuprindere în programul na ional.
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Asisten  tehnic

În toat  perioada a fost asigurat  asisten  tehnic  pentru toate unit ile din subordinea
Consiliului jude ean Maramure  precum i la unit ile administrativ teritoriale din jude  pentru
promovarea proiectelor privind infrastructura (drumuri, str zi, alimentare cu ap , canalizare) i
alte proiecte privind reabilitare coli, c mine culturale, biserici precum i proiecte pe mediu.

Propuneri privind activitate pe 2009.

Pentru anul 2009 se propun urm toarele:
- Definitivarea Planului de amenajare a teritoriului jude ean (PATJ)

- a fost prev zut  suma de 168.000 lei + TVA, din care s-a decontat suma de
100.000 lei.

- Continuarea Studiului privind  Analiza valorilor tradi ionale din jude i elaborarea
unei monografii a jude ului Maramure

- Sprijinirea unit ilor administrativ teritoriale din jude  cu fonduri pentru elaborarea
Planurilor urbanistice generale

- Întocmirea unor Planuri urbanistice zonale pentru ariile protejate de pe teritoriul
jude ului

- Studiu complex privind sursele de energie neconven ional  de pe teritoriul jude ului

RAPORT DE ACTIVITATE 2009

Înfiin at în baza Legii nr.50/1991 republicat  privind autorizarea lucr rilor de construc ii.
BIROUL UNIC din cadrul Direc iei Planificare Teritorial , Urbanism a Consiliului

Jude ean Maramure  a primit i solu ionat un num r însemnat de cereri pentru emiterea de
certificate de urbanism i autoriza ii de construire.

Astfel:
 Nr. cereri înregistrate pentru emiterea de certificate de urbanism în perioada

01.01.2009-31.12.2009  - 349
din care :
- 324 solu ionate
-   10 în curs de solu ionare
-   15 respinse
Au fost emise un num r de 324 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în

valoare de 45277 RON din care:
- certificate de urbanism emise persoanelor fizice 120 cu taxe încasate în valoare de

1424,80 RON
- certificate de urbanism emise persoanelor juridice 204 cu taxe încasate în valoare de

43852,20 RON
De asemenea - a fost prelungit  valabilitatea la - 10 certificate de urbanism,

- a fost emis avizul structuri de specialitate pt.- 148 cerificate de urbanism cu taxa
în valoare de 169 RON
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 În ceea ce prive te emiterea autoriza iilor de construire/ desfiin are situa ia se prezint
astfel:

 Nr. cereri pentru emiterea de autoriza ii de construire/ desfiin are,aviz
structur (F11),prelungiriAC  în perioada 01.01.2009-31.12.2009 au fost: 219 din care :

- 203 solu ionate
-    3 în curs de solu ionare
-  13 respinse
S-au eliberat un num r de 160 autoriza ii de construire/desfiin are a c ror valoare este

de 122.298165 RON pentru care s-au încasat taxe în valoare de 105189 RON.
Din totalul autoriza iilor de construire emise în perioada 01.01.2009-31.12.2009 s-au

eliberat pt. urm toarele categorii de construc ii :
- 56 pentru construirea de locuin e i anexe;
- 49 pentru re ele edilitare(re ea ap ,canalizare,energie electric ,telecomunica ii, gaze);
- 12 construc ii tehnico edilitare(amenaj ri rîuri, regulariz ri de ape etc.)
- 11 construc ii pt. culte
-   3 construc ii agricole i zootehnice(ferme).
- 29 constructii pt. institutii publice

TOTAL AC/AD =160

În perioada 01.01.2009-31.12.2009 au fost emise un nr. de:
- 148  autoriza ii de construire AC

                      -  12 autoriza ii de desfiin are AD.
   -  16 prelungire AC

-  27 aviz structur  pt. AC
TOTAL  203

Au fost respinse                -  13 documentatii AC/AD
În ceea ce prive te categoriile de solicitan i din totalul de 160 AC/AD:
-  82 au fost persoane fizice;
- 78 au fost persoane juridice.

Au fost avizate în Comisia tehnic i Comisia jude ean  de urbanism i amenajarea
teritoriului  22 documenta ii de urbanism:

− 10 Planuri urbanistice zonale   PUZ
− 12 Planuri urbanistice de detaliu  PUD

Au fost analizate 12 Studii de fezabilitate pentru extinderi re ele electrice în zone
neelectrificate i au fost depuse la Ministerul de Interne în vederea cuprinderii în Programul de
electrific ri rurale 2007-2009.

Au fost primite un num r de 51 reclama ii de la diferite persoane i institu ii din jude  din
care au fost rezolvate 48 iar 3 sunt în curs de cercetare.
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Pe tot parcursul anului a fost asigurat  asisten  tehnic  la toate prim riile din jude i
institu iile subordonate privind problemele de amenajare a teritoriului, elaborare a Planurilor
urbanistice generale (PUG), sau alte probleme de specialitate.

Colaborarea cu celelalte direc ii de specialitate din cadrul Consiliului jude ean în vederea
demar rii unor proiecte la nivel jude ean cum ar fi:

− Circuitul bisericilor de lemn din Maramure ;
− Dezvoltarea domeniului schiabil în zona Mogo a i Gutîi;
− Managementul de eurilor în jud. Maramure ;
− Programul Neuron;
− Programul Magic, etc.

S-a colaborat cu firmele care elaboreaz  studii privind amenajarea teritoriului jude ului
ca:

− Reactualizarea Planului de amenajare a teritoriului jude ean PATJ;
− Elaborarea studiului privind Analiza criterial  a valorilor tradi ionale din jude ul

Maramure ;
− Întocmirea h ilor de hazard i a h ilor de risc privind producerea inunda iilor

i alunec rilor de teren.

Au fost urmate programe de perfec ionare a angaja ilor din cadrul direc iei dup  cum
urmeaz :

- tot persanalul s-a instruit în cadrul programului privind gestiunea documentelor din
cadrul programului Magic

- 3 persoane au urmat cursuri privind lucrul în Autocad i GIS
- 2 persoane au absolvit studii de masterat în Managementul în administra ie

BIROUL UNIC - 2010

Înfiin at în baza Legii nr.50/1991 republicat  privind autorizarea lucr rilor de construc ii.
BIROUL UNIC din subordinea Arhitectului ef, a Consiliului Jude ean Maramure  a

primit i solu ionat un num r însemnat de cereri pentru emiterea de certificate de urbanism i
autoriza ii de construire.

Astfel:
 Nr. cereri înregistrate pentru emiterea de certificate de urbanism în perioada

01.01.2010-31.12.2010  - 181
din care :
- 176 solu ionate
-    5 în curs de solu ionare
-    5 restituite
Au fost emise un num r de 176 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în

valoare de 3298,40 RON din care:
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- certificate de urbanism emise persoanelor fizice 104 cu taxe încasate în valoare de
1210,95 RON

- certificate de urbanism emise persoanelor juridice 72 cu taxe încasate în valoare de
2087,45 RON

De asemenea  - a fost prelungit  valabilitatea la - 22 certificate de urbanism,
   - a fost emis avizul structuri de specialitate pt. - 71 cerificate de urbanism

cu taxa în    valoare de 858,00 RON

 În ceea ce prive te emiterea autoriza iilor de construire/ desfiin are situa ia se prezint
astfel:

 Nr. cereri pentru emiterea de autoriza ii de construire/ desfiin are,aviz
structur (F11),prelungiriAC  în perioada 01.01.2010-31.12.2010 au fost: 193 din care :

- 179 solu ionate
-    3 în curs de solu ionare
-   11 restituite
S-au eliberat un num r de 136 autoriza ii de construire/desfiin are a c ror valoare este

de 532827176,60 RON pentru care s-au încasat taxe în valoare de 226547,22 RON.
Din totalul autoriza iilor de construire emise în perioada 01.01.2010-31.12.2010 s-au

eliberat pt. urm toarele categorii de construc ii :
- 77 pentru construirea de locuin e i anexe;
- 28 pentru re ele edilitare(re ea ap ,canalizare,energie electric ,telecomunica ii, gaze);
-   4 construc ii tehnico edilitare(amenaj ri rîuri, regulariz ri de ape etc.)
-   1 construc ii hidrotehnice
-   8 construc ii pt. culte
-   2 construc ii agricole i zootehnice(ferme).
-   3 constructii pt. institutii publice-sport
-   3 constructii pentru turism(pensiune)
- 10 constructii pentru transporturi

TOTAL AC/AD =136
În perioada 01.01.2010-31.12.2010au fost emise un nr. de:

- 126 autoriza ii de construire AC
                      -  10 autoriza ii de desfiin are AD.

-  22 prelungire AC
-  21 aviz structur  pt. AC
TOTAL  179

Au fost restituite   -  11 documentatii AC/AD
În ceea ce prive te categoriile de solicitan i din totalul de 136 AC/AD:
-  89 au fost persoane fizice;
-  47 au fost persoane juridice.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Vasile pan
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RAPORT DE ACTIVITATE AL
CAMEREI AGRICOLE JUDETENE MARAMURES

I. FORMARE PROFESIONAL I ASOCIA II DE PRODUC TORI

SITUA IA
privind cursurile de formare profesional  (calificare) organizate:

Meseria Perioada Num r cursan i
Apicultor Barsana I 22.03-14.06.2010 30
Apicultor Barsana II 25.03- 17.06.2010 35
Apicultor Suciu de Sus 29.03- 21.06.2010 58
Apicultor Grosi 14.06 – 06.09 2010 70
Agricultor- Dumbravita 17.06 – 20.08 2010 53
Ciupercar 09.04- 12.06 2010 15
Lucrator in cresterea animalelor
Dumbravita I 07.7 – 07. 10 2010 14

Lucrator in cresterea animalelor
DumbravitaII 14.07 – 14 .10. 2010 23

Lucrator in gospodaria
agroturistica
Remetea Chioarului

30.09 – 17.12.2010 22

Apicultor Dumbravita 30.09 – 03.12.2010 19
Lucrator in cresterea animalelor
Birsana 20.09 – 21.12.2010 28

Apicultor Sighetu  Marmatiei 27.12.2010- 01.03 2011 26
TOTAL 12 392

SITUA IA
privind stadiul autoriz rii cursurilor de formare profesional  continu :

Denumire
program Tip program Stadiul autoriz rii

Num r de ordine din Registrul
na ional al furnizorilor de formare

profesional  a adul ilor
Pomicultor Calificare nivel  I Autorizat 24/20/05.02.2007
Lucrator in
gospodarie

agroturistica
Calificare nivel  I Autorizat 24/97/13.04.2007

Preparator
produse lactate Calificare nivel  I I Autorizat 24/96/13.04.2007

Lucrator in
cresterea

animalelor
Calificare nivel  I Reautorizat 24/81/23.03.2010

Lucrator in
cultura

plantelor
Calificare nivel  I Autorizat 24/262/20.08.2010

Apicultor Calificare nivel  I Autorizat 24/261/20.08.2010
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II. ASISTEN  TEHNIC I DEZVOLTAREA FERMEI

  SITUA IA
privind realizarea activit ilor de asisten  tehnic  de specialitate

Nr.
crt. Domeniul Num r consulta ii

Num r
speciali ti
implica i

Num r
total d. c. exploata ii

Mici Medii Mari
1 Cultura mare 1121 767 278 76 12
2 Legumicultur 373 330 43  14
3 Pomicultur 164 143 21 12
4 Viticultur 127 87 14 26 8
5 Zootehnie 1814 1461 243 110 15

6 Mecanizare i îmbun iri
funciare 184 157 27 2

7 Economie agrar i industrie
alimentar 210 190 20 12

8 Legisla ie 1014 812 174 28 14

9

Altele (specifica i domeniul)
-subventii .SAPS
- M.141
Agricultura ecologica

3373
2471
30

3253
2355
25

107
92
5

13
24

19

Total 10.881 9580 1024 277

Încadrarea exploata iilor în cele trei tipuri de dimensiuni este urm toarea:
Mici   =  0 – 10 ha
Medii =  10 – 50 ha
Mari  = peste 50 ha

SITUA IA
privind realizarea de demonstra ii practice

Nr.
crt.

Activitatea practic  desf urat
Locul i data
desf ur rii

Organizatori
Nr.

participan i
1 Reglarea motorului D 115 Arinis 22.01.2010 Arinis 8
2 Taieri in uscat a pomilor fructiferi Valenii Somcutei Satulung 7
3 Reglarea MPC 4 Arduzel 24.02.2010 CAT Arinis 6

4
Infiintarea de rasadnite,semanatul
semintelor de legume

Danesti 25.02.2010 CAT Cavnic 8

5
Pregatirea ramelor pentru
stupi(perforare,insirmare,lipire )

Trestia 04.02.2010 CAT Copalnic 12

6 Recunoasterea raselor de vaci Cernesti  12.02.2010 CAT Copalnic 6
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7
Recoltarea probelor de lapte pentru
determinarea % de grasime

Curtuiusul Mic
23.02.2010

CAT Copalnic 4

8 Formarea coroanei la mar si prun Barsana 12-15.02.2010 CAT Barsana 14

9
Curatirea stupilor,revizia de
primavara

Bota Liviu
Cernesti
22.03.2010

CAT Copalnic
Manastu
r

8

10
Stimularea albinelor care au iernat
pentru inlocuire

Finete
27.03.2010

CAT Copalnic
Manastu
r

8

11
Lucrari in rasadnite in aceasta
perioada

Danesti CAT Cavnic 4

12 Reglarea injectiei la U650
Arinis
16.03.2010

CAT Arinis
8

13
Reglarea utilajelor pentru pregatirea
patului germinativ la culturile de
primavara

Ulmeni, 8.04.2010
Centrul Agricol

Teritorial
Ulmeni

25

14
Tratamente pentru combaterea bololor
si daunatorilor la mar si par

Buciumi nr 63, oras
Somcuta Mare

CAT Satulung 6

14 186

SITUA IA
privind realizarea proiectelor de dezvoltare rural

Nr crt Masura Numar proiecte depuse
Valoarea totala
euro

1
Masura 141
Sprijin pentru fermele de semi-subzistenta

371 2.782.500

2
Masura 112
Instalarea tinerilor fermieri

19 284.000

 Total 3.066.500

Situatia
privind potentialii beneficiari ai Fondurilor Europene de Dezvoltare Rurala

Total
Potentiali
beneficiari
identificati

Masuri  FEADR

Nr
Crt

Masura
112

Instalarea
tinerilor
femieri

Masura
121

Modernizarea
exploatatiilor

agricole

Masura
123

Cresterea
valorii

adaugate a
produselor
agricole si

silvice

Masura
141

Sprijinirea
fermelor

agricole de
semi-

subzistenta

Masura
142

Infiintarea
grupurilorde
producatori

Masura
311

Diversific
area

activitatil
or

nonagrico
le

Masura 312

Sprijin pentru
crearea si

dezvoltarea de
microintreprind

eri

Masura
313

Sprijin pentru
crearea si

dezvoltarea de
microintreprinderi

Masura
313

Incurajarea
activitatilor

turistice

Altele

1 494 46 20 10 385 8 5 7 8 5 -
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SITUA IA
privind loturile demonstrative înfiin ate

Cultura -
soiul/

Rasa - linia

Veriga
tehnologic

studiat

Num r
loturi

demonstrative

Num r ha./
Num r capete

Demonstra ii
Num r

demonstra ii
Num r

participan i
Grau 2 2.50 2 60

Porumb Productivitate
a comparativa

3 3.02 5 125

Legume 2 0.30 3 115
Albine 3 50 6 35
Cartofi 5 2.25 12 168

SITUA IA
privind realizarea publica iilor de specialitate (reviste, c i, bro uri, pliante, postere)

Nr.
crt.

Titlul publica iei Tirajul
Nr.

abonamente/exemplare
1 Fabricarea pastelor fainoase 50

2 Tehnologia cresterii ovinelor si caprinelor 50
3 Pliante cu avantajele asocierii fermierilor in asociatii,grupuri de

producator.
100

SITUA IA
privind realizarea de târguri, expozi ii, concursuri, festivaluri, seminarii, simpozioane,

întâlniri, mese rotunde, dezbateri

Categorie
activitati Tematica Localitatea Perioada Nr.

participan i

Expozi ii 1/350 Expo ,,Creasta Cocosului „ Baia Mare 05-07.02.2010 350
Simpozioane
2/ 190

Structuri de acoperire a plantatiilor
legumicole, viticole si pomicole

Certificarea si inregistrarea produselor
traditionale si ecologice

Danesti Chioar

Sighetu Marmatiei

14.03.2010

25.03.2010

120
Grupul de
producatori
Legumicultorul
Danesti
70

Întâlniri 55/2196 -Intilnire cu dealeri pentru prezentarea
principalelor pesticide si ingrasaminte
in cultura mare,legumi.,pomicultura

-Importanta economica a agriculturii
ecologice

-Informarea si prelucrarea cererilor de
plata pentru 2010,plati acordate din
bugetul national pe
2010,M.141,112,142

Baia Mare

Danesti
Negreia
Plopis
Baia Mare
Copalnic
Arinis

15.01.2010

06.01.2010
11.02.2010
10.01.2010
26.01.2010
27.01.2010
29.01.2010

85
APA
Transilvania
CAJ MM
Protectia
plantelor
12
8
12
80
65
70
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-Intilnirea apicultorilor:sub 2010
-Informarea si prelucrarea cererilor de
plata prntru 2010,
-plati acordate din bugetul national
-,M.112,141,142

-Avantajele oferite de inscrierea in
asociatii,grupuri de prod.
- Produse traditionale,cursuri de
calificare
-Importanta inscrierii intr-o forma
asociativa,
-Informarea si prelucrarea cererilor de
plata prntru 2010, -
,M.112,141,142,cursuri de pregatire
profesionala
-Accesarea fondurilor europene M141
ferme de semisubzistenta

-Produse traditionale
-M141,M112

-Intilnire cu apicultorii:,curs calificare
Accesarea masurii M 141
-Intilnire cu crescatorii de
animale:,incarcatura de animale/ha pe
pasunile concesionate,
-Intilnirea stuparilor din Viseu
(tratamente,cursuri de calificare in
apicultura ,finantare M141,M112 )

-Dificultati intilnite in functionarea
Asociatia crescatorilor de bovine Seini

-Masura 141

-Importanta asocierii fermierilor,

-Masura 141,112
-Cursuri pentru agricultori
-Prezentarea catalogului de produse a
firmei Sumiagro,sisteme de tunele
legumicole
-Derularea subventiilor in 2010
-Atestarea produselor traditionale
-Intalnire cu membrii Asociatiei
Crescatorilor de bovine Seini
- Prezentarea tehnologiilor la culturile
de primavar

Valorificarea optima a pasunilor alpine

Promovare Masura 141

Dezbatere cu crescatorii de animale pe
tema biosecuritatii animalelor, igiena
spatiilor de cazare si norme de aplicare

Viseu
Somcuta Mare
Targu Lapus
Ulmeni
Sighet
Ocna Sugatag
Dragomiresti
Viseu
Borsa
Copalnic Manastur

Surdesti
Negreia

Grosii Tiblesului
Suciu de sus
Tg.Lapus
Satulung

Sighetu Marmatiei

Barsana

Viseu

Seini

Vad
Viseu de jos,Bistra,

Leordina,Repedea,Ruscova,
Petrova,
poieni

Bontaieni
Sisesti

Danestii Chioar

Prislop-Boiu Mare

Seini

Basesti

Borsa
 Moisei

Borsa
Moisei
Viseu de Sus

Dumbravita

03.02.2010
01.02.2010
04.02.2010
05.02.2010
09.02.2010
11.02.2010
16.02.2010
18.02.2010
24.02.2010
10.02.2010

21.02.2010
28.02.2010

5-7.02.2010
10-12.02.2010
15-17.02.2010
11.02.2010

14-15.02.2010

26.02.2010

03.02.2010

19.02.2010

05.03.2010
23-26.03.2010

29-31.03.2010

07.03.2010
21.03.2010

14.03.2010

10.03.2010

19.03.2010

21.03.2010

03.05.2010
31.05.2010

5.05.2010
12.05.2010
26.05.2010

12.06.2010

50
85
65
70
80
65
55
70
60
120

30
20

10
10
12
200

120

45

50

25

20
65

35
23

70

30

25

36

31
23

12
30
15

30
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Tehnologii de productie si norme de
bunastare pentru animale

Intalnire cu crescatorii de suine-
importanta folosirii la reproductie a
raselor specializate pentru carne

Accesarea fondurilor europene pentru
agricultura

Gestionarea optima a resurselor in
fermele familiale

Noutati legislative, subventii, programe
europene

Leordina, Moisei

Sisesti

Copalnic Manastur

Viseu de Jos

Cernesti

14.06.2010

10.07.2010

6.08.2010

12.08.2010

16.10.2010

35

12

46

52

32

Mese rotunde
4/74

-Importanta cresterii oilor de carne
-Posibilitatea accesarii de fonduri
europene
-Calculul UDE si ce reprezinta acestea
pentru fermieri
-Procedurile privind accesarea
proiectelor de finantare din fonduri UE

Surdesti
Bicaz

Copalnic Manastur

Bicaz

08.01.2010
24.02.2010

17.03.2010

18.03.2010

9
40

14

11

Dezbateri 5/123 -Cine poate beneficia de masura 141
- Fonduri europene pt. agricultor
- M141,M 112

-Fonduri europene pentru agricultori
-Politica Agricola Comun- finantarea
agriculturii in perioada 2010-2013

Dezbatere cu crescatorii de animale pe
tema biosecuritatii animalelor, igiena
spatiilor de cazare si norme de aplicare

Copalnic Manastur

Copalnic Manastur
Oarta de jos

Copalnic Manastur
Oarta de Jos

Dumbravita

27.01.2010

17.02.2010
10.02-27.02.2010

10.03.2010
10.03.2010

14.10.2010

70

15
33

15
35

25

SITU IA
privind realizarea de filme, materiale audio-vizuale

Nr.
crt.

Filme/emisiuni radio-TV Denumire/ tematic Postul i data la
care s-a difuzat

Durata
- min -

1 Emisiune TV Masura 141- conditii de accesare a
sprijinului financiar

Maramures TV 60 min

2 Emisiune TV Prezentarea Camerei Agricole
Maramures

TL+ 60 min

SITUA IA
Privind materialele informative referitoare la activit ile desf urate de CAJ

Titlul materialului Subiectul materialului
(cursuri, loturi,
simpozioane)

Publicate în
Presa local

(titlul publica iei în
care a ap rut)

Presa central
(titlul publica iei
în care a ap rut)

Presa
electronic

(site ANCA sau
alte site-uri)

Expo.de pasari
,,Creasta cocosului”

Colaborare,organizare - da
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Proiecte cu finantare
din fonduri UE

Masa rotunda - da

Subventii 2010 la
albine

Intilnirea stuparilor - da

Intilnirea fermierilor
la Copalnic Manastur

Intilnirea producatorilor:
-avantajele asocierii in

asociatii,grupui de
producatori,

-produse traditionale

Informatia zilei - da

Intilnirea fermierilor
la Tg.Lapus

Informarea si
prelucrarea cererilor de
plata prntru 2010,plati
acordate din bugetul

national
-,M.112,141,142

Graiul
Maramuresului

- -

Structuri de acoperire
a plantatiilor
legumicole, viticole si
pomicole

simpozion Graiul
Maramuresului

- www.cjmm.ro

Certificarea si
inregistrarea
produselor traditionale
si ecologice

simpozion Graiul
Maramuresului

- www.cjmm.ro

DIRECTOR EXECUTIV
Ing Viorica Ciocian

http://www.cjmm.ro
http://www.cjmm.ro
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AGEN IA DE DEZVOLTARE DURABIL  URBAN I RURAL
URBANET

RAPORT DE ACTIVITATE

1. ÎN DOMENIU DE CONSULTAN I DEZVOLTARE DURABIL :

- Elaborarea i redactarea studiului Strategia de dezvoltare durabil  a comunei
Satulung, judetul Maramures, prin atragerea de fonduri europene, în perioada 2007
 2013 . Lucrarea a fost predat  beneficiarului în luna noiembrie 2008. Este o lucrare

complex , integrat  în strategia de dezvoltare durabil  a jude ului Maramure i
fundamenteaz  atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea local . Strategia este
fundamentat  pe ample ac iuni de informare pe baza de chestionare pentru autorit i
locale, cet eni i operatori economici, i analize SWOT a comunit ilor locale.

Strategia a fost aprobat  de Consiliul Local al comunei. Aceasta lucrare public   poate fi
studiat  la sediul prim riei.

- Elaborare cerere de finan are i preg tirea documenta iei anexe, pentru Consiliului
Local al comunei Bistra, în vederea depunerii spre finan are din Fondul European
pentru Dezvoltarea Rural  M sura 322, Renovarea, dezvoltarea satelor, a proiectului
intergrat “Modernizare infrastructur  rural  în comuna Bistra, jud. Maramure  -
modernizare drumuri / amenajare parc ri, terenuri de sport i spa ii de
recreeere / înfiin are i dotare gr dini  / activit i cultural-turistice”, valoare
total  - 1.494.440 Euro;

Prin acest proiect se  implementeaz  urm toarele ac iuni:
• Lucr ri de modernizare drumuri comunale i vicinale, pentru un total de 6 km;
• Amenajare parc ri în zona central  a loc. Valea Vi eului pe o suprafa  de 600 mp;
• Amenajare parcare în zona central  a loc. Crasna Vi eului pe o suprafa  de  370 mp;
• Amenajare spa ii de recreere în loc. Crasna Vi eului pe o suprafa  de 520 mp;
• Amenajare terenuri de sport i spa ii de recreere în loc. Crasna Vi eului pe o suprafa

de 3.150 mp, plus împrejmuire 500 m
• Amenajre parcare zona central  350 mp în loc. Bistra;
• Amenajare teren sport i spa ii recreere în Bistra 1.485 mp;
• Înfiin area i dotarea unei gr dini e în satul Valea Vi eului pentru 2 grupe;
• Renovarea unei înc peri a c minului cultural din satul Bistra i înfiin area unui centru

cultural privind tradi iile i cultura hu ulilor în cadrul c minului cultural;
• Montarea a câte unui panou informativ privind cultura i tradi iile hu ulilor în fiecare

sat al comunei Bistra.

- Elaborarea studiului “Tehnologii pentru protec ia mediului – Fabrici de biogaz”

- Elaborarea studiului “Cercetarea st rii sociale în ora ul S li tea de Sus”, necesar în
elaborarea cererii de finan are a proiectului mai jos amintit;



152

X. Activitatea altor institu ii i servicii publice

- Elaborare cerere de finan are i preg tirea documenta iei proiectului “Înfiin are
centru social reziden ial multifunc ional i oferirea de servicii sociale integrate
pentru persoane de vârsta  a treia, în ora ul S li tea de Sus, jude ul Maramure ”,
beneficiar Consiliul Local al ora ului S li tea de Sus. Valoare total 1.538.477 RON;

Proiectul urmeaz  a fi depus spre finan are în cadrul Programului Opera ional Regional,
Axa prioritar  3 – Îmbun irea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Interven ie 3.2 -
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale, în
momentul deschiderii sesiunii de cereri de proiecte.

- ACORDAREA DE CONSULTAN  LA IMPLEMENTARE:
Realizarea documenta iilor de atribuire în baza OUG 34/2006 cu modific rile i

complet rile ulterioare pentru  procedurile  de achizi ii publice de lucr ri i servicii pentru
proiectul integrat “Modernizare infrastructur  rural  în comuna Bistra, jud. Maramure  -
Modernizare drumuri / Amenajare parc ri, terenuri de sport i spa ii de recreere /
Înfiin are i dotare gr dini  / Activit i cultural-turistice”.

Documenta ia cuprinde: Note justificative, Caiete de sarcini, Clauze contractuale, Fi e
de date a achizi iilor, Formulare, Anunturi publice pe SEAP;

Documentele au fost postate pe SEAP, procedurile de achizi ii fiind programate a fi
finalizate pân  în luna mai 2011. Conform contractului cadru de finan are organizarea
procedurilor de achizi ie se desf oar  pe parcursul unui an calendaristic, procedurile fiind
laborioase i de mare r spundere, agen ia acordând consultan  în acest domeniu oric rei
comune care solicit  acest lucru.

- Elaborare cerere de finan are i acordarea de consultan  în vederea depunerii pentru
proiectul: “ÎMBUN TA IREA I EXTINDEREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU AP  POTABIL  A ORA ULUI DRAGOMIRE TI, JUDE UL
MARAMURE ”, beneficiar Consiliul Local al ora ului Dragomire ti.Valoarea total
a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de 3.353.040 lei.

Finan are prin “Programul vizând protec ia resurselor de ap , sisteme integrate de
alimentare cu ap , sta ii de tratare,canalizare i sta ii de epurare”.

Proiectul este în curs de evaluare.

PROIECTE ÎN PREG TIRE:

Titlul proiectului: “Lucr ri de refacere i modernizare a infrastructurii rutiere afectate de
inunda ii în anul 2010”. Beneficiar: COMUNA PETROVA.

Valoarea proiectului se va preciza dup  expertizare i finalizarea Studiului de fezabilitate.
Prin acest proiect se dore te a se reabilita aprox. 4 km de drumuri comunale i vicinale de

pe raza comunei care au fost afectate de inunda iile din anul 2010.
Finan are prin FEADR, M sura 322.

Agen ia Urbanet a mai avut colabor ri pentru implementarea unor proiecte culturale, de
anvergur  local , finan ate de la bugetul local, care au fost implementate: „Tab  na ional  de
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sculptur  în lemn: „DESEN, FORM , VOLUM 2009-2019”, “Tab  de arte vizuale (pictur ,
grafic , fotografie) - edi ia  a II – a”, pentru ONG – ul Asocia ia de art  fotografic  Ars
Rivulinae Vision.

2. ÎN DOMENIUL EDUCA IONAL:

- În baza acredit rii dat  de c tre Consiliul Na ional de Formare Profesional  a
Adul ilor, Agen ia Urbanet a organizat cursuri de ini iere în utilizarea calculatoarelor
dup  programa ECDL (European Computer Driving Licence, modulele: Conceptele de
baz  ale tehnologiei informa iei, Utilizarea computerului i organizarea fi ierelor,
Procesare de text, Informa ie i comunicare - internet i po  electronic )

- Au participat, finalizat cursuri i au absolvit, primind diplom , un num r de  151
persoane. Participan ii au fost din cadrul: CJMM, Serviciul Jud. de Paz  , Muzeul de
Istorie , Oficiul pt. Studii Pedologice i Agrochimice, Întreprinderea de Drumuri i
Poduri, Direc ia Jude ean  de Eviden  a  Popula iei, Sistemul de Gospod rire a
Apelor, Poli ia Comunitar .

- Sesiunile de cursuri s-au finalizat cu examene acreditate de c tre Consiliul Na ional de
Formare Profesional  a Adul ilor, iar procentul de promovabilitate a fost de 99,5%.
To i cei care au promovat examenul au primit diplome de absolvire a cursului,
recunoscute la nivel na ional din partea Ministerului Muncii i Ministrului Educa iei.

Curs de ini iere în fondurile structurale sus inut de lectori acredita i din capital ,
organizat de Agen ia Urbanet în sala de curs din Centrul de Afaceri Millennium III

Întocmit
Ioan ugar,
ef serviciu
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RAPORTUL SERVICIULUI PUBLIC SALVAMONT

În perioada 2008-2010, bugetul total alocat Serviciului Public Salvamont a fost de 1.136
mii lei. Din aceast  sum , 683 mii lei, respectiv 60%, au fost alocate la capitolul cheltuieli de
capital, bani folosi i pentru crearea infrastructurii necesare func ion rii i desf ur rii activit ii
de salvare montan .

De subliniat este faptul c  în aceast  perioad  suma alocat  dep te cu mult totalul
sumelor acordate de la înfiin area serviciului i pân  la finele lui 2007.

Pentru cheltuieli de personal s-au alocat 98 mii lei, respectiv 9%, acest lucru datorit
faptului c  serviciul func ioneaz  cu un singur angajat. Asta, deoarece activitatea efectiv  de
prevenire a accidentelor i salvarea accidenta ilor este realizat  de c tre Asocia ia Salvatorilor
Montani Baia Mare, pe baz  de contract prest ri servicii, membrii asocia iei fiind salvatori
montani voluntari, f  niciun angajat retribuit.

La capitolul Bunuri i Servicii, suma total  se ridic  la 355 mii lei, respectiv 31%, din
care pe principalele subcapitole se împart în:

Repara ii curente – 20 mii lei
Cheltuieli de func ionare – 81 mii lei
Echipamente – 81mii lei
Preg tire profesional i cheltuieli cu activitatea de patrulare i salvare – 173 mii lei
Trebuie remarcat faptul c  la acest capitol aproape 70% din fonduri au fost folosite

pentru activitatea propriu-zis , care însumeaz  2.960 zile pe an patrul ri, 236 zile pe an asisten
la competi ii sportive jude ene, na ionale i interna ionale, 59 zile pe an interven ii la apeluri de
urgen , 13 particip ri la colile de var i iarn  ale aspiran ilor, precum i câte un stagiu de
preg tire anual  de 3-4 zile cu tot efectivul.

În urma patrul rilor preventive, asisten elor la competi ii sportive i interven iile la
apeluri de urgen  au fost rezolvate 261 de cazuri de accidente, fiind vorba de  250 cete eni
români i 11 cet eni str ini.

Cele mai multe accidente au avut loc în Mun ii Gutâi, respectiv 228 accidente, Dealurile
Chioarului – 22, Mun ii Maramure ului – 3, Mun ii L pu ului – 8.

Din fondurile alocate la capitolul Bunuri i Servicii, 5% au fost folosite pentru repara iile
curente efectuate la Refugiul de la Izvoare, fiind vorba de achizi ii de materiale. De asemenea,
23% din acest capitol s-au cheltuit pentru achizi ii de echipamente de iarn i var  acestea având
însemnele Salvamont i Stema jude ului, create pentru ca salvatorii montani care asigur
serviciul în zonele stabilite s  poat  fi repera i cu u urin  de c tre turi tii care au nevoie de
ajutorul lor.

În perioada amintit , datorit  dezvolt rii domeniului schiabil i a cre terii afluxului de
turi ti montani, pe lâng  forma ia de salvatori montani din Baia Mare au fost înfiin ate înc  dou
forma ii: la Cavnic i Vi eu de Sus, care acoper  zona Mun ilor Maramure ului.

Datorit  con tientiz rii de c tre conducerea Consiliului Jude ean Maramure  a necesit ii
i oportunit ii acestei activit i, i alocarea acestor sume consistente, ast zi avem o dotare de

infrastructur , mijloace de transport, echipamente i materiale de interven ie de calitate, care
asigur  posibilitatea de a interveni în siguran  în orice fel de accident montan, precum i în
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cazul unor calamit i naturale, atunci când suntem solicita i de c tre Comisia de interven ii în
cazul situa iilor de urgen .

Jablanoczki Andrei,
ef Serviciu
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XI. ACTIVITATE LEGISLATIV

RAPORTUL DIREC IEI JURIDICE I ADMINISTRA IEI PUBLICE
cu privire la activitatea desf urat  în perioada iunie 2008 – decembrie 2010

În perioada de referin  ne-am preocupat de organizarea i desf urarea în conformitate
cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, a Regulamentului propriu de organizare i func ionare a consiliului, a
edin elor ordinare i extraordinare ale acestei autorit i a administra iei publice, a edin elor

comisiilor pe domenii de activitate i a altor activit i specifice.
S-au adoptat în aceast  perioad  un num r de 107 hot râri în anul 2008, un num r de 163

hot râri în anul 2009 i  211 hot râri în 2010.
În aceea i perioad  au fost emise dispozi ii ale Pre edintelui Consiliului jude ean, dup

cum urmeaz : 353 dispozi ii în anul 2008, un num r de 241 dispozi ii în anul 2009 i 642
dispozi ii în anul 2010.

Prin Compartimentul înv mânt, cultur , tineret, rela ii cu ONG-uri s-a asigurat
întocmirea ghidului solicitantului pentru acordarea de finan ri nerambursabile pentru cultur i
sport i întocmirea proiectelor de contracte de finan are dup  cum urmeaz :

În domeniul culturii:
2008: Prin Hot rârea Consiliului Jude ean nr. 30/2008 s-a aprobat încheierea a

54 de contracte de finan are  nerambursabil  în valoare total  de
318.500lei;

2009: Hot rârea nr.   63/2009  – 55 contracte - 329.000 lei;
Hot rârea nr. 124/2009 – 15 contracte - 100.500 lei;

2010: Hot rârea nr.  70/2007 – 78 contracte - 396.000 lei;
În domeniul sportului:
2008: Hot rârea nr.  31/2008  -  23 contracte – 1.490.000lei;

Hot rârea nr.175/2008 -    7 contracte –     300.000 lei
2009: Hot rârea nr.   55/2009  – 13 contracte - 1.800.000 lei;

Hot rârea nr.131/2009 –    7 contracte  -     600.000 lei;
2010: Hot rârea nr.  55/2010 – 28 contracte -   2.400.000 lei;

Prin Compartimentul gestionarea documentelor au fost înregistrate în perioada  de
referin i gestionate conform nomenclatorului dosarelor:

1.07.2008 – 31.12.2008  -   4.548 documente;
1.01.2009 – 31.12.2009  -   7.786 documente;
1.01.2010 – 31.12.2010  - 7.181 documente.
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Prin acela i compartiment au fost solu ionate cererile cet enilor, ale institu iilor i
agen ilor economici privind eliberarea de copii din arhiva institu iei: 33 cereri în perioada
1.07.2008 – 31.12.2008; 99 cereri în anul 2009 i 76 cereri în anul 2010.

O activitate important , respectiv reprezentarea institu iei în instan ele de judecat  a fost
realizat  de Biroul juridic, coordonare autorit i locale.

Din cele 60 de cauze aflate pe rolul institu iilor de diferite grade în perioada de referin ,
27 au fost câ tigate, în 4 cauze au fost respinse ac iunile/ap rile Consiliului jude ean
Maramure , iar  29 de cauze sunt în curs de solu ionare la instan ele de fond sau în c ile de atac.

Pe lâng  aceste activit i, Biroul juridic a desf urat i desf oar  activit i în
implementarea proiectelor, respectiv:

- avizarea de legalitate a contractelor,
- întocmirea actelor adi ionale,
- asigurarea asisten ei juridice în edin ele operative privind implementarea proiectelor.
La  solicitarea  primarilor,  secretarilor  unit ilor  administrativ-teritoriale  s-au exprimat

puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative specifice activit ii autorit ilor
administra iei publice.

În baza Legii nr. 544/2001, prin Compartimentul informa ii i rela ii publice, s-au
gestionat cele peste 70 de solicit ri de informa ii publice i cele peste 120 peti ii înregistrate ca
atare în institu ie, cu men iunea c  nu s-au înregistrat ac iuni în instan  pentru nefurnizarea de
informa ii de interes public sau pentru nesolu ionarea peti iilor.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din stocurile de interven ie comunitare destinate categoriilor de
persoane defavorizate (PEAD) în perioada 2008 – 2010, func ionarii publici din cadrul
compartimentului de coordonare a autorit ilor locale au gestionat primirea, depozitarea i
transportul spre beneficiari (pe unit i administrativ-teritoriale) a produselor alimentare acordate
(f in  alb , zah r, m lai, paste f inoase, biscui i, lapte praf) pentru cei peste 66.000 de
beneficiari, persoane fizice, din care:

- persoane cu venit  minim garantat   16.953;
- omeri        7.378;
- pensionari (pensie sub 400 lei)   28.480;
- persoane cu handicap    13.845;
În baza O.G. nr. 75/2003 privind editarea monitoarelor oficiale ale unit ilor

administrativ-teritoriale au fost editate un num r de 15 monitoare oficiale cuprinzând  hot rârile
adoptate de Consiliul jude ean Maramure , ordine ale prefectului i hot râri ale consiliilor locale,
care prezint  interes pentru mai multe unit i administrativ-teritoriale.

De asemenea, în temeiul prevederilor Regulamentului de organizare i func ionare a
Autorit ii teritoriale de  ordine public , aprobat prin H.G. nr. 787/2002 în perioada de referin
am asigurat secretariatul ATOP Maramure .

S-a asigurat, prin intermediul unor func ionari din cadrul DJAP, secretariatul Comisiei
jude ene de heraldic .

DIRECTOR EXECUTIV,
Ioan Drago
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XII. SIGURAN A CET EANULUI

INFORMARE
cu privire la activitatea Serviciului Jude ean de Paz  Maramure

desf urat  în perioada iunie 2008 – decembrie 2010

Serviciul Jude ean de Paz  Maramure  a fost înfiin at la data de 01.10.2005 prin H.C.L.

nr. 81/20.09.2005 ca serviciu public specializat, în subordinea Consiliului Jude ean Maramure ,

cu personalitate juridic i activitate autofinan at .

Obiectul de activitate al Serviciului Jude ean de Paz  Maramure  este asigurarea pazei

obiectivelor  i bunurilor ce apar in domeniului public i privat al jude ului Maramure , precum

i participarea la ap rarea ordinii i lini tii publice.

La 01.07.2008 Serviciul Jude ean de Paz  Maramure  avea 241 angaja i i 32 contracte

de prest ri servicii de paz i asigurarea ordinii publice. În baza O.U.G. nr. 63/2010 pentru

modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 i prin H.C.L. nr. 114/12.08.2010 ni se stabile te

un num r de 102 posturi.

De la 31.12.2010 Serviciul Jude ean de Paz  Maramure  are 102 angaja i i 15 contracte

de prest  servicii.

În ceea ce prive te activitatea operativ  rezultatele ne arat  urm toarele:

       S-au asigurat serviciile de paz  conform contractelor încheiate, s-au constatat un num r

de 755 de contraven ii în valoare total  de 322.170 lei la H.C.L., iar împreun  cu inspector din

cadrul Serviciului Disciplin  în Construc ii din cadrul Prim riei Baia Mare, un num r de 99 de

contraven ii în valoare  de 453.000 lei la Legea nr. 50/1991 i 5 contraven ii în valoare de 3.700

lei la Legea nr. 230/2007. Au mai fost aplicate i 532 de soma ii pentru desfiin area

construc iilor ilegale.

Prin patrulele stradale de ordine i lini te public  au fost asigurate lini tea i ordinea

public  în zonele G rii, RFN, str. M. Eminescu, cartier V. Alecsandri, Parcul Municipal i P- a

Milenium.

S-a asigurat paza blocului de locuin e sociale de pe strada Jandarmeriei. S-au efectuat

razii la blocurile de locuin e sociale de pe str zile Horea 46A, 46B, Lumini ului 13, 3A i

Macului nr. 4, cu scopul de a depista persoanele care locuiesc f  forme legale în aceste spa ii i

depistarea persoanelor date în urm rire local i general . S-a asigurat p strarea ordinii i lini tii
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publice la sediul Direc iei de Asisten  Social , precum i la sediul Serviciului de Eviden

Informatizat  a Persoanelor.

Am participat la asigurarea ordinii i lini tii publice în colaborare cu Comandamentul

Trupelor Teritoriale de Jandarmi Maramure  la manifest rile publice din aceast  perioad .

Director executiv,

Ing. Andrei Zehan
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AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLIC
În perioada iunie 2008 – decembrie 2010

INFORMARE

Privind activitat ile desf urate de Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure ,
cu implicarea direct  a pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure , MIRCEA MAN.

În  luna iunie 2008 au avut loc alegerile locale, fiind schimbat  componen a membrilor
Autorit i Teritoriale de Ordine Public .

La aceast  activitate, pre edintele MIRCEA MAN a avut o contribu ie determinant i
direct  prin dispozi iile date de numire a unor membri A.T.O.P., conform drepturilor i
obliga iilor conferite de lege, a coordonat alegerea i validarea membrilor A.T.O.P. în cadrul
edin elor Consiliului Jude ean Maramure .

Din luna Septembrie 2008, când efectiv A.T.O.P. a început activitatea în noua
componen i pân  în prezent, pre edintele CJ a sprijinit substan ial aceast  activitate prin faptul

 ori de câte ori a fost solicitat pentru alocare de sprijin financiar de la Consiliul Jude en
Maramure  pentru desf urarea unor activit i specifice, a g sit solu ii de sprijin.

În acest sens enumer m unele activit i specifice:
În februarie 2009, A.T.O.P. a fost solicitat de Serviciul Rutier din cadrul IPJ Maramure  pentru
sprijin financiar de 10.000 lei în vederea achizi ion rii unor veste reflectorizante. Acestea au fost
cump rate i distribuite cu aportul direct al pre edintelui Mircea Man.

În august 2010 a fost solicitat  suma de 5.000 lei de c tre IPJ, CNP Consiliul Teritorial
Maramure , pentru preg tirea continu  a poli tilor i îmbun irea muncii de poli ie în ceea ce
prive te normativele impuse de Comunitatea European  pentru aderarea României la spa iul

chengen.
Aceste sume au fost aprobate i alocate pentru sprijin material direct în desf urarea

activit ilor specifice în bune condi ii.
În toat  perioada analizat , am sim it implicarea i sprijinul pre edintelui Consiliului

Jude en, atât pentru consult ri, cât i în luarea deciziilor cu caracter secret sau nesecret.
Pre edintele Mircea Man a contribuit decisiv la rezolvarea tuturor situa iilor ivite i

ac iunilor întreprinse de A.T.O.P.

PRE EDINTE ,
IMON GHEORGHE
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XIII. PROIECTE DE VIITOR

Ne a teapt  în continuare o perioad  dificil , dat fiind contextul economic actual. Îns , în
ce m  prive te, tiu c  voi face în continuare tot ceea ce trebuie pentru ca jude ul Maramure  s
fie a a cum ni-l dorim cu to ii: prosper, atractiv, UNIC.

Noi, maramure enii, avem ansa de a ne reprezenta peste tot în lume, datorit  tradi iilor, a
oamenilor harnici, gospodari i deosebit de primitori, oameni adev ra i care in la valorile
mo tenite. Prin urmare, m  simt obligat, am datoria moral  de a ajuta i mai mult Maramure ul,
maramure enii, prin puterea de a avea în mân  destinele acestui jude . Asta am f cut pân  acum
i asta voi face i pe mai departe.

Voi promova cu orice eforturi p strarea acestor valori umane neperisabile i voi continua
 atrag în zon  programe economice apte pentru a genera bun starea unei lumi civilizate.

Prioritare sunt proiectele de investi ii, mai ales cele de infrastructur . Unele sunt în
derulare, altele sunt în faz  de propuneri, dar toate de o importan  deosebit  pentru jude ul
Maramure .
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- În toat  aceast  perioad  am b tut la u ile primului ministru Emil Boc i a mini trilor,
printre care Elena Udrea i Anca Boagiu, i am reu it s  conving c  f  o infrastructur

toas  nu putem avansa. Prin urmare, Maramure ul este cuprins în Programul Na ional de
Dezvoltare a Infrastructurii, cu investi ii de peste 100 milioane euro. Asta înseamn  proiecte
pentru drumuri de interes jude ean, drumuri de interes local, ap , canalizare, sta ii de epurare,
cre e, gr dini e, ce urmeaz  s  fie implementate începând din vara anului 2011.

- Continuarea lucr rilor la Drumul Jude ean Baia Sprie - Bîrsana;
- Faza de licita ie pentru atribuirea lucr rilor la DN 18: Baia Mare – Sighet; Sighet –

Moisei; Moisei – Iacobeni. Valoarea total  estimat  a proiectului pentru reabilitarea celor 197,5
km este de 802.746.220 lei;

- Proiecte pe fonduri structurale i cele destinate agriculturii, care se ridica la peste 270
milioane euro;

- Finalizarea reabilit rii Spitalului Jude ean “Dr. Constantin Opri ” din Baia Mare, lucr ri
deosebit de importante i necesare pentru cea mai mare unitate spitaliceasc  din jude ;

- Finalizarea lucr rilor, în anul 2011, la Bastionul M celarilor din Baia Mare, un alt
obiectiv turistic de o importan  deosebit . Bugetul acestuia este de 1.786.028 euro, din care co-
finan area Consiliului Jude ean este de 267.904 euro, reprezentând 15% din valoarea total ;

- Demararea lucr rilor la Proiectul “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de
Nord”, care include 16 biserici de lemn din Maramure . Proiectul mai presupune reabilitarea
drumurilor de acces pân  la punctual de vizitare, realizarea de parc ri i puncte de informare
turistic .

Am muncit, dar mai e mult de lucru. Iar pentru aceast  zon , pe care o simt ca parte a
propriului meu spirit, cred c  totul e justificat.

Drumul nostru este, i de acum în colo, plin de speran i optimism, iar timpul ne arat i
ne va ar ta în continuare c  am realizat împreun  cele mai îndr zne e proiecte.

Cu cele mai alese gânduri,
MIRCEA MAN,
Pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure


