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Raport
Cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean
Maramureş în intervalul iulie 2013 – iulie 2014
Cadru legal
În conformitate cu prevederile Legii 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, preşedintele Consiliului Judeţean trebuie să-şi prezinte consiliului raportul anual
sau, la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a
hotărârilor Consiliului Judeţean.
Fiind şeful administraţiei publice judeţene, preşedintele Consiliului Judeţean răspunde
de buna funcţionare a compartimentelor de specialitate, precum şi a agenţilor economici, a
serviciilor publice de specialitate şi a instituţiilor subordonate.
Preşedintele Consiliului Judeţean reprezintă judeţul în raportul cu celelalte autorităţi
publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
Preşedintele Consiliului Judeţean este garantul respectării Constituţiei, al punerii în
aplicare a legii şi a bunei desfăşurări a activităţii administraţiei judeţene.
În contextul economic actual, prioritară pentru preşedintele Consiliului Judeţean
Maramureş rămâne dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului, dezvoltarea cât
mai multor programe parteneriale pentru atragerea de finanţări externe, dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii la nivelul judeţului prin noul ciclu de finanţare 2014-2020.

Funcţionarea aparatului de specialitate
Potrivit art. 104 (1), lit.a din Legea 215/2001, preşedintele Consiliului Judeţean îndeplineşte,
în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionara aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale
şi regiilor autonome de interes judeţean.
Aparatul de specialitate, serviciile publice şi instituţiile subordonate, sub conducerea
preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau a secretatului judeţului, în funcţie de domeniul de
activitate, au redactat proiectele de hotărâri şi dispoziţii ale preşedintelui, respectiv
Consiliului Judeţean, în scopul emiterii sau adoptării acestora. Toate aceste proiecte, dar şi
altele pregătite în conformitate cu prevederile legale, fundamentate şi avizate, au dus la
procedura de pregătire a şedinţelor ordinare sau extraordinare.
În desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean s-au respectat procedurile prevăzute de
Legea 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, dar şi de
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Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş. Acest fapt a
permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi argumente sau
amendamente în legătură cu proiectele supuse dezbaterii precum şi a exercitării votului în
cunoştinţă de cauză.
În pregătirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri, trebuie remarcată buna
colaborare cu comisiile de specialitate şi buna colaborare între consilierii judeţeni în scopul
susţinerii intereselor judeţului Maramureş.
În intervalul supus analizei, Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat un număr de 226
hotărâri, după cum urmează: aprobarea bugetului propriu al judeţului – 6, aprobarea listei
proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniile cultură şi sport
– 4, aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru diferite
proiecte – 9, aprobarea promovării şi cofinanţării unor proiecte – 11, aprobarea contribuţiei
Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni din rezerva bugetară – 10, însuşirea unor
documentaţii cadastrale – 6, stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Maramureş şi al instituţiilor subordonate; aprobarea organigramelor şi a
statelor de funcţii – 30, aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş şi ale instituţiilor subordonate – 6,
aprobarea de schimbări de denumiri ale unor instituţii de învăţământ special ce funcţionează
sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş – 1, instituirea de restricţii de circulaţie pe
unele sectoare de drumuri judeţene – 1, aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale – 14, validarea
mandatelor unor consilieri judeţeni de pe lista de supleanţi, urmare a vacantării unor posturi
de consilieri judeţeni – 2, aprobarea încheierii contractului de credit pentru investiţii cu CEC
BANK – 1, aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale – 1, aprobarea
includerii în domeniul public al judeţului a unor bunuri – 8, stabilirea preţurilor medii ale
produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de
proprietarii uzufructuari – 2, aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului – 4,
modificarea competenţei unor comisii de specialitate – 6, aprobarea majorării bugetelor de
venituri şi cheltuieli, unităţilor sanitare ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean
Maramureş – 1, aprobarea participării la expoziţii internaţionale – 1, aprobarea utilizării
excedentului bugetar al judeţului – 3, aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice – 1,
aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de
„Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” şi acordarea unor titluri – 3, aprobarea
Normelor metodologice de acordarea a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul
Maramureş – 2, aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean acordare a
finanţărilor nerambursabile în domeniul proiectelor culturale – 1, aprobarea alocării de sume
din bugetul judeţului pentru finanţarea structurilor sportive de prim eşalon – 7, aprobarea
strategiei judeţene antidrog – 1, aprobare reparaţii curente la reţeaua DJ – 3, aprobare contract
de asistenţă proiecte -1, aprobare modificări ale hotărârilor sau anexelor la hotărârile
Consiliului Judeţean Maramureş – 20, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la unităţile
subordonate – 6, încetarea activităţii/desfiinţarea unor instituţii subordonate -3, aprobarea de
modificări pe lista de investiţii – 5, aprobarea de convenţii de colaborare -1, aprobarea
modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Maramureş – 3, aprobarea retragerii din administrare a unor bunuri din domeniul
public al judeţului, aflate în administrarea unor instituţii subordonate – 3, altele – 25.
În acest interval preşedintele a emis 416 dispoziţii dintre care: convocare şedinţe ale
Consiliului Judeţean Maramureş (ordinare, extraordinare sau de îndată) – 21,
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schimbare/respingere a schimbării pe cale administrativă a numelui de familie sau a
prenumelui – 39, numire comisii de evaluare oferte achiziţii publice – 25, numire comisii de
recepţie -32, numire directori interimari la unele instituţii publice de cultură ce funcţionează
sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş – 5, numire comisii concurs/soluţionare
contestaţii la concursurile pentru ocuparea unor posturi – 34, aprobarea virărilor de credite
bugetare – 21, delegarea atribuţiilor preşedintelui către vicepreşedinţi – 8, aprobarea
organizării concursului pentru încredinţarea managementului la unele instituţii de cultură de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş – 2, aprobarea contribuţiei Consiliului
Judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară – 24, aprobarea
promovării în grad profesional a unor funcţionari publici din aparatul de specialitate – 10,
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la
instituţiile de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş – 2, numire comisii
de evaluare a managementului instituţiilor de cultură şi comisii de soluţionare contestaţii – 4,
aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi la instituţiile subordonate Consiliului Judeţean
Maramureş – 6, acorduri eliberări paşapoarte individuale pentru minorii din sistemul de
asistenţă socială – 23, anulare procedură de achiziţii – 3, punerea în executare a unor decizii
ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – 4, nominalizare echipe proiecte 14, aprobări încadrări, mutări, transferuri de personal, precum şi reluarea activităţii
personalului între compartimentele funcţionale ale Consiliului Judeţean Maramureş – 43,
aprobare suspendare raport de serviciu – 2, aprobare delegare atribuţii şef serviciu sau birou,
pe perioade determinate – 2, numire comisii inventariere patrimoniu – 2, numirea
managerilor unităţilor sanitare ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean
Maramureş – 4, aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean
Maramureş – 2, aprobarea majorării bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii
subordonate – 5, aprobarea Listei cu Informaţii interes de serviciu gestionate de Consiliul
Judeţean Maramureş – 1, acordarea vizei „bun de plată” – 1, acordare spor pentru condiţii
vătămătoare – 16, delegare atribuţii Proiecte – 5, numire comisie selecţie membri Consiliul
de Administraţie la „Aeroportul Internaţional Baia Mare” – 1, aprobarea Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a concursului/examen pentru funcţia de director financiare la
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare -1, modificarea unor
dispoziţii – 15, altele – 25.

Transparenţă decizională
Consiliul Judeţean Maramureş a asigurat furnizarea şi comunicarea informaţiilor de
interes public, pentru care există obligaţia legală de comunicare din oficiu potrivit art. 5 din
Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Toate aceste informaţii au fost furnizate prin afişarea lor la sediul instituţiei, prin
publicaţii proprii (Monitorul oficial al judeţului), prin mijloace de informare în masă, precum
şi în pagina de internet proprie.
Consiliul Judeţean Maramureş a comunicat în principal informaţii referitoare la:
- date privind strategii de modernizare drumuri publice ale judeţului Maramureş;
- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului
Judeţean Maramureş;
- structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de
funcţionare, programul de audienţe ale instituţiei;

Page 4 of 131

-

coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail, şi adresa paginii de Internet;
date privind proiectele de finanţare din fonduri europene;
informaţii privind modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul judeţului
pentru diferite activităţi;
date referitoare la unităţile administrativ teritoriale din judeţul Maramureş;
informaţii privind sumele reprezentând corecţii financiare în derularea proiectelor
judeţului;
informaţii privind bugetul judeţului pe anul 2013;
date statistice privind judeţul Maramureş.

În perioada iulie 2013 - iulie 2014 au fost adresate Consiliului Judeţean Maramureş
un număr de 27 cereri în sensul celor definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public. Dintre aceste solicitări:
- s-a procedat la furnizarea datelor de către instituţia noastră la un număr de 26 cereri;
- o cerere de informaţii a fost redirecţionată spre competentă soluţionare altor instituţii
publice;
Tot pe parcursul perioadei iulie 2013 - iulie 2014 au fost furnizate Consiliului
judeţean Maramureş diferite materiale informative.
Consiliul Judeţean Maramureş nu a înregistrat reclamaţii administrative şi nici acţiuni
în instanţă împotriva instituţiei pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001.

Activitatea de soluţionare a petiţiilor
În cursul perioadei iulie 2013 - iulie 2014 au fost adresate Consiliului Judeţean
Maramureş un număr de 36 petiţii în sensul celor definite de art. 2 din Ordonanţa Guvernului
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea
nr. 233/2002. Dintre acestea au fost soluţionate de către instituţia noastră un număr de 26
petiţii, 5 au fost redirecţionate spre rezolvare altor unităţi sau instituţii publice în ale căror
atribuţii intră soluţionarea problemelor semnalate iar 5 petiţii au fost clasate pe motiv că s-a
răspuns deja petiţionarului respectiv pentru inexistenţa datelor de identificare a petiţionarului
potrivit prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002.
Toate aceste petiţii au fost adresate de către:
• 31 persoane fizice
•
5 anonime
În principal petiţiile se referă la:
- efectuarea unor construcţii fără autorizaţie;
- nerespectarea proiectelor de execuţie la construcţii;
- efectuarea de construcţii prin încălcarea dreptului de proprietate;
- nerespectarea legilor fondului funciar;
- sprijin pentru cumpărare/reconstruire de locuinţe;
- solicitare de sprijin pentru introducere curent electric, acces şi reparaţii drum;
- nereguli în activitatea unor primării în ceea ce priveşte respectarea legalităţii în
construcţii;
- neachitare integrală indemnizaţie însoţitor pentru persoană cu handicap;
- nereguli în activitatea unor primării cu privire la distribuirea ajutoarelor
alimentare;
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- anchete sociale pentru ajutor social.
Toate petiţiile au fost soluţionate în termen legal şi nu au fost acţiuni în instanţă
pentru nesoluţionarea acestora.
Referitor la activităţile curente în perioada de referinţă la compartimentul de
specialitate s-au înregistrat un număr de 9.830 documente intrate – care, după repartizarea
acestora de către conducerea autorităţii au fost direcţionate spre direcţiile, serviciile, birourile
şi compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Maramureş
Prin intermediul Biroului juridic şi monitor oficial s-a asigurat gestionarea unui
număr de 87 cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, din care: 29 acţiuni sindicale –
drepturi băneşti, 18 acţiuni în regres – despăgubiri pentru pagube cauzate pe drumurile
judeţene, 16 cauze privind drepturi ale persoanelor cu handicap, 9 cauze de contencios
administrativ – cu obiect anulare act, 6 cauze privind minori – plasamente, 4 acţiuni în
pretenţii, 3 acţiuni privind implementarea proiectelor din fonduri europene, 2 acţiuni în
revendicare.
În cauzele de mai sus, s-a asigurat: redactarea acţiunilor, întâmpinărilor, notelor şi
concluziilor scrise, după caz, redactarea căilor de atac respective. În majoritatea cauzelor s-a
asigurat şi reprezentarea Consiliului Judeţean Maramureş sau a unităţii administrativteritoriale – judeţul Maramureş, în faţa instanţelor judecătoreşti.
Activităţi desfăşurate în unităţile de implementare a proiectelor din fonduri
europene:
- avizarea de legalitate a contractelor aflate în derulare, întocmirea/avizarea
actelor adiţionale,
- asigurarea asistenţei juridice în şedinţele operaţionale privind
implementarea proiectelor,
- formularea actelor procedurale în domeniul achiziţiilor publice: puncte de
vedere şi concluzii scrise în faţa CNSC, căi de atac la instanţele de
contencios administrativ.
Soluţionarea, în termenele legale, a unui număr de 56 de diverse cereri cu conţinut
juridic, respectiv: plângeri prealabile, scrisori, petiţii, memorii, sesizări, reclamaţii.
Asigurarea editării Monitorului Oficial al judeţului Maramureş, ca publicaţie oficială
care are ca obiect de activitate difuzarea actelor şi documentelor emise sau adoptate de
autorităţile administraţiei publice: Consiliul Judeţean, Preşedintele Consiliului Judeţean,
Prefect şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale
administraţiei publice centrale din judeţul Maramureş.
Avizarea de legalitate a actelor Consiliului Judeţean Maramureş şi ale Preşedintelui
Consiliului Judeţean, a contractelor economice în care este parte judeţul Maramureş sau
Consiliul judeţean, a actelor adiţionale la respectivele contracte, a altor acte de gestiune care
implică răspunderea juridică a instituţiei, inclusiv contrasemnarea pentru legalitate a acestora.
Activităţi de asistenţă şi consultanţă juridică acordată instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate Consiliului judeţean, autorităţilor publice locale din judeţ, la solicitarea acestora,
consultanţă acordată compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, în
vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.
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Realizarea de către funcţionarii publici din cadrul biroului juridic a atribuţiilor
Consiliului Judeţean Maramureş în desfăşurarea programului PEAD (distribuirea de ajutoare
comunitare către unele categorii de persoane defavorizate).
Activităţi desfăşurate în comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a
contestaţiilor, în vederea ocupării unor funcţii publice sau contractuale, a promovării în clasă
sau grad profesional, respectiv activităţi desfăşurate în secretariatul tehnic al comisiilor de
evaluare a managerilor instituţiilor subordonate.
Compartimentul învăţământ, cultură, sport, sănătate şi asistenţă socială. a asigurat
derularea procedurilor privind acordarea finanţărilor nerambursabile după cum urmează:
În domeniul culturii:
2013 – 129 contracte de finanţare în valoare totală de 461.000 lei;
2014 – 125 contracte de finanţare în valoare totală de 481.500 lei.
În domeniul sportului:
- în 2013 – 46 contracte în valoare totală de 500.000 lei;
- în 2014 – 39 contracte în valoare totală de 550.000 lei.
Structuri sportive de prim eşalon:
- în 2013 – 3 contracte în valoare totală de 1.500.000 lei;
- în 2014 – 5 contracte în valoare totală de 1.700.000 lei.
În ceea ce priveşte programul „Lapte-corn” şi „Fructe în şcoli”, în anul şcolar 2013 –
2014 prin acelaşi compartiment s-au gestionat următorii indicatori:
Lapte: număr de beneficiari – 50.931 – valoarea totală a produselor distribuite –
4.890,692,93 lei
Corn: acelaşi număr de beneficiari – valoare produse distribuite:
Septembrie - decembrie 2013 - 322.772,40 lei
Ianuarie – iulie 2014 -1.054.238,64 lei
Fructe: total beneficiari : 41.514 – valoarea totală a fructelor distribuite - 936.889,41
lei
Conform prevederilor legale s-au realizat şi măsurile adiacente sub denumirea
„Fructele izvor de sănătate”, concurs între unităţile şcolare.
Au participat 33 unităţi de învăţământ cu un număr total de 11.460 beneficiari. Total
sume alocate: 5.844.205,58 lei.
În primul semestru al anului 2014 în temeiul O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002, ale Normelor
metodologice de aplicare ale prevederilor O.G. nr.82/2001 aprobată prin H.G. nr.1470/2002
precum şi în baza Hotărârilor C.J.M. nr.33/2014 şi nr.112/2014 s-a gestionat, în două etape,
din punct de vedere tehnic, repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin după cum
urmează:
Prima etapă: 82 unităţi de cult – suma totală repartizată 1.086.500 mii lei;
A doua etapă: 20 unităţi de cult – suma totală repartizată 123.500 mii lei.
În conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de
ordine publică aprobat prin H.G. nr.787/2008 s-a asigurat secretariatul Autorităţii Teritoriale
de Ordine Publică Maramureş.
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Activitatea economico-financiară
În conformitate cu prevederile art. 104 (4), preşedintele Consiliului Judeţean are
funcţia de ordonator principal de credite, întocmind proiectul de buget al judeţului şi contul
de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, urmăreşte
modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului şi iniţiază, cu aprobarea
consiliului, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în
numele judeţului.
A.
SURSE ATRASE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU JUDEȚUL
MARAMUREȘ
În cursul anului 2013 prioritatea a fost atragerea a cât mai multe resurse financiare la
consolidarea bugetului judeţului Maramureş. Astfel în anul 2013 s-au făcut intervenţii atât la
Ministerul Finanţelor Publice cât şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor obţinându-se
suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Astfel pentru judeţul
Maramureş s-au alocat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în valoare
iniţială de 385.600 mii lei, obţinându-se în cursul anului suplimentarea acestor surse cu
18.439,00 mii lei, ajungându-se la sume definitive la finele anului de 404.039,00 mii lei
astfel:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 s-au suplimentat sumele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat cu 7.233 mii lei;
HOTĂRÂREA nr. 935 din 27 noiembrie 2013 privind alocarea unor sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din
bugetele locale s-a atras suma de 4.650 mii lei;
HOTĂRÂREA nr. 973 din 11 decembrie 2013 privind alocarea unor sume din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru
unele judeţe, s-a atras suma de 5.406 mii lei;
HOTĂRÂRE nr. 986 din 11 decembrie 2013 privind repartizarea unor sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de
învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi
municipiul Bucureşti, s-a atras suma de 1.150 mii lei;
In anul 2014 pentru judeţul Maramureş s-au alocat sume defalcate din unele venituri
ale bugetului de stat în valoare iniţială de 390.915 mii lei în creştere cu 5.315 mii lei faţă de
iniţialul din anul precedent.
B. BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ
În cursul anului 2013 m-am preocupat de buna gospodărire a resurselor consiliului
judeţean, propunând spre aprobare Consiliului judeţean Maramureş bugetul propriu iniţial şi
definitiv pe anul 2013 şi contul de execuţie al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2012,
având în vedere asigurarea cu resurse financiare a tuturor instituţiilor din subordine. Bugetul
iniţial pe 2013 al Consiliului judeţean Maramureş a fost de 339.057,68 mii lei, înregistrând
rectificări pe parcursul anului, ajungându-se la un buget definitiv de 341.268,68 mii lei.
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Realizarea veniturilor consiliului judeţean pe anul 2013 se prezintă astfel:

Încasări
INDICATORI

realizate
-mii lei-

VENITURI TOTALE, din care:

206.986,09

1. VENITURI PROPRII, din care:

44.439,37

- cote defalcate din impozitul pe venit

29.240,07

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 12.982,59
echilibrarea bugetului propriu
2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A, din care:

79.117,00

- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la 57.481,00
nivelul judeţului
- sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene
-

sume defalcate din TVA pentru
locale

7.000,00

echilibrarea bugetelor 14636,00

3. SUBVENŢII, din care:

73.096,28

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 8.304,06
susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) post-aderare
- subvenţii primite din bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 50.462,70
acordate persoanelor cu handicap
-

sume primite de administraţiile locale in programul FEGA
implementat de APIA

-

subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea 553,81
camerelor agricole

4.SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR 10.333,44
EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI
CHELTUIELILE BUGETARE pe capitole şi ordonatori se prezintă astfel:
CAPITOLUL 51.02.-AUTORITĂŢI PUBLICE:
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Creditele bugetare aprobate la acest capitol de cheltuieli au fost în sumă de
11.469,68 mii lei, iar plăţile la finele anului în sumă de 9.470,36 mii lei, procentul de
realizare fiind de 82,6%. La acest capitol au fost cuprinse cheltuielile de personal aferente
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Maramureş, îndemnizaţiile de şedinţă ale
consilierilor judeţeni, cheltuieli cu bunuri şi servicii precum şi cheltuieli de capital în
cuantum de 64,80 mii lei. La titlul cheltuieli de capital s-au utilizat sume pentru obiective
cum ar fi: achiziţia de dotări independente, respectiv tehnică de calcul , achiziţionarea de
licenţe pentru programe informatice și achiziționarea de softuri pentru impozite și taxe locale
și pentru gestiunea documentelor.
CAPITOLUL 54.02.- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:

La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite bugetare în sumă de 4.008,91
mii lei, faţă de care s-au făcut plăţi în sumă de 1.990,81 mii lei procentul de realizare fiind de
49,66%.
În cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuieli reprezentând transferuri pentru
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor, Agenţia de Dezvoltare Durabilă „Urbanet”,
Serviciul Public Judeţean „Salvamont”, Centrul Judeţean de Informare Turistică
„MaramureşInfoturism”, cheltuieli privind cofinanţarea programelor din fonduri
nerambursabile şi T.V.A.-ul aferent acestor programe precum şi cheltuieli privind acordarea
de sprijin financiar unităţilor-administrativ teritoriale din judeţ pentru înlăturarea efectelor
calamităţilor naturale. Tot aici se cuprinde şi fondul de rezervă bugetară. Potrivit dispoziţiilor
legale în vigoare, fondul de rezervă bugetară s-a constituit şi utilizat în conformitate cu
hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş şi dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean
aşa cum rezultă din situaţia de mai jos:
Fond de rezervă aprobat iniţial

3.000 mii lei

Suplimentare în cursul anului

400 mii lei

TOTAL FOND DE REZERVĂ APROBAT

3.400 mii lei

Fondul de rezervă constituit la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş pentru
anul 2013 a fost de 3.400 mii lei, suma fiind repartizată pentru finanţarea unor acţiuni noi
intervenite, din care cele mai importante sunt: finanţarea autorităţilor publice, instituţiilor sau
activităţilor din subordinea acestora, pentru susţinerea sportului, pentru diferite acţiuni de
cultură , religie, precum şi pentru acordarea unor ajutoare financiare.
Din total fond de rezervă suma de 3.400 mii lei s-a repartizat pe capitole bugetare
după cum urmează:
mii lei
-

cap. 51.02 .- AUTORITĂŢI PUBLICE

65,00

-

cap. 54.02. - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

411,90

-

cap. 61.02. - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ

8,00

-

cap. 65.02. - INVATAMANT

200,00
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-

cap. 67.02.- CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE din care:

2527,30

-

acţiuni culturale

528,80

-

religie

1290,50

-

sport

708,00

-

cap. 68.02.-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, 132,00
AJUTOARE, INDEMNIZAŢII

-

cap. 70.02.PUBLICA

LOCUINTE,

SERVICII

SI

DEZVOLTARE 55,80

CAPITOLUL 60.02.- APĂRARE
La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite în sumă de 351,50 mii lei şi s-au
efectuat plăţi în sumă de 337,83 mii lei, procentul de realizare fiind de 96,11%. În cadrul
acestui capitol au fost finanţate cheltuieli cu bunuri şi servicii la Centrul militar judeţean
precum şi cheltuieli de capital în valoare de 96,09 mii lei reprezentând reparaţii capitale la
clădirea sediu a acestuia precum şi achiziţionarea unui router şi a unor licenţe pentru
programe informatice.
CAPITOLUL 61.02.- ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite în sumă de 1,928,95 mii lei şi sau efectuat plăţi în sumă de 1,114,49 mii lei, procentul de realizare fiind de 57,78%. În
cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuieli cu bunuri şi servicii ale Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş „Gh. Pop de Băseşti”- protecţie civilă. S-au mai
efectuat cheltuieli de capital în sumă de 99,86 mii lei pentru poarta acces și sistem
monitorizare video precum și reparaţii capitale la sistemul de încălzire la sediul Inspecţiei de
Prevenire. În cadrul proiectului finanţat din fonduri externe post aderare „Reducerea
Riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă” s-a utilizat pentru investiţii suma de 545,17 mii lei.
CAPITOLUL 65.02.- ÎNVĂŢĂMÂNT
Creditele bugetare aprobate la acest capitol de cheltuieli sunt în sumă de 25,039,07
mii lei, efectuându-se cheltuieli în sumă de 23,876,82 mii lei, procentul de realizare fiind de
95,36%. În cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri
şi servicii iar în cadrul cheltuielilor de capital, în cuantum de 11,95 mii lei, s-a realizat
achiziţia de licenţe informatice la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.
CAPITOLUL 66.02.-SĂNĂTATE
La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite bugetare în sumă de 44,892,73
mii lei, şi s-au efectuat cheltuieli în sumă de 23,938,41 mii lei, procentul de realizare fiind de
53,32%. Din acest capitol au fost finanţate cheltuieli de întreţinere şi funcţionare la Spitalul
Judeţean de Urgenţă „ Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în sumă de 4.000 mii lei, respectiv
100 mii lei cheltuieli de capital şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare la Spitalul de Boli
Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare în sumă de 50 mii lei, respectiv 1350 mii lei cheltuieli de
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capital. La secţiunea de dezvoltare s-a asigurat cofinanţarea obiectivului „Extindere spitalU.P.U.” din bugetul propriu al judeţului, programul fiind finanţat de la bugetul de stat şi din
veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Constantin Opriş”. Din veniturile proprii ale instituţiei şi transferurile din bugetul propriu al
judeţului s-a achiziţionat un angiograf, aparatură medicală, o autoutilitară, două autoturisme
pentru serviciul de medicină legală(achiziţionate prin programul aprobat de OUG 196/2005RABLA), s-au executat reparații capitale în vederea reabilitării pergolelor (suprastructură) de
pe terasa clădirii Spitalului Judeţean “Dr. Constantin Opriş”, corpuri F+M şi s-au achiziţionat
programe informatice. Investiţiile acestei instituţii pentru anul 2013 se cifrează la 4.536,26
mii lei.
La Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare s-au executat lucrări de
investiții la două obiective noi: proiectarea şi execuţia construcţiei suport firmă luminoasă
(TOTEM) precum și construcţia unui gard împrejmuitor pentru care s-au utilizat sume în
valoare totală de 174,00 mii lei. Au mai fost realizate și alte cheltuieli de capital prin achiziția
de dotări independente în sumă de 528,50 mii lei, constând în aparatură medicală(între care
amintim: ionometru, monitor funcții vitale, ecograf și autoclav), echipamente pentru spațiile
de deservire, un autoturism (achiziţionat prin programul aprobat de OUG 196/2005-RABLA)
și un cazan pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră. Tot la această instituție s-au
realizat proiecte aferente obiectivelor de investiții în valoare de 97,90 mii lei, reparații
capitale la sistemul de transport al alimentelor, reparații capitale la secția
Dermatovenerologie și achiziția de licențe informatice în cuantum de 828,30 mii lei.
În cadrul aceluiaşi capitol s-a prevăzut și suma de 38.756,97 mii lei pentru proiectul
Consiliului Judeţean Maramureş finanţat din fonduri europene nerambursabile post aderare
„Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare” faţă de care sau cheltuit 18.365,08 mii lei. De asemenea tot în cadrul cheltuielilor de capital de la nivelul
Consiliului Judeţean Maramureş a mai fost utilizată suma de 57,49 mii lei pentru servicii de
supraveghere lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Dr. Constantin Opriş”.
CAPITOLUL 67.02.-CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite bugetare în sumă de 43.913,36
mii lei, efectuându-se cheltuieli în sumă de 24.257,91 mii lei, procentul de realizare fiind de
55,24%.
Situaţia prevederilor bugetare aprobate şi a realizărilor pe fiecare ordonator de credite
şi acţiuni finanţate de la acest capitol se prezintă astfel:
- mii lei -

Plăţi efectuate

Ordonatorul de credite

Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare

Credite
definitive
anul 2013
3.600,00

în
3.553,80
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Muzeul judeţean de istorie şi arheologie Baia Mare
Muzeul judeţean de etnografie şi si artă populară Baia
Mare

1.835,00
1.920,00
1.470,00

1.470,00

969,58

Muzeul judeţean de artă Baia Mare

970,00

Muzeul de mineralogie Baia Mare
Ansamblul folcloric naţional “Transilvania” Baia Mare

1.055,00
1.870,00

997,21
1.870,00

Şcoala de arte „Liviu Borlan” Baia Mare

488,00

488,00
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 618,00
tradiţionale

611,41

Revista culturală Nord Literar

110,20
112,00

Revista Familia Română

235,78
237,00

Servicii religioase (personal neclerical)

7.060,25
7.065,00

Programe fonduri nerambursabile sport

1.720,71

Programe fonduri nerambursabile cultură

1.800,00
500,00

452,17

Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei

22.208,36

2.883,80

În cadrul acestui capitol bugetar s-au prevăzut la cheltuieli de capital sume în cuantum
de 16.543,76 mii lei, din care s-au utilizat pentru realizarea investițiilor sume în valoare de
1.162,29 mii lei. Între investițiile realizate la acest capitol amintim cheltuieli cu realizarea
proiectului desfășurat în cadrul Consiliului județean Maramureș “Circuitul bisericilor de
lemn din Transilvania de Nord”, finanțat din FEN, în sumă de 649,70 mii lei.
La Muzeul județean de Istorie și Arheologie s-au achiziționat dotări independente
cum ar fi: o nivelă optică cu citire digitală necesară pentru ridicarea cotelor din șantierele
arheologice deschise; unităţi păstrare valori patrimoniale; o autoutilitară în scopul deservirii
activităților de pe teren; sistem supraveghere video; achiziţii patrimoniale specifice
patrimoniului muzeal; un sistem de protecţie la trăsnete cu dispozitiv de amorsare tip PDA.
Pentru realizarea acestor investiții s-a utilizat suma de 185,29 mii lei.
În cadrul Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară s-au achiziționat obiecte
de artă specific pentru completarea patrimoniului instituției, o roată electrică olărit și un
sistem supraveghere şi alarmă la efracţie pentru zona “Teatrul de vară” şi Muzeul Satului.
Aceste investiții s-au realizat în urma utilizării sumei de 115,00 mii lei.
Muzeul de mineralogie Baia Mare a realizat în anul 2013 investiții în valoare de 7,00
mii lei constând în achiziţia imobilului anexă la clădirea instituţiei Planetariul Baia Mare, cu
denumirea clădire MTC Cinemar și pentru achiziția de licenţe software.
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În cadrul Muzeului de artă “Centru Artistic” Baia Mare suma de 205,30 mii lei a fost
utilizată pentru achiziția de mobilier de depozitare a patrimoniului muzeal; rasteluri de
depozitare a patrimoniului muzeal-pictură, grafică şi sculptură; aparatură de optimizare a
microclimatului în noile depozite din vechiul corp magazine și achiziţii de patrimoniu
muzeal.

În anul 2013 au fost alocate din bugetul propriu sume pentru finanţarea “Programului
judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile activităţilor nonprofit de interes general”
pe următoarele domenii de activitate:
-

acţiuni culturale 500 mii lei (plăţi de 452,16 mii lei)
activităţi sportive 1.800 mii lei (plăţi de 1.752,16 mii lei)

CAPITOLUL 68.02.- ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE,
INDEMNIZAŢII:
La acest capitol de cheltuieli au fost alocate credite bugetare în sumă de 89.266,08 mii
lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 83.564,74 mii lei, procentul de realizare fiind de 93.61%.
Din total, suma de 83.507,29 mii lei reprezintă plăţile efectuate de Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş, din care 50.460,13 mii lei reprezintă
transferuri de la bugetul de stat pentru drepturi acordate persoanelor cu handicap, suma de
33.047,17 mii lei s-a utilizat pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii şi
cheltuieli de capital la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. La
acest capitol Consiliul judeţean a utilizat suma de 132 mii lei pentru acordarea de ajutoare
unor persoane fizice şi juridice. Suma de 74,55 mii lei sunt plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent şi se scade.
În privinţa cheltuielilor de capital în cursul anului 2013 s-au achiziţionat dotări
independente pentru DGASPC Maramureş cum ar fi: 4 laptop-uri, 7 calculatoare cu
periferice, 1 server, două centrale termice pe gaz la locaţia Centru Primire Regim Urgenţă şi
Centru Maternal de pe str. Victor Babeş nr.54, o mașină de gătit pe gaz cu 6 ochiuri şi cuptor
la locaţia CIA Poienile de sub Munte și o mașină de gătit electrică împreună cu un cuptor
electric cu 6 arzătoare de 2 KW la locaţia CIA Poienile de sub Munte. Valoarea dotărilor
achiziționate este de 106,46 mii lei.
La categoria alte cheltuieli de investiții au fost realizate următoarele lucrări de
investiții: reparaţii capitale și construire şopron lemne la CTF Ocna Şugatag, reparaţii
capitale la centrala termică de la CIA Poieni precum și achiziția de licenţe informatice, în
valoare totală de 352,84 mii lei.
CAPITOLUL 70.02.- LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ :

La acest capitol de cheltuieli au fost alocate credite bugetare în sumă de 775,80 mii
lei, utilizându-se suma de 252,25 mii lei, procentul de realizare fiind de 32,51%. S-au
finanţat lucrări din categoria de investiţii „Cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF si a altor
studii” cum ar fi: studii și reanalizare documentaţii pentru obţinerea avizelor aferente
obiectivului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureș;
DALI, PT, expertiză tehnică şi documentaţii pentru proiectul Centru naţional de informare şi
promovare turistică Maramureş - Baia Mare; DALI, PT, DDE, caiete de sarcini, liste de

Page 14 of 131

cantităţi şi lucrări şi asistenţă tehnică aferente obiectivelor: amenajări interioare sală
videoconferinţă-corp B, sala 105, amenajare sală de şedinţă consiliu şi săli şedinţe comisii de
specialitate-corpul F, sală cantină, amenajări alei exterioare şi steag catarguri la Palatul
Administrativ.
CAPITOLUL 74.02.-POTECŢIA MEDIULUI:
În capitolul 74.02 este cuprins proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile
post aderare Parcul Naţional Munţii Rodnei. Creditele aprobate sunt în sumă de 12.867,37
mii lei faţă de care plăţile sunt de 773,31 mii lei, cu un grad de realizare de 6,01%.
Cheltuielile de capital din cadrul capitolului se cifrează la 532,05 mii lei din care s-au plătit
lucrări pentru obiectivul "Centru de vizitare Parcul Naţional Munţii Rodnei", studii aferente
proiectului, marcarea de trasee montane, filme documentare pentru proiectul finanțat din
fonduri externe nerambursabile “Măsuri de management privind creşterea gradului de
informare şi conştientizare din parcul naţional Munţii Rodnei”.
CAPITOLUL 80.02.-ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI
DE MUNCĂ:
La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli în sumă 12.915,91 mii lei pentru derularea
unor proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare cum ar fi:
proiectul Reabilitare constructivă şi repunere în circuit turistic a obiectivului Turnul
Măcelarilor, proiectul MINIEUROPE, proiectul MORE4NRG, proiectul CLIMACT,
proiectul CBC Parliament, Proiectul Moştenire Maramureşeană între Mara şi Cosău şi
proiectul Promovarea Turismului în Defileul Lăpuşului. Plăţile pentru aceste proiecte sunt în
sumă de 1.435,51 mii lei cu un procent de realizare de 11,11%. Cheltuielile de capital
realizate la acest capitol sunt în valoare de 219,16 mii lei, din care au fost achiziţionate dotări
independente şi alte cheltuieli de investiţii aferente proiectelor Moştenire maramureşeană
între Mara şi Cosău și CLIMACT - Regiunile pentru protecţia climatului, finanţate din
fonduri externe nerambursabile.
CAPITOLUL 83.02.-AGRICULTURĂ:

La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli în sumă 554 mii lei reprezentând transferuri
de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru finanţarea Camerei Agricole
Judeţene. În anul 2013 suma transferată este de 553,81 mii lei, procentul de realizare fiind de
99,96%.
CAPITOLUL 84.02.-TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII:
La acest capitol de cheltuieli, creditele bugetare aprobate au fost în sumă de 93.285,32
mii lei, şi s-au efectuat plăţi în sumă de 23.521,65 mii lei, procentul de realizare fiind de
25,21%. În cadrul acestui capitol s-au finanţat lucrări de reparaţii şi întreţinere a drumurilor
judeţene în sumă de 19.444,52 mii lei. La R.A. “Aeroportul Internaţional” Baia Mare s-au
transferat sume pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare în cuantum de 4.000,00 mii lei şi
pentru cheltuieli cu investiţii suma de 100,00 mii lei. Din această sumă s-a achiziţionat o
autospecială intervenție rapidă cu agenți complementari de stingere incendii. Tot la acest
capitol s-a cuprins la prevederi bugetare suma de 68.755,32 mii lei sumă alocată pentru
proiectul finanţat din fonduri externe nerambursabile post aderare Reabilitare traseu DJ Baia
Sprie-Cavnic-Ocna Şugatag-Călineşti-Bârsana. În anul 2013 s-au efectuat plăţi pentru această
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lucrare în sumă de 47,13 mii care reprezintă în totalitate cheltuieli de capital. Plăţile
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent sunt de 70 mii lei
Execuţia pe cele două secţiuni pe anul 2013 se prezintă după cum urmează:
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
Încasări realizate.........................................................169.861,46 mii lei,
Plăţi efectuate........................................................... 169.851,13 mii lei,
Excedent............................................................................ 10,33 mii lei.
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
Încasări realizate......................................................... 37.124,63 mii lei,
Plăţi efectuate........................................................... 25.236,77 mii lei,
Excedent..................................................................... 11.887,86 mii lei.
EXCEDENTUL ANUAL. La finele anului 2013, în secţiunea de funcţionare s-a
înregistrat un excedent în sumă de 10,33 mii lei. Bugetul secţiunii de dezvoltare a fost
aprobat cu un deficit de 31.345 mii lei acoperit din excedentul anilor anteriori. Această sumă
reprezintă venituri încasate în anii anteriori (sume de la Uniunea Europeană pentru programe
finanţate din fonduri nerambursabile, sume cu afectaţie specială de la bugetul de stat, sume
aprobate prin Hotărâri ale Consiliului judeţean din excedent pentru cheltuieli de dezvoltare) şi
care nu au fost utilizate în anul anterior. La finele anului secţiunea de dezvoltare se închide cu
un excedent de 11.887,86 mii lei .
Programul de investiţii realizate pe anul 2013 cuprinde obiective de investiţii cu
finanţare integrală sau parţială de la buget în valoare totală de 28.251,86 mii lei, în
următoarea structură:
1. lucrări în continuare
20.130,82 mii lei
2. lucrări noi

218,87 mii lei

3. alte cheltuieli de investiţii

7.902,17 mii lei

În anul 2014 una din preocupări a fost cea a bunei gospodăriri a resurselor
instituţiei, propunând spre aprobare Consiliului Judeţean Maramureş bugetul propriu iniţial
pe anul 2014 şi contul de execuţie al Consiliului Judeţean Maramureş pe anul 2013, având în
vedere asigurarea cu resurse financiare a tuturor instituţiilor din subordine. Bugetul iniţial pe
2014 al Consiliului Judeţean Maramureş a fost de 339.516,26 mii lei iar până la data de 31
iulie s-au efectuat două majorări în valoare de 2.255,45 mii lei (reprezentând proiecte cu
finanţare nerambursabilă la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională).
Bugetul propriu iniţial al judeţului s-a stabilit la venituri în suma de 295.990,26 mii
lei şi la cheltuieli în sumă de 337.111,26 mii lei cu un deficit de 41.121,00 mii lei. Deficitul
în sumă de 41.121,00 mii lei s-a acoperit din excedentul anilor anteriori.
Bugetul pe secţiuni se prezintă după cum urmează:
- secţiunea de funcţionare cuprinde la venituri suma de 174.253,00 mii lei şi la cheltuieli
suma de 174.253,00 mii lei.
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- secţiunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 121.737,26 mii lei şi la cheltuieli suma
de 162.858,26 mii lei cu un deficit de 41.121,00 mii lei care se acoperă din excedentul anilor
anteriori.
Veniturile în sumă de 295.990,26 mii lei s-au constituit din următoarele surse:
- suma de 2.300 mii lei reprezentând venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuţii,
vărsăminte şi alte venituri s-a stabilit prin evaluarea materiei impozabile şi a bazei de
impozitare, prin evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea precum şi
prin alte metode specifice cum ar fi serii de date;
- suma de 32.121 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit s-a stabilit prin
prognozarea impozitului pe venit care urmează să se încaseze în anul 2014 la nivel de judeţ
din care o cotă de 11,25% se alocă bugetului propriu al judeţului;
- suma 14.634 mii lei reprezentând sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
(18,5 %) pentru echilibrarea bugetului propriu s-a cuprins potrivit adresei nr.38/09.01.2014 a
Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş privind sumele care se repartizează
de către această instituţie către bugetele locale;
- suma de 54.648 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului;
- suma de 7.000 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
drumuri judeţene;
- suma de 14.660 mii lei reprezentând sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale alocate judeţului Maramureş.
- suma de 99.112,80 mii lei reprezentând subvenţii de la bugetul de stat, din care: suma de
50.693 mii lei pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 835
mii lei pentru finanţarea camerei agricole, suma de 27.584,80 mii lei pentru susţinerea
derulării proiectelor finanţate din FEN post aderare.
- suma de 71.568,46 mii lei reprezentând sume de la Uniunea Europeană în contul plăţilor
efectuate şi pre-finanţări pentru proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile post
aderare.
Cheltuielile bugetului propriu al judeţului în sumă de 337.111,26 mii lei au fost
repartizate pe ordonatori de credite, acţiuni şi activităţi având în vedere asigurarea
cheltuielilor de strictă funcţionare, a cheltuielilor privind întreţinerea şi deszăpezirea
drumurilor judeţene, a cheltuielilor privind sprijinirea sportului maramureşean precum şi
finanţarea unor proiecte din domeniul culturii şi religiei.
Stabilirea cheltuielilor de personal pentru fiecare instituţie publică şi aparatul propriu
al judeţului s-a făcut având în vedere nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat
pentru bugetul propriu al judeţului Maramureş prin Decizia şefului de administraţie a
Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş nr.3/2014, conform Ordinului Comun
nr. 64/39/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului
finanţelor publice privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului de stat
pe anul 2014.
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S-au avut în vedere toate prevederile legale în vigoare referitoare la unele măsuri de
reducere a unor cheltuieli bugetare în anul 2014 cum ar fi: neacordarea premiului anual, a
altor premii, a primelor de vacanţă, a tichetelor de orice natură precum şi prevederile art. 24
din OUG 34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care sunt aplicabile şi
anului 2014.
Pentru derularea în continuare a unor proiecte la care Consiliul Judeţean Maramureş
este partener şi beneficiar s-au asigurat sume pentru cofinanţarea acestora şi asigurarea
cheltuielilor neeligibile ce decurg din aceste proiecte.
La fundamentarea bugetului pentru anul 2014 s-a avut în vedere constituirea unui fond
de rezervă bugetară în valoare de 1.200 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau
neprevăzute ce vor apărea în cursul exerciţiului bugetar.
La data de 31 iulie din fondul de rezervă s-a utilizat suma de 1.034,30 mii lei după
cum urmează:
mii lei
-

cap. 54.02. - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

510,00

-

cap. 65.02.-INVATAMANT

100,00

-

cap. 66.02.- SĂNĂTATE

75,00

-

cap. 67.02.- CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE din care:

298,80

-

acţiuni culturale

292,30

-

sport

6,50

-

cap. 68.02.-ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, 50,50
AJUTOARE, INDEMNIZAŢII
1.034,30

TOTAL GENERAL

În anul 2014 au fost alocate din bugetul propriu sume pentru finanţarea “Programului
judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile activităţilor nonprofit de interes general”
precum şi sume reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România după cum urmează:
-

acţiuni culturale 500 mii lei
activităţi sportive 2.300 mii lei
culte religioase 1.200 mii lei.

Programul de investiţii aprobate pe anul 2014 la luna iulie cuprinde obiective de
investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget în valoare totală de 204.882,51 mii lei,
în următoarea structură:

Page 18 of 131

Mii lei
P R O G R A M 2014

Indicator

din care finanţat din:

2014

Surse

(col.6 la

proprii

Credite

0

1

5

6

TOTAL

204.882,51

7

Total buget local

externe

interne

col.10)

Alte surse potrivit legii

crt.

TOTAL

Pe seama transferurilor de la
bugetul de stat

Nr.

8

9

10

11

8.843,10 42.100,00

0,00

153.908,41

20.000,00 31,00

A

OBIECTIVE
(PROIECTE)
ÎN
CONTINUARE
131.497,92

0,00

25.100,00

0,00

106.397,92

20.000,00 0,00

B

OBIECTIVE
(PROIECTE) NOI

49.567,05

510,00

17.000,00

0,00

32.057,05

0,00

0,00

C

ALTE
CHELTUIELI
INVESTIŢII

23.817,54

8.333,10 0,00

0,00

15.453,44

0,00

31,00

din care:

DE

din care:
a

Achiziţii de imobile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b

Dotări independente

15.527,82

6.254,90 0,00

0,00

9.272,92

0,00

0,00

c

Chelt. pt elab. SPF,
SF si a altor studii
2.568,29

99,50

0,00

0,00

2.437,79

0,00

31,00

d

Chelt. de expertiză,
proiect. şi de exec.
privind
consolidările
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.978,70 0,00

0,00

3.742,73

0,00

0,00

e

Alte
asimilate

cheltuieli 5.721,43
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investiţiilor

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.3561 din
03.04.2014 s-a avizat favorabil contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei
facilităţi de credit în valoare de 76.000 mii lei precum şi tragerea acestei sume în două tranşe
(44.000 mii lei în anul 2014 şi 32.000 mii lei în anul 2015) după cum urmează:
l ei
DENUMIRE PROIECT CU FINANŢARE NERANBURSABILĂ

VALOAREA
CREDITULUI

TOTAL CREDIT din care:

76.000.000

Reabilitare traseu DJ Baia Sprie – Cavnic - Ocna Şugatag - Călineşti - Bârsana 14.900.000
Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare

8.200.000

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

4.000.000

Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș

45.000.000

Măsuri de management privind creșterea gradului de informare din Parcul 1.900.000
Munții Rodnei
Creșterea capacității de management în cazul dezastrelor naturale în zona 2.000.000
transfrontalieră

Gestionarea patrimoniului public şi privat al judeţului Maramureş
În acest domeniu prioritare au fost următoarele activități;
1. Pregătirea documentelor premergătoare în vederea înscrierii în cartea funciară a unor
imobile din domeniul public şi privat al judeţului (referate de necesitate, contracte, acte
adiţionale, recepţii documentaţii, proiecte de hotărâri de însuşire a documentaţiilor, acte
notariale), deplasări pe teren cu topografii în vederea clarificării perimetrelor imobilelor
incluse în patrimoniul judeţului Maramureş.
În cursul anului 2013 și jumătatea anului 2014 au fost finalizate documentaţiile
cadastrale şi înscrise în C.F. următoarele imobile:
Nr. crt./
Data

Denumirea
bunului

Elemente de identificare
Adresa

S. teren

S.

Nr.

Drept
de
proprietate/
adm./folos.
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înscrierii /

mp

soluţionării

19.06.2013
Dosar nr:
21755/

constr.
mp

Casa
Tineretului

Bd. Unirii 1128
Nr.13

Corp A

Baia Mare

-

06.06.2013

05.07.2013
Dosar
25373/
02.07.2013

CF/Nr.cad.

Casa
Tineretului

Bd. Unirii 1421
Nr.13

Corp B

Baia Mare

-

104054

Propr. teren:

Top:

Statul Român

1588/8/1

Propr. c-ţie:

1577/6/2/2/3/
3/2/1-C1

Domeniul
public MM

104055

Prop teren:

Top:

Statul Român

1588/8/2/1

Propr. c-ţie:

1577/6/2/2/3/
3/2/2/1

Domeniul
public MM

1588/14/4/2/3
/2/1-C1

18.09.2013
Dosar nr:

Muzeul
etnografie

32261/
20.08.2013

115346

Propr: Domeniul
public MM

61

115436

Propr: Domeniul
public MM

Baia Mare

20.08.2013

Dosar nr:

1850

Nr.1

32264/

29.11.2013

de Str. Dealul 12400
Florilor

Muzeul
etnografie
(Muzeul
Satului)

de Str. Dealul 69160
Florilor
Nr.1
Baia Mare
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08.04.2014
Dosar nr:
2740/
23.01.2014

14.04.2014
Dosar nr:
4705/

Turnul
muniţii

de P-ţa Izvoare 939
Nr.1

Baia Mare

349

106487

Baia Mare

Adm:

(Repoziţionare
teren şi notare
construcţii)

Muzeul Jud. de
Ist. şi Arh. B.
M.

Str.
Muzeul
Județean
de Monetăriei
Istorie
și nr.1-3
Arheologie
Baia Mare
Maramureș

7542

3580

116194

Dosar nr:
16173/

Muzeul Jud. de
Ist. şi Arh. B.
M.

Spit. de boli
Inf. şi Psihiatr.
Str.
V. 941
Baia Mare
Lucaciu
Centrul nr.63
(Laborator)de
sănătate mint.

725

116499

Dosar nr:
16171/

V. 10875
Spitalul de Boli Str.
Infecţioase şi Lucaciu
Psihiatrie Baia nr.72
Mare

3089

116508

Propr: Domeniul
public MM
Adm:
Spit. de Boli Inf.
şi
Psihiatrie
Baia Mare

09.04.2014

1.05.2014

Policlinica nr.2

Str.

Dosar nr:

Baia Mare

Progresului

5559/

Anexa - clădire Nr.17
spălătorie

10.02.2014

Propr: Domeniul
public MM
Adm: Spit. de
Boli
Inf.
şi
Psihiatrie Baia
Mare

09.04.2014

16.06.2014

Propr: Domeniul
public MM
Adm:

05.02.2014

09.05.2014

Propr: Domeniul
public MM

765

209

116213

Propr: Domeniul
public MM
Adm:
Spitalul
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Judeţean

21.05.2014

Policlinica nr.2

Str.

Dosar nr:

Baia Mare

Progresului

5560/

6330

1121

116216

Adm:

Nr.17

Spitalul
Judeţean

10.02.2014

14.04.2014
Dosar nr:
4705/

Propr: Domeniul
public MM

Str.
Muzeul
Județean
de Monetăriei
Istorie
și nr.1-3
Arheologie
Baia Mare
Maramureș

05.02.2014

7542

3580

116194

Propr: Domeniul
public MM
Adm:
Muzeul Jud. de
Ist. şi Arh. B.
M.

2. Pregătirea documentaţiilor necesare şi a proiectelor de hotărâre de guvern în vederea
modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unor unităţi
administrative-teritoriale - 5 proiecte de hotărâri.
3. S-a aflat în lucru verificarea documentaţiilor necesare în vederea iniţierii unui proiect
de Hotărâre de Guvern în vederea modificării şi completării Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al unor unităţi administrativ-teritoriale (pentru 30 unităţi
administrative-teritoriale care, conform reglementărilor legale, trebuie să facă modificări ale
hotărârilor de consilii locale, finalizarea documentaţiilor cadastrale şi înscrierea bunurilor în
C.F., note de fundamentare etc.). Aceste modificări sunt necesare pentru a putea fi accesate
fonduri prin anumite programe de finanţare.
4. S-au efectuat măsurători pe teren şi s-au evaluat cele doua corpuri A si B, ce aparţin
de Casa Tineretului. S-a făcut totodată, evaluarea terenului ce aparţine domeniului privat al
judeţului şi se află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş”
Baia Mare.
5. S-au efectuat deplasări pe teren pentru stabilirea perimetrului imobilelor Policlinica 2
Baia Mare, Muzeul Judeţean Maramureş, Spitalul de Boli Infecţioase Baia Mare, Centrul de
sănătate mintală Baia Mare, Ambulanţa Judeţeană Baia Mare, Substaţia Ambulanţă Sighetu
Marmaţiei, Centrul pentru copiii străzii Baia Mare, Şcoala gimnazială specială Baia Mare,
Muzeul de Etnografie Baia Mare etc., în vederea clarificării situaţiei juridice a imobilelor.

Dezvoltare, investiţii
Promovarea proiectelor care răspund necesităţilor de dezvoltare a judeţului,
identificate în Planul de dezvoltare al judeţului Maramureş – pentru perioada 2007-2013,
precum şi centralizarea şi prioritizarea propunerilor de proiecte pentru perioada 2014-2020,
dar şi identificare şi promovarea oportunităţilor de finanţare şi promovarea finanţării
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proiectelor care se regăsesc în portofoliul de proiecte al judeţului, este una din preocupările
preşedintelui consiliului judeţean, realizate prin intermediul şi cu colaborarea Direcţiei de
Dezvoltare şi Investiţii.
În conformitate cu atribuţiile care îi revin, privind dezvoltarea socio-economică a
judeţului Maramureş şi integrarea acestuia în dezvoltarea socio-economică a Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest, activitatea Serviciului Promovare Proiecte a fost centrată pe
următoarele componente:

1. Acţiuni pentru dezvoltare regională
• Organizarea întâlnirilor de lucru, cu autoritățile administrației publice locale, grupuri
de acțiune locală, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții de învățământ,
mediul de afaceri și societatea civilă în scopul elaborării materialelor specifice
dezvoltării regionale – planul şi strategia judeţului, portofoliul proiectelor propuse a fi
finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programele Operaţionale Sectoriale,
Programul de cooperare transfrontalieră precum și prin alte programe comunitare.
• Identificarea nevoilor de dezvoltare ale județului, centralizare și cuprinderea
propunerilor de proiecte primite din teritoriu in portofoliul de proiecte propuse spre
finanțare pentru perioada 2014-2020.
• Activitate de informare continuă prin e-mail, fax sau notă telefonică în legătură cu
evoluţia finanţărilor europene, pe diferite domenii de interes, pentru administraţiile
publice din judeţul Maramureş și din județele învecinate;
• Colaborare pentru actualizarea informaţiilor diseminate în judeţ cu Agenţia de
Dezvoltare regional Nord-Vest, cu Autoritățile de Management din cadrul diferitelor
ministere care gestionează programele de finanțare destinate României, respectiv
Secretariatul tehnic Comun al Programului ENPI HUSKROUA
• Colaborare cu regiuni din Europa în scopul realizării unor proiecte comune, cu
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Comitetul Regiunilor şi DG Regio din
cadrul Comisiei Europene;
• Reprezentarea judeţului Maramureș, ca regiune eligibilă pentru finanţare, în cadrul
Comitetului Comun de Monitorizare a programului transfrontalier ENPI CBC
Ungaria-Slovacia –Romania-Ucraina 2007-2013 şi participarea efectiva a echipei în
elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele.
• Reprezentarea județului Maramureș, ca regiune eligibilă pentru finanțare în cadrul
Comitetului Comun de planificare a programului transfrontalier ENI CBC
HUSKROUA 2014-2020
• Reprezentarea județului Maramureș, ca regiune eligibilă pentru finanțare în cadrul
Comitetului Comun de planificare a programului operaţional transfrontalier Romania
– Ucraina 2014-2020
• Colaborarea cu celelalte structuri ale Consiliului Județean Maramureș,
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2. Promovare proiecte de dezvoltare prin:
• Consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate, la cerere, primăriilor și instituțiilor
publice subordonate Consiliului Județean Maramureș, referitoare la sursele de
finanţare din partea Uniunii Europene şi a unor donori naţionali şi internaţionali, în
vederea întocmirii cererilor de finanțare.
• Identificarea şi promovarea în parteneriat a proiectelor de interes regional şi local.
• Promovarea proiectelor și elaborarea cererilor de finanţare din surse financiare ale
Uniunii Europene şi a altor donori naţionali şi internaţionali şi coordonare elaborării
materialelor conexe acestora – studii de fezabilitate, proiecte tehnice și orice alte
documentaţii impuse prin ghidurile și instrucțiunile de finanțare specifice.
• Participarea cu personal specializat în management de proiect în faza de implementare
a proiectelor în care Consiliul Judeţean Maramureş este solicitant sau partener.
• Participarea la întocmirea documentaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri,
servicii şi lucrări şi dacă este cazul participă în comisiile de evaluare.
• Participarea la monitorizarea execuției contractelor de bunuri, servicii şi lucrări
derulate de către Consiliul județean Maramureș și dacă este cazul participă în
comisiei de recepție aferente acestor contracte.
• Pregătirea documentații, în vederea cooperării sau asocierii cu organizații private sau
cu autorități ale administrației publice locale din țară sau din străinătate, precum și
aderarea la asociații internaționale a autorităților administrației publice locale, în
vederea promovării unor proiecte de interes comun.
PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAM OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

1. Reabilitarea traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic
(DJ184) - Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana
(DJ185)
Sursa de finanţare: Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și
locale, Domeniul Major de Intervenție 2.1 – Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
județene, străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectivul general: Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunii
de Nord - Vest şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor, în vederea
stimulării dezvoltării economice durabile.
Obiectivul specific:
Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în conformitate cu normele europene pe traseul
Baia Sprie – Cavnic – Bârsana compus din drumul judeţean DJ 184 şi tronsoanele Cavnic –
Ocna Şugatag (DJ 109F), Ocna Şugatag – Bârsana (DJ 185), în total 56,01955 km.
Valoarea totală a proiectului: 131.560.430,75 lei
Perioada de implementare: aprilie 2009 - iulie 2015
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Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.

2. Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

2Sursa de finanţare: Axa prioritară 5. Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,
Domeniul Major de Intervenție 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Beneficiar: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Maramureş, Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Bârsana, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bogdan
Vodă, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Botiza, Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Budeşti, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Călineşti, Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Copalnic Mănăştur, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Deseşti,
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Ieud, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna
Ocna Şugatag, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poienile Izei, Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Remetea Chioarului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Rozavlea,
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Săcălăşeni, Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Şişeşti, Parohia Ortodoxă Română Bârsana, Parohia Ortodoxă Română Bogdan Vodă,
Parohia Ortodoxă Română Botiza, Parohia Ortodoxă Română Budeşti, Parohia Română Unită cu
Roma Greco-Catolică Călineşti, Parohia Ortodoxă Română Cărpiniş, Parohia Ortodoxă Română
Deseşti, Parohia Ortodoxă Română Ieud (deal), Parohia Română Unită cu Roma Greco Catolică
Ieud (vale), Parohia Ortodoxă Română Şugatag, Parohia Ortodoxă Română Poienile Izei, Parohia
Ortodoxă Română Remetea Chioarului, Parohia Ortodoxă Română Rozavlea, Parohia Ortodoxă
Română Săcălăşeni, Parohia Ortodoxă Română Plopiş, Parohia Română Unită cu Roma Greco
Catolică Şurdeşti.
Obiectivul general: valorificarea durabilă a potenţialului turistic al bisericilor de lemn
recunoscute ca valori ale patrimoniului mondial UNESCO şi valori ale patrimoniului cultural
de importanţă naţională şi universală, prin crearea şi îmbunătăţirea infrastructurilor conexe
respectiv prin includerea acestora într-un circuit turistic cultural-religios, fapt ce va determina
o creştere calitativă a ansamblului condiţiilor de practicare a acestei forme de turism, cu
impact direct atât asupra creşterii atractivităţii turistice a judeţului Maramureş cât şi asupra
consacrării acestuia ca şi destinaţie turistică europeană.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Creşterea gradului de accesibilitate al bisericilor de lemn selectate, respectiv
realizarea pentru fiecare locaţie în parte a următoarelor lucrări:
- reabilitarea drumurilor de acces din drumul judeţean sau naţional principal până în punctul
de vizitare din incinta monumentului pe o distanţă de maxim 1 km.
- realizarea de parcări pentru autoturisme şi autocare în proximitatea drumului de acces în
incinta obiectivului.


Dezvoltarea infrastructurii conexe zonei turistice aferente monumentelor istorice,
respectiv pentru fiecare locaţie în parte:
- construirea unui punct de informare turistică

- alimentarea cu apă din surse locale individuale sau prin racordarea la sistemul centralizat de
alimentare cu apă în cel mai apropiat punct;
- canalizarea apelor uzate;
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- iluminatul stradal în zona monumentului istoric şi a parcării;
- iluminatul arhitectural şi de punere în valoare a obiectivului.
 Consacrarea monumentului istoric ca destinaţie turistică prin sporirea vizibilităţii acestuia,
respectiv o serie de activităţi de informare şi promovare a circuitului turistic.

Pentru a asigura o repartizare spaţială relativ echilibrată a activităţilor turistice în vederea
antrenării mai multor areale cu competitivitate economică scăzută în sensul îmbunătăţirii
gradului de atractivitate, proiectul vizează 16 biserici de lemn localizate în diferite zone ale
Maramureşului.
Valoarea totală a proiectului: 19.851.274,44 lei
Perioada de implementare: iulie 2010 - ianuarie 2015
Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.

3. Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş”
Baia Mare

Sursa de finanţare: Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.
Constantin Opriş” din Baia Mare.
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” este cea mai mare şi mai importantă
unitate medicală din judeţul Maramureş, care asigură asistenţa medicală de urgenţă şi de
specialitate atât pentru locuitorii din municipiul Baia Mare, cât şi pentru populaţia din
celelalte localităţi ale judeţului Maramureş pentru unele specialităţi medicale, îndeplinind
totodată şi funcţia de spital de urgenţă.
Obiectivele specifice identificate ca fiind realizabile prin implementarea proiectului sunt
următoarele:







Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă.
Acest obiectiv va fi atins prin eficientizarea fluxurilor sanitare specifice ca urmare a
asigurării unor condiţii termice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie şi evacuare
corespunzătoare activităţilor medicale;
Creşterea gradului de confort al pacienţilor internaţi atât în perioadele caniculare, cât şi în
cazul unor temperaturi exterioare scăzute;
Mărirea gradului de igienă şi a controlului microbian prin asigurarea unei termoizolaţii şi
ventilaţii eficiente;
Creşterea gradului de protecţie la incendii;
Asigurarea accesibilităţii persoanelor cu handicap prin crearea de facilităţi şi respectarea
exigenţelor specifice persoanelor cu dizabilităţi;
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Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile ca urmare a scăderii consumurilor de energie electrică
şi termică, şi reducerea substanţială a cheltuielilor cu reparaţiile şi întreţinerea curentă a
spitalului;
Respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în exploatare, conservarea energiei
Valoarea totală a proiectului: 73.228.324,91 lei
Perioada de implementare: octombrie 2010 – iulie 2015
Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.

4. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a
II-a

Sursa de finanţare: Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” – o asociație de
dezvoltare intercomunitară (ADI) înființată în anul 2007;
- inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj;
- baza regională din Regiunea Nord Vest, care va fi localizată în Municipiul Cluj-Napoca;
angajaţii şi voluntarii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi
intervenţie la incidente majore.
Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la
nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă
şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor
Obiective specifice:

Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat de către
unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii de acţiune şi
reacţie adecvată a centrelor judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor
negative ale evenimentelor de urgenţă;

Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice judeţene de
urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de echipamente specifice moderne,
eficiente şi performante;

Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională între centrele
judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest precum şi a centrului regional/centrelor
judeţene cu cele din judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei,
salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor
Valoarea totală a proiectului: 10.108.356,00 lei
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Contribuția județului Maramureș la proiect: 27.173 lei, reprezentând 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
Perioada de implementare: iunie 2012 – decembrie 2013
Stadiu: finalizat în decembrie 2013.

5. Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – Etapa a
III-a

Sursa de finanţare: Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Transilvania de Nord” – o asociație de
dezvoltare intercomunitară (ADI) înființată în anul 2007;
- inspectorate judeţene pentru situaţii de urgenţă Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj;
- baza regională din Regiunea Nord Vest, care va fi localizată în Municipiul Cluj-Napoca;
angajaţii şi voluntarii sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi
intervenţie la incidente majore.
Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la
nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat situaţiilor de urgenţă
şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor
Obiective specifice:

Reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat de către
unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii de acţiune şi
reacţie adecvată a centrelor judeţene pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor
negative ale evenimentelor de urgenţă;

Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de performanţă a serviciilor publice judeţene de
urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin achiziţionarea de echipamente specifice moderne,
eficiente şi performante;

Consolidarea capacităţii de colaborare şi conlucrare operaţională între centrele
judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii Nord-Vest precum şi a centrului regional/centrelor
judeţene cu cele din judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei,
salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor
Valoarea totală a proiectului: 11.600.000,00 lei
Contribuția județului Maramureș la proiect: 27.173 lei, reprezentând 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile.
Perioada de implementare: martie 2014 – septembrie 2015
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Stadiu: în curs de implementare.

6. Moştenire maramureşeană între Mara şi Cosău

Sursa de finanţare: Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de Intervenţie 5.3. – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.
Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării
produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.
Obiectivul proiectului este punerea în valoare a zonei cuprinse între valea Marei și a
Cosăului, care cuprinde localitățile Budești, Sârbi, Breb și Hoteni, prin informarea pieţei
turistice asupra diversităţii obiectivelor acesteia şi promovarea/încurajarea unor forme de
turism durabil.
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiective specifice proiect
 Creşterea vizibilităţii zonei Mara-Cosău prin măsuri de promovare specific în vederea
dezvoltării unei identităţi şi a unei imagini turistice specifice zonei şi realizării unei
deschideri către piaţa turistică cu importante consecinţe pentru viitor.
 Stimularea diversificării formelor de turism practicabile în zonă prin maximizarea
efectului comunicării publicitare ca urmare a organizării de evenimente specifice
Valoare totală a proiectului: 992.870 lei
Perioada de implementare: august 2011- august 2013
Stadiu: proiect finalizat în august 2013

PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

1. Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi
conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Sursa de finanţare: Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management
pentru Protecţia Naturii”
Domeniul de Intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru
protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş în parteneriat cu Administrația Parcului Național
Munții Rodnei
Obiectivul general:
Protecţia biodiversităţii prin implementarea secţiunilor cheie din Strategia de Management a
Vizitatorilor Parcului Naţional Munţii Rodnei cu impact minim asupra conservării
ecosistemelor naturale din zonă.
Obiectivele specifice:
 Minimizarea impactului vizitatorilor asupra biodiversităţii din Parcul Naţional Munţii
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Rodnei prin măsuri de management axate pe evaluarea capacităţii de suport a habitatelor
vulnerabile, realizarea unui model interpretativ al valorilor naturale locale şi proiectarea
infrastructurii de informare şi monitorizare.
 Creşterea numărului de vizitatori ai Parcului Naţional Munţii Rodnei prin asigurarea
unei infrastructuri de vizitare adecvate – centru de vizitare şi 2 trasee tematice, ce scot în
evidenţă rolul de sanctuar natural la nivel naţional.
 Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul comunităţilor locale şi a
vizitatorilor cu privire la biodiversitatea Parcului Naţional Munţii Rodnei prin intermediul
unei game diverse de materiale informaţionale (documentare, ghiduri de specii, albume
fotografice, evenimente, web site).
 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului Naţional Munţii Rodnei
prin participarea persoanelor cheie din cadrul Administraţiei Parcului la cursuri de instruire şi
schimburi de experienţă şi bune practici în alte arii protejate similare din Europa.
Valoare totală: 9.788.250 lei
Perioada de implementare: decembrie 2010-iunie 2015
Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.

2. Managementul Durabil al sitului Natura 2000 Igniș

Sursa de finanţare: Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management
pentru Protecţia Naturii”
Domeniul de Intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru
protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000
Beneficiar: Agentia pentru Protectia Mediului Maramureș în parteneriat cu UAT Judeţul
Maramureş
Obiectivul general:
Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi patrimoniului natural prin dezvoltarea cadrului de
management al sitului Natura 2000 IGNIŞ şi conştientizarea comunitatilor şi autorităţilor
locale.
Obiectivele specifice:
 Dezvoltarea participativă a masurilor de management pentru menţinerea stării
favorabile de conservare a habitatelor și speciilor regăsite în sit;
 Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la importanța
siturilor Natura 2000 și biodiversității regăsite în situl Igniș
Valoarea totală: 2.613.281,39 lei
Perioada de implementare: decembrie 2010 - decembrie 2014
Stadiu: in curs de finalizare
• Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş
Sursa de finanţare: Axa prioritara 2: ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
deșeurilor și reabilitarea
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siturilor contaminate istoric
Domeniul major de intervenție 1: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectivul general:
Asigurarea conformării cu acquis-ul comunitar de mediu în județul maramureș. În acest
context principalele prevederi ale tratatului de aderare ale Romaniei în sectorul gestiunii
deșeurilor sunt transpuse în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor, Planul regional de
Gestiune a Deșeurilor și în Planul județean de gestiune a deșeurilor.
Obiectivele specifice:

 Asigurarea conformității cu legislația UE privind depozitarea deșeurilor bidegradabile
 Protejarea sănătății populației și amediului prin îmbunătățirea colectării și depozitării
deșeurilor și prin asigurarea închiderii și ecologizării depozitelor existente și construirea unui
nou depozit în conformitate cu standardele UE
 Optimizarea gestiunii integrate a deșeurilor și îmbunătățirea calității serviciilor
 Introducerea și dezvoltarea sistemul de colectare a deșeurilor, promovarea reciclarea
deșeurilor din ambalaje și biodegradabile în concordanță cu reglementările naționale și ale
UE și reducerea cantității de deșeuri depozitate
Valoarea totală: 229.148.934 lei fără TVA
Perioada de implementare: februarie 2014 - decembrie 2015
Stadiu: în implementare
PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL ”DEZVOLTAREA
CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ” 2007-2013:

1. Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare
în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”

Sursa de finanţare: Axa1 – Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului
de politici publice; Domeniul major de intervenție 1.3- Îmbunătățirea eficacității
organizaționale.
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectiv general: Eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la
nivelul instituțiilor județene cu responsabilităti în domeniul situațiilor de urgență.
Obiective specifice:

Optimizarea procedurilor de comunicare interinstituțională
la nivelul
instituțiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

Implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetățenii de pe raza
județului în situații de urgență;

Instruirea a 50 de funcționari cu rol de decizie, precum și membrii ai
grupurilor de suport și ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență privind managementul riscurilor și al comunicarii eficiente in situații de
urgență;
Valoare totală: 1.153.200 lei
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Perioada de implementare: martie 2012- septembrie 2013
Stadiu: proiect finalizat în septembrie 2013.

PROIECTE
FINANȚATE
PRIN
PROGRAMUL
DE
COOPERARE
TRANSFRONTALIERĂ ENPI UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 20072013

1. CBC PARLIAMENT - Parlamentul Cooperării Transfrontaliere –
realizarea unui instrument comun ICT (tehnologia informației și
comunicării) pentru crearea unui forum în regiunile de graniță din
Slovacia, Ungaria, România și Ucraina

Sursa de finanțare: Prioritatea 4 – Sprijinirea cooperării „people to people”; Măsura 4.1. –
Cooperarea instituțională;
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională „Poloniny”, Slovacia, lider al unui parteneriat
format din:
Consiliul Județean Maramureș;
Asociația pentru Dezvoltare Regională „KIUT”, Ungaria;
Asociația Internațională a Instituțiilor pentru Dezvoltare Regională „IARDI”, Ucraina
Centrul Comunitar „Business Initiatives”, Ucraina.
Obiectiv general: Stabilirea unor cooperări transfrontaliere sistemice și de durată în regiunile
de graniță prin introducerea unei abordări informaționale bazată pe tehnologia informației și
comunicării (ICT) în vederea realizării unui schimb de informații constant, a unui proces de
luare a deciziilor și a unui schimb de bune practici între autoritățile publice locale și
regionale, instituțiile profesionale, ONG-uri, grupuri de experți și actori cheie din regiunile
de graniță
Buget: 472 191 Euro din care 35.622 Euro bugetul alocat Consiliului Județean Maramureș
Perioada de implementare: aprilie 2011-septembrie 2014
Stadiu: în curs de implementare

2. Creşterea capacităţii de management şi de
dezastrelor naturale în zona transfrontalieră”

răspuns în cazul

Sursa de finanțare: Prioritatea 2: Imbunătățirea calității mediului; Măsura 2.2. Pregătirea în
situații de urgență,
Beneficiar:
1. Consiliul Județean Maramureș, Baia Mare, România, în calitate de Beneficiar/ Lider
parteneriat
2. Consiliul Raional din Rakhiv, Ucraina, Partener;
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3. Consiliul Local din Vydrychka, Ucraina, Partener.
Obiectiv general proiect: Creşterea capacităţii de reacţie pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă cauzate de dezastre naturale.
Obiective specifice proiect:

Crearea prin acest proiect a unui sistem de monitorizare şi sprijin al deciziilor pentru
situaţii de urgenţă cauzate de ameninţări hidrologice şi meteorologice;

Implementarea unui sistem de alarmare eficient prin achiziţia şi instalarea a minim 20
sirene, răspândite în zone cu risc de inundaţii (în zone urbane şi rurale) care vor fi declanşate
de sistemul de monitorizare şi sprijin al deciziilor;

Implementarea de sisteme alternative – sisteme de alertă telefonice, prin e-mail, SMS
a populaţiei şi autorităţilor implicate în managementul situaţiilor de urgenţă;

Asigurarea de informaţii şi reactualizări ușor de accesat şi în timp util pentru toate
autorităţile implicate şi publicul larg printr-un portal web bilingv;

Conjugarea eforturilor instituţiilor abilitate de pe ambele părţi ale frontierei în situaţii
de criză;

Conştientizarea populaţiei şi o mai bună implicare în situaţiile de criză.
Buget proiect:
1.538.022,74 Euro total costuri eligibile ale acțiunii
1.384.220,46 Euro contribuția ENPI solicitată
79.123,48 Euro contribuția partenerilor de proiect
74.678,80 Euro contribuția altor instituții europene sau state membre UE
Buget alocat Consiliului Județean Maramureș, în calitate de beneficiar: 1.493.576 Euro, din
care contribuția ENPI solicitată 1.344.218,40 Euro (90%), contribuția de la bugetul de stat
(MDRAP), 74.678,80 Euro (5%), contribuția proprie a Beneificiarului 74.678,80 Euro (5%).
Perioada de implementare: octombrie 2012 – martie 2015.
Stadiu: în curs de implementare

3. Managementul pentru un aer curat în zona transfrontalieră
România-Ucraina (CLAMROUA)

Sursa de finanțare: Prioritatea 2: Imbunătățirea calității mediului; Măsura 2.1. Protecția
mediului, utilizarea durabilă și managementul resurselor natural
Beneficiar:

1.Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, Baia Mare, România, în calitate de
Beneficiar/Lider de Parteneriat,
2.Instituția de Învățământ Superior de Stat „ Vasyl Stefanuyk”, Universitatea Națională
Precarpatică din Ivano-Frankivsk, Ucraina
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3.Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare,
România,
4.Consiliul Județean Maramureș, România
Obiectiv general proiect: Adâncirea și intensificarea cooperării în probleme legate de
protecția mediului între regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina și județul Maramureș din
România, pentru dezvoltare durabilă în regiunea transfrontalieră.
Obiective specifice proiect:

 Crearea unei rețele pilot integrate în zona transfrontalieră România-Ucraina pentru
monitorizarea calității aerului pentru creșterea calității aerului și susținerea dezvoltării
durabile din zona transfrontalieră;
 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere domeniul managementului calității aerului,
monitorizare și informare publică

Realizarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Maramureș, în
acord cu legea națională referitoare la calitatea aerului înconjurător care transpune Directiva
2008/50/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008, cu privire la calitatea
aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.
Buget proiect:
195.505,62 Euro total costuri eligibile ale acțiunii
175.955,04 Euro contribuția ENPI solicitată
6.869,54 Euro contribuția partenerilor de proiect
12.681,04 Euro contribuția altor instituții europene sau state membre UE
Buget alocat Consiliului Județean Maramureș, în calitate de partener 26.784,75 Euro, din
care contribuția ENPI solicitată 24.106,27 Euro (90%), contribuția de la bugetul de stat
(MDRAP) 1.339,23 Euro (5%), contribuția proprie a Partenerului 1.339,25 Euro (5%).
Perioada de implementare: septembrie 2013-martie 2015
Stadiu: în curs de implementare

4. RoUaSoil: zona transfrontalieră România-Ucraina – managementul
siturilor contaminate cu produse petroliere

Sursa de finanţare: Prioritatea: Imbunătățirea calității mediului; Măsura 2.1. Protecția
mediului, utilizarea durabilă și managementul resurselor naturale
Beneficiar:

1.Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, în
calitate de Beneficiar/Lider de Parteneriat,
2.Universitatea Națională Tehnică de Petrol și Gaz din Ivano-Frankivsk, Ucraina,

3.Consiliul Județean Maramureș,
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4.Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș,
Obiectiv general proiect: Intensificarea și adâncirea cooperării durabile în domeniul
mediului, social și economic între regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina și regiunile eligibile:
Maramureș, România, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungaria.
Obiective specfice proiect:
 Inventarierea, monitorizarea și analizarea siturilor contaminate cu produse petroliere
din aria transfrontalieră;
 Planificarea depoluării siturilor prin dezvoltarea de soluții model folosind tehnologii
de depoluare și fertilizare;
 Dezvoltarea rețelei transfrontaliere de cooperare în domeniul mediului.
Buget proiect:
295.963,00 Euro total costuri eligibile ale acțiunii
266.366,70 Euro contribuția ENPI solicitată
19.085,65 Euro contribuția partenerilor de proiect
10.510,65 Euro contribuția altor instituții europene sau state membre UE
Buget alocat Consiliului Județean Maramureș, în calitate de partener 10.130 Euro, din care
contribuția ENPI solicitată 9.117 Euro (90%), contribuția de la bugetul de stat (MDRAP)
506,60 Euro (5%), contribuția proprie a Partenerului 506,50 Euro (5%).
Perioada de implementare: octombrie 2012 –martie 2015.
Stadiu: în curs de implementare

4. Participarea la activitatea de achiziţii publice
Participare la elaborarea caietelor de sarcini pentru următoarele achiziții publice în
perioada de raportare:

 Licitație deschisă pentru Furnizare Sistem de informare, alertă şi monitorizare în
cazul unor dezastre naturale în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de management şi de
răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”, finanţat prin Programul
de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;
 Achiziție directă Servicii de telefonie mobilă şi date în cadrul proiectului „Creşterea
capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea
transfrontalieră” finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI UngariaSlovacia-România-Ucraina 2007-2013;
 Achiziție directă consumabile/rechizite în cadrul proiectelor „Creşterea capacităţii de
management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”, și
„RoUaSoil: zona transfrontalieră România-Ucraina – managementul siturilor contaminate cu
produse petroliere”, finanțate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI UngariaSlovacia-România-Ucraina 2007-2013;
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 Achiziție directă servicii realizare panouri pentru șantier și placi permanente în cadrul
proiectului Circuitului Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord
 Licitație deschisă pentru Servicii de Asistență tehnică pentru managementul
proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Maramureș
 Licitație deschisă pentru Servicii de publicitate şi campanii de informare şi
conştientizare proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul
Maramureș
 Negociere cu publicare lucrări diverse și neprevăzute-suplimentare, corp F și M
Reabilitare Spital de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare
 Cerere de ofertă lucrări complementare Reabilitare Spital de Urgență Dr. Constantin
Opriș Baia Mare
5. Implicarea în activitatea de recepţie a servicii și lucrărilor de investiţii

DISPOZIȚIA 7/12.01.2013 (Recepția Serviciilor de participare și organizare evenimente Moștenire maramureșană între Mara și Cosău), DISPOZIȚIA 62/25.03.2013 (Recepția
serviciilor de achiziție server licență portal și servicii de implementare și configurare portal.
Licențe software de bază în cadrul proiectului Reducerea riscurilor la nivel județean
printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului pentru situații de urgență),
DISPOZIȚIA 60/25.03.2013 (Recepția serviciilor de realizare studii și analize în cadrul
proiectului Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în
cadrul comitetului pentru situații de urgență), DISPOZIȚIA 67/25.03.2013 (Recepția
serviciilor de audit în cadrul proiectului Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o
mai bună comunicare în cadrul comitetului pentru situații de urgență), DISPOZIȚIA
74/03.04.2014 (Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția serviciilor de traducere și
interpretări în cadrul proiectului Creșterea capacității de management și de răspuns în
situații de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră), DISPOZIȚIA 211/04.06.2013
(Recepția Serviciilor de consultanță în vederea depunerii proiectului pentru obținerea
finanțării nerambursabile, elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Maramureș - Baia Mare),
DISPOZIȚIA 279/03.07.2013 (Recepția Serviciilor generale de consultanță în management Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare),
DISPOZIȚIA 279/03.07.2013 (Recepția Serviciilor generale de consultanță în management Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare),
DISPOZIȚIA 278/03.07.2013 (Recepția Serviciilor de publicitate și informare
Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare),
DISPOZIȚIA 277/03.07.2013 (Recepția Serviciilor de auditare financiară - Reabilitarea
Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare), DISPOZIȚIA
351/19.08.2013 (Recepția Serviciilor de consultanță pentru actualizarea Planului Marketing
în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică Maramureș - Baia Mare), DISPOZIȚIA 369/28.08.2013 (Recepția
studiilor și proiectelor tehnice de infrastructură finanțate din bugetul Consiliului Județean
Maramureş, DISPOZIȚIA 361/26.08.2013(Recepția serviciilor lectori seminarii în cadrul
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proiectului Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în
cadrul comitetului pentru situații de urgență), DISPOZIȚIA 398/03.10.2013 (Recepția
serviciilor de audit în cadrul proiectului Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o
mai bună comunicare în cadrul comitetului pentru situații de urgență), DISPOZIȚIA
409/17.10.2013 (Recepția serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul
proiectului Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord), DISPOZIȚIA
413/21.10.2013 (Recepția serviciilor de asistență tehnică (dirigenție de șantier) în cadrul
proiectului Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord), DISPOZIȚIA
418/29.10.2013 (Recepția serviciilor din cadrul contractului Servicii de upgrade a unui sistem
de gestiune documente și fluxuri, instalare și configurare și instruire utilizatori),
DISPOZIȚIA 13/17.01.2014 (Recepția parțială a lucrărilor pentru construcția Centrului de
vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului Măsuri de management privind creșterea
gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei),
DISPOZIȚIA 26/11.02.2014 (Recepția pentru echipamente IT și software în cadrul
proiectului ROUASOIL – zona transfrontalieră România Ucraina – managementul
siturilor contaminate cu produse petroliere), DISPOZIȚIA 28/14.02.2014 (Recepția
serviciilor de realizare panouri pentru șantier și plăci permanente în cadrul proiectului
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord), DISPOZIȚIA 33/17.02.2014
(Comisia de evaluare oferte pentru achiziția de Furnizare echipamente în cadrul proiectului
pl@NETour – Crearea unui produs de turism științific și infrastructura pentru o rețea
de turism științific transfrontalier în regiunile Maramureș și Transcarpathia),
DISPOZIȚIA 178/30.06.2014 (Recepția serviciilor de audit financiar în cadrul proiectului
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord), DISPOZIȚIA 189/07.07.2014
(Recepția serviciilor de traducere și interpretări în cadrul proiectului Creșterea capacității
de management și de răspuns în situații de dezastre naturale în regiunea
transfrontalieră), DISPOZIȚIA 188/07.07.2014 (Recepția pentru echipamentele furnizate și
instalarea sistemului de supraveghere video și control acces pentru clădirea Consiliului
Județean Maramureș).
6. Obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute în certificatul de urbanism pentru
investiţiile proprii ale Consiliului judeţean;
Sistem de informare, alertă şi monitorizare în cazul unor dezastre naturale în cadrul
proiectului „Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale
în regiunea transfrontalieră”, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;
Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul
Naţional Munţii Rodnei – centru de vizitare din pasul Prislop
Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – construcție puncte de Informare la
cele 16 locații
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Centru Național de Informare Turistică Maramureș – construire centru Baia Mare.
7. Monitorizarea derulării contractelor
Personalul nominalizat în comisiile de recepție aferente contractelor menționate mai sus sunt
implicate și în monitorizarea derulării acestora.
BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR SERVICIULUI

Rezultate obţinute
- Organizarea de consultări publice cu autoritățile locale, instituții publice, ONG-uri, mediul
de afaceri, sănătate, educație de la nivel județean pentru identificării propunerilor de proiecte
și centralizarea acestora.
- Organizarea unor consultări online privind prioritizarea propunerilor de proiecte transmise
și cuprinderea acestora în portofoliul de proiecte al județului Maramureș pentru perioada
2014-2020 și al regiunii Nord-Vest.

- Formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări în faza de evaluare și precontractare a
proiectelor în vederea demonstrării conformității administrative și tehnice
- Relaţionarea pe perioada de implementare a proiectelor cu Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord Vest și cu ministerele sau după caz cu Autoritățile de Management, Organismele
Intermediare sau alte structuri responsabile constituite pentru promovarea și implementarea
proiectelor de dezvoltare regională.
- Întocmirea rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare aferente proiectelor în
implementare

- Formularea răspunsurilor la solicitările organelor de monitorizare și control (Ministere,
Autorități de Management, Organisme Intermediare, Curtea de Audit) pentru proiectele
aflate în implementare în care serviciul are personal nominalizat.
- Asigurarea măsurilor de sustenabilitate și durabilitate a proiectelor finalizate formularea
rapoartelor post-implementare aferente.

- Inventarierea și actualizarea periodică informațiilor privind oportunitățile de finanțare
disponibile, procesarea acestora și transmiterea spre publicare pe website-ul Consiliului
Județean Maramureș
- Raportări la cerere către guvernul României cu privire la propunerile de proiecte precum și
situația investițiilor din județ.
- Raportări trimestriale către Instituția Prefectului cu privire la stadiul implementarii

- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de
Monitorizare al programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI 2007-2013 UngariaSlovacia-România-Ucraina
- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Programare
al viitorului program de Cooperare Transfrontalieră ENI 2014-2020 Ungaria-SlovaciaRomânia-Ucraina și formularea unor propuneri de proiecte mari de infrastructură care să
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corespundă criteriilor de impuse de finanțator și nevoilor de dezvoltare ale regiunii de
graniță.
- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Programare
al viitorului program Operațional de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina 20142020 și formularea unor propuneri de proiecte mari de infrastructură care să corespundă
criteriilor de impuse de finanțator și nevoilor de dezvoltare ale regiunii de graniță.

Compartimentul Tehnic şi Investiţii
În perioada iulie 2013- iulie 2014, Compartimentul Tehnic şi Investiţii, parte componentă a
Direcţiei de Dezvoltare şi investiţii a derulat următoarele activităţi:
1. Pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru iniţierea, promovarea şi
execuţia investiţiilor aflate în administrarea Consiliului judeţean, precum şi
pregătirea documentaţiilor pentru activitatea de întreţinere, reparaţii curente şi
capitale a acestora;
S-au elaborarea caietele de sarcini pentru:
- execuţie “Lucrări rămase de executat în cadrul proiectului Reabilitare traseu de
drum judeţean: Baia Sprie (DN18 – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti
(DJ185) – Bârsana (DJ185)”
- DALI, PT şi execuţie obiectiv „Reabilitare clădire palat administrativ al judeţului
Maramureş”:
Obiect 1: Lucrări de refuncţionalizare corp F,
Obiect 2: Amenajări interioare la sala de videoconferinţe (sala 105, corp B),
Obiect 3: Amenajări alei exterioare şi catarg steaguri
- Expertize tehnice şi studii de fezabilitate pentru drumuri şi tronsoane de drumuri
judeţene
- “Lucrările de Reparaţii placări piatră naturală exterior clădire Palat
Administrativ Baia Mare, Corp A”
2. Participarea la evaluarea activităţii administratorului delegat al drumurilor
judeţene în vederea atingerii şi îndeplinirii obligaţiilor contractuale;
Întocmire referate în vederea aprobării sau modificării de către Consiliul judeţean a
programului de lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene întocmit de către
administratorul delegat al reţelei de drumuri judeţene;
S-au emis:
-

10 acorduri de amplasare şi acces la drum pe traseul de drum judeţean Baia Sprie – Bârsana
(DJ184, DJ109F, DJ185)
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-

4 autorizaţii de amplasare şi acces la drum pe traseul de drum judeţean Baia Sprie – Bârsana
(DJ184, DJ109F, DJ185)
S-au recepţionat lucrările și serviciile privind întreținerea curentă și periodică pe rețeaua
de drumuri județene în baza Contractului de delegare nr.2625/18.05.2011 a gestiunii
Serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului, în domeniul drumurilor
județene cu S.C. Drumuri Poduri Maramureș S.A,

Întreținere curentă pe timp de vară pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013: în valoare
totală de 11.848.826,80 lei, conform HCJMM nr. 60 din 2013 privind Planul de întreținere
și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013 și HCJMM
nr. 177 din 2013 referitor la Programul suplimentar privind lucrările de întreținere și
reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013, cu modificările
ulterioare, din care activitățile principale sunt:
Întreținere curentă:

-

plombări gropi la cald (mixtură asfaltică): 36.612 mp în valoare de 2.625.679,11 lei
plombări gropi la rece (criblură prin stropiri succesive cu emulsie bituminoasă): 21.028mp în
valoare de 1.300.167,22 lei;
curățiri de șanțuri în lungime totală de: 10.213m în valoare de 111.833,56 lei;
aprovizionare cu material pietros: 6.735,70mc în valoare de 579.199,52 lei
tratare burdușiri a unor tasări locale: 6.317,10mp în valoare de 1.218.977,21 lei
table indicatoare: 94buc ;
marcaje longitudinale: 305,994km în valoare de 489.869,40 lei
marcaje transversale: 181 buc în valoare de 49.373,18 lei
Întreținere periodică:
Așternere de covoare asfaltice în lungime totală de 7,970km, în valoare totală de
2.678.047,78lei, din care:
- DJ 109F

- 1,725km

- DJ 184A

- 0,534km

- DJ 185

- 3,693km

- DJ 186

-2,018km

Întreținere curentă pe timp de iarnă în anul 2013, în valoare de 1.053.060,51lei din
care activitățile de bază sunt: aprovizionare cu material antiderapant, acționare utilaje pentru
înlăturare zăpadă și combatere polei, spargere gheață, semnalizare rutieră pentru perioada de
iarnă, curățire șanțuri, repararea gropilor cu piatră spartă, mixtură asfaltică și cu criblură prin
stropiri succesive cu emulsie bituminoasă, tăieri cavalieri și corectare taluzuri, etc.

Întreținere curentă pe timp de vară pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013: în valoare
totală de 19.499.326,06 lei, conform HCJMM nr. 60 din 2013 privind Planul de întreținere
și reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013 și HCJMM
nr. 177 din 2013 referitor la Programul suplimentar privind lucrările de întreținere și
reparații curente și periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2013, cu modificările
ulterioare, din care activitățile principale au fost:
Întreținere curentă:
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-

plombări gropi la cald (cu mixtură asfaltică): 78.010 mp în valoare de 5.465.181,53 lei
plombări gropi la rece (cu criblură prin stropiri succesive cu emulsie bituminoasă): 25.208mp
în valoare de 1.558.713,72 lei;
curățiri de șanțuri, în lungime totală de: 13.853m în valoare de 150.125,56 lei;
aprovizionare cu material pietros: 8.510,70mc în valoare de 746.211,22 lei
tratare burdușiri a unor tasări locale: 6.317,10mp în valoare de 1.218.977,21 lei
table indicatoare: 94buc ;
marcaje longitudinale: 305,994km în valoare de 489.869,40 lei
marcaje transversale: 181 buc în valoare de 49.373,18 lei
Întreținere periodică:
Covoare asfaltice în lungime totală de 7,970km, în valoare totală de 2.678.047,78lei,
din care:
- DJ 109F

- 1,725km

- DJ 184A

- 0,534km

- DJ 185

- 3,693km

- DJ 186

- 2,018km

Întreținere curentă pe timp de iarnă în anul 2013, în valoare de 5.400.207,15lei din
care activitățile de bază sunt: aprovizionare cu material antiderapant, acționare utilaje pentru
înlăturare zăpadă și combatere polei, spargere gheață, semnalizare rutieră pentru perioada de
iarnă, curățire șanțuri, repararea gropilor cu piatră spartă, mixtură asfaltică și cu criblură prin
stropiri succesive cu emulsie bituminoasă, tăieri cavalieri și corectare taluzuri, etc.

Întreținere curentă pe timp de vară pe rețeaua de drumuri județene în anul 2014,
perioada 01.01.2014-31.07.2014: în valoare totală de 12.212.675,02 lei conform HCJMM nr.
25 din 2014 privind Planul de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeaua de
drumuri județene în anul 2014, cu modificările ulterioare, din care activitățile principale
sunt:
Întreținere curentă:

-

plombări gropi la cald (mixtură asfaltică): 30.816 mp în valoare de 2.025.611,05lei
plombări gropi la rece (criblură prin stropiri succesive cu emulsie bituminoasă): 19.015mp la
rece în valoare de 1.196.095,60 lei;
curățiri de șanțuri în lungime totală de: 12.763m în valoare de 151.828,23 lei;
aprovizionare cu material pietros: 6.563mc în valoare de 574.440,39 lei
tratare burdușiri a unor tasări locale: 3.034,00mp în valoare de 435.881,81 lei
table indicatoare: 267buc;
marcaje transversale: 118 buc, în valoare de 38.925,84 lei
Întreținere periodică:
Covoare asfaltice în lungime totală de 2,970km, în valoare totală de 1.375.408,12lei,
din care: DJ 108D
- 2,970km
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Îmbrăcăminţi bituminoase pe o suprafață de 9.170mp în valoare totală de 637.342,12
lei, din care:
- DJ 110C 3.670 mp
- DJ 184A 5.500 mp
Tratamente bituminoase în lungime totală de 9,975km, în valoare de 578.625,32lei,
din care:
- DJ 108P - 6,000km
- DJ 186D - 3,975km
Întreținere curentă pe timp de iarnă în anul 2014, în valoare de 4.722.547,94 lei din
care activitățile de bază sunt: aprovizionare cu material antiderapant, acționare utilaje pentru
înlăturare zăpadă și combatere polei, spargere gheață, semnalizare rutieră pentru perioada de
iarnă, curățire șanțuri, repararea gropilor cu piatră spartă, mixtură asfaltică și cu criblură prin
stropiri succesive cu emulsie bituminoasă, tăieri cavalieri și corectare taluzuri, etc.
S-au recepţionat Serviciile de administrare a domeniului public al județului
Maramureș în domeniul drumurilor județene

în perioada: octombrie-decembrie 2013
Nr.

Tarif unitar

Valoare

fără tva (lei)

fără tva (lei)

69,24

541,67

37505,23

km

69,91

92,45

6463,17

buc

20

349,68

6993,60

Activitate desfășurată

UM

Cantitate

1

2/a Întocmire carte drum

km

2

2/b Întocmire carte marcaj

3

5/a Stabilirea stării tehnice poduri

crt.

TOTAL lei

50962,00

TVA 24% lei

12230,88

TOTAL GENERAL lei

63.192,88

în perioada 1.ian.2013-30.sept.2013
Nr.
crt.
1

Activitate desfășurată

UM Cantitate

2/a Întocmire carte drum

km

77,40

Tarif unitar

Valoare

fără tva (lei)

fără tva (lei)

541,67

41925,26
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2

2/b Întocmire carte marcaj

km

77,40

92,45

7155,63

3

5/a Stabilirea stării tehnice poduri

buc

10

349,68

3496,80

4

9/a Eliberare acorduri de amplasare și
buc
acces la drumuri județene

77

23,78

1831,06

22

6

132

6/a Întocmirea Planului de întreținere
buc
pe timp de vară 2013

1

6481,92

6481,92

7

6/b Întocmirea Planului de întreținere
buc
pe timp de iarnă 2013

1

3540,48

3540,48

8

7/a Studii privind siguranța circulației
rutiere–Situația accidentelor rutiere în buc
anul 2012

1

285,36

285,36

5
6

9/b Eliberare contracte și autorizații de
buc
amplasare și acces la drumuri județene

TOTAL lei

64848,51

TVA 24% lei

15563,64

TOTAL GENERAL lei

80412,15

3. Participarea la activitatea de achiziţii publice a lucrărilor de proiectare şi
execuţie a lucrărilor de investiţii în infrastructură;
- Execuţie Lucrări de reabilitare clădire Palat Administrativ al jud. Maramureş (Sala
105, Corp F, Alei şi catarg steaguri),
- Dirigenţie de şantier la execuţie lucrări de reabilitare la Palat Administrativ al jud.
Maramureş (Sala 105, corp F, Alei şi catarg steaguri),
- Elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini, liste de cantităţi de
lucrări şi asistenţă tehnică la obiective ale Palatului Administrativ Baia Mare,
- Execuţie Centru Educaţional Demonstrativ pentru Energie Durabilă - Centrul
EDED, corp B, str. Petöfi Şandor nr. 12-14
- “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” – lot.1 – Lucrări de
construcţii drumuri şi acces la obiectiv, parcări şi accese auto, alei pietonale şi
lot.2 - Lucrări de construcţii puncte de informare, împrejmuiri şi iluminat exterior
- Expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri şi
sectoare de drumuri judeţene.
- “Lucrări rămase de executat în cadrul proiectului Reabilitare traseu de drum
judeţean: Baia Sprie (DN18 – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) –
Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”
4. Implicarea în activitatea de recepţie a lucrărilor de investiţii în infrastructură;
Conform dispoziţiei preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr.369/28.08.2013
s-au recepţionat următoarele documentaţii tehnice de infrastructură finanţate din
bugetul Consiliului judeţean Maramureş:
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-

Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronică a registrului agricol şi
a altor activităţi specifice în judeţul Maramureş
DALI „Centrul naţional de informare şi promovare turistică Maramureş Baia
Mare”
PT “Centrul naţional de informare şi promovare turistică Maramureş Baia Mare”

5. Obţinerea acordurilor şi avizelor prevăzute în certificatul de urbanism pentru
investiţiile proprii ale Consiliului judeţean;
S-au obţinut avizele prevăzute în certificatul de urbanism pentru proiectele: “Lucrări rămase de executa
proiectul „Reabilitare clădire palat administrativ al judeţului Maramureş”:
Obiect 1: Lucrări de refuncţionalizare corp F,
Obiect 2: Amenajări interioare la sala de videoconferinţe (sala 105, corp B),
Obiect 3: Amenajări alei exterioare şi catarg steaguri

6. Monitorizarea derulării contractelor încheiate privind respectarea termenelor,
valorilor şi a stadiilor fizice prevăzute în contracte, împreună cu
compartimentele implicate;
Monitorizarea următoarelor contracte de execuţie:
-

„Reabilitare clădire palat administrativ al judeţului Maramureş”
”Garaje la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă”.
“Lucrări de reparaţii generale şi renovare la imobilul Centrului Militar Judeţean
Baia Mare, str. Turnului nr.1”
“Lucrări de înlocuire şi protejare cabluri electrice exterioare şi pe faţada
imobilului Centrului Militar Judeţean, Baia Mare, str.Turnului, nr.1”
“Lucrările de Reparaţii placări piatră naturală exterior clădire Palat Administrativ
Baia Mare, Corp A”
“Expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri şi
sectoare de drumuri judeţene”

7. Participă la recepţia finală a lucrărilor de investiţii ale Consiliului judeţean;
Am participat, în calitate de membrii în comisia de recepţie finală pentru:
-

Garaje la Inspectoratul Situaţii de Urgenţă.
“Lucrări de reparaţii generale şi renovare la imobilul Centrului Militar Judeţean
Baia Mare, str.Turnului nr.1”
“Lucrări de înlocuire şi protejare cabluri electrice exterioare şi pe faţada
imobilului Centrului Militar Judeţean, Baia Mare, str.Turnului, nr.1”
“Lucrările de Reparaţii placări piatră naturală exterior clădire Palat Administrativ
Baia Mare, Corp A”
Centrul „Pentru Voi”.
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Recepţii finale cu Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală
de apă Someş-Tisa
-

Amenajare râu Iza la Onceşti-Năneşti-etapa II,
Regularizare de albie la Leordina - etapa II,
Amenajare râu Vişeu şi afluenţi - etapa II,
Amenajare râu Vişeu în zona Petrova-Leordina - Valea Vişeului - Obiectiv în
zona Vişeului - etapa II,
Amenajare Valea Băiţa în comuna Tăuţii Măgherăuş.

8. Monitorizarea comportării în perioada de garanţie a lucrărilor, împreună cu
persoanele desemnate de la Direcţia Economică şi Patrimoniu;
S-au făcut verificări în teren pentru lucrările recepţionate şi unde s-au impus garanţii
de la 6 luni la 2 ani, funcţie de categoria lucrărilor în conformitate cu normativele
tehnice în vigoare.
9. Solicitarea expertizării construcţiilor din proprietatea publică sau privată a
Consiliului judeţean la termenele normate de exploatare – Nu este cazul
10. Acordarea de consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ;
11. Participarea la acţiunile impuse de situaţii speciale privind intervenţiile necesare
urmare calamităţilor;
S-au evaluat pagubele produse de către calamităţile naturale din anul 2013, 2014 pe
reţeaua de drumuri judeţene.
S-a acordat asistenţă de specialitate unităţilor administrative în activitatea acestora
(evaluări de pagube materiale ca urmare a unor calamităţi, recepţii lucrări, etc.)
Calamităţi (alunecări de teren):
- comuna Remetea Chioarului, localitatea. Berchezoaia, zona Valea Roşie şi localitatea
Remecioara,
- oraş Şomcuta Mare, localitatea Vălenii Şomcutei, gospodăria d-nei Hăgan Maria nr.
156A, DJ 184B Ciolt-Buteasa
- oraş Săliştea de Sus, zona Buleasa
- comuna Şomcuta Mare, DJ 182B
- comuna Băiuţ, zona Leurda loc. 3-10 răul Lăpuş
- oraş Baia Sprie, SC BROLINSERV SRL, str. Ignişului nr. 2C
- comuna Poienile Izei-zona DJ 186E;
- comuna Bistra-zona drumului județean DJ 185 – rîul Vișeu;
- comuna Băiuț-alunecare teren în zona DJ 109U.
12. Participarea la elaborarea planurilor de dezvoltare a reţelei de drumuri
judeţene;
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Realizarea corespondenţei cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest pentru
conectarea judeţului Maramureş la TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene în cadrul
proiectului Traseul Regional Transilvania Nord.
În vederea promovării proiectelor de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene s-au
contractat serviciile de întocmire Expertize tehnice şi studii de fezabilitate pentru următoarele
drumuri şi tronsoane de drumuri judeţene:
Nr.

Lungime
Denumire obiectiv

Crt.

-km-

1

Reabilitare drum judeţean DJ 186, sector Bârsana(DJ 185) – Strâmtura –
Rozavlea – Şieu – Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea de Sus – Săcel 39,300
(DN 17C)

2

Reabilitare traseu de drumuri interjudeţene DJ 193 sector (Ardusat (int.
DJ108A)- lim. judeţ Satu Mare) – DJ 108A sector (int. DJ 193- lim. jud. 32,690
Sălaj)

3

Reabilitare drum judeţean DJ 109F, sector Lim.judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş
27,500
(DN 18B) – Dămăcuşeni – Rogoz (DJ171)

4

Reabilitare drum judeţean DJ 182B, sector Coaş (int. DJ 182C) – Remeţi
25,500
pe Someş (DJ 108E)

5

Reabilitare drum judeţean DJ 187, Leordina (DN18) – Ruscova –
20,000
Repedea –Poienile de Sub Munte

6

Reabilitare drum judeţean DJ 109I, sector Seini (DN1C) – Viile Apei –
5,875
lim. jud. Satu Mare

7

Reabilitare drum judeţean DJ 182C, DJ 182B – Coaş – Copalnic –
21,400
Copalnic Mănăştur – Vad – Lăschia – Făureşti – DJ 184 (Şurdeşti)

8

Reabilitare drum judeţean DJ 188, Vişeu de Jos (DN18) – Bocicoel –
10,850
Bogdan Vodă (DJ186)

9

Modernizare drum judeţean 171, sector lim. jud. Bistriţa Năsăud – Suciu
15,300
de Sus – Suciu de Jos – Rogoz (DJ 109F)

10

Reabilitare drum judeţean 108D, sector lim. jud. Sălaj – Ariniş – Rodina
16,166
– Gârdani (DJ 108A)

11

Reabilitare drum judeţean 186, sector Vadu Izei (DN 18) – Onceşti –
13,281
Năneşti – Bârsana (DJ 185)

12

Reabilitare drum judeţean 182B, sector Baia Mare (int. strada Europa) –
11,300
Satu Nou de Jos – Cătălina – Săcălăşeni – Coaş (int. DJ 182C)

13

Reabilitare drum judeţean 193, sector Ardusat (int. DJ 108A) – Colţirea –
8,967
Hideaga (DN1C)
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TOTAL GENERAL

248,129

13. Urmărirea respectării legislaţiei privind exploatarea drumurilor judeţene;
14. Participarea în comisia care întocmeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public şi privat al judeţului pentru anul 2013.
15. Propunerea de modificare sau îmbunătăţire a legislaţiei din domeniul de
activitate;
16. Propunerea de proiecte de hotărâri de Consiliu judeţean şi de guvern specifice
domeniului de activitate;
Următoarele hotărâri de consiliu judeţean au fost emise la inițiativa sau cu participarea
compartimentului:
hotărârea
120/24.07.2013,
127/28.08.2013,
155/30.09.2013,
156/30.09.2013,
177/06.11.2013,
19/03.02.2014,
25/19.02.2014,
73/28.05.2014,
83/28.05.2014;
Au fost întocmite şi transmise proiecte de hotărâri de Guvern privind: solicitare fonduri
drumuri judeţene, apărare mal Cavnic – DJ184, defrişare pădure în zona aeroport, rectificare
buget 2014, solicitare fonduri apărare mal Bistra – DJ185, solicitare fonduri pentru Centru
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă;
17. Verificarea şi soluţionarea în limita competenţelor sesizările şi reclamaţiile
referitoare la domeniul de activitate;
18. Verificarea propunerilor de încadrare a drumurilor/sectoarelor de drumuri
judeţene;
La solicitarea Ministerului Administraţie şi Internelor, Ministerului Transporturilor,
ANCPI şi administraţiilor publice locale interesate (Sălsig, Băiţa de sub Codru, Poienile de
sub Munte, Cerneşti, Repedea, Vadu Izei) în cursul anului 2013-2014 s-au întocmit, actualizat
şi transmis date referitoare la modificarea HG 540/2000 – privind reţeaua de drumuri publice
şi a drumurilor de utilitate privată deschisă circulaţiei publice, în vederea publicării în
Monitorul Oficial al României.

19. Întocmirea situaţiilor privind infrastructura, solicitate de către ministere şi alte
instituţii centrale şi locale (stare de viabilitate – drumuri, poduri, propuneri de
investiţii prin programe naţionale, actualizare HG 540/2000 Reţeaua de drumuri
publice din România);
Au fost actualizate permanent datele privind starea de viabilitate a drumurilor şi a
lucrărilor de artă şi transmiterea în formatele solicitate către diverse instituţii întocmirea
hărţilor (UM01706 Cluj, STPMS, MDRAP, Statistică).
20. Întocmirea rapoartelor periodice sau la solicitarea conducerii Consiliului
judeţean Maramureş privind situaţia drumurilor, puncte critice,
realizări/fonduri alocate, propuneri;
21. Participarea împreună cu persoanele desemnate de la alte direcţii la
implementarea proiectelor cu finanţare europeană: “Lucrări rămase de executat
în cadrul proiectului Reabilitare traseu de drum judeţean: Baia Sprie (DN18 –
Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana
(DJ185)”, “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”
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22. Îndeplinirea oricăror alte atribuţii încredinţate de conducere, în limita
competenţelor, a pregătirii de specialitate în domeniul de activitate specific
compartimentului.
Alte activităţi: Pregătirea primei etape premergătoare efectuării Recensământului de
circulaţie pe drumurile publice ce se va desfăşura în cursul anului 2015 (propuneri posturi de
înregistrare a circulaţiei rutiere, întocmirea hărţilor cu amplasamentul posturilor şi intersecţii
de drumuri publice) şi transmiterea acestora la CNADNR S.A – CESTRIN.
protocoale, alte documente: contracte execuţie lucrări şi prestare servicii
întocmire situaţii solicitate de curtea de conturi si audit
sesizări reclamaţii și corespondenţă specifică sau diversă
colaborări, parteneriate
seminarii, cursuri de perfecţionare, reuniuni
→ participare
- cursuri de perfecţionare: Instrumente de management utilizate pentru măsurarea şi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, septembrie 2013






- instruire pentru eficienţă energetică în clădiri (legislaţie, modele de afaceri, soluţii
neconvenţionale) şi materiale sustenabile disponibile local pentru construcţii, din cadrul
proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri
reduse din România”

COMPARTIMENT MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATE PUBLICA

 proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean
Următoarele acte administrative au fost emise la iniţiativa sau cu
participarea biroului: Proiect de Hotărâre şi Hotărârea 200/18.12.2013
privind aprobarea Master planului judeţean de apă şi apă uzată a judeţului
Maramureş, revizuit în luna noiembrie 2013
 activităţi curente
Activitatea Compartimentului s-a desfăşurat în perioada iulie 2013- iulie 2014 în
conformitate cu următoarea structură :
S-au actualizat bazele de date privind serviciile comunitare de utilităţi publice a
unităţilor administrative teritoriale cu: alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate
menajere, colectare - canalizare şi evacuare ape pluviale, iluminatul public local.
În conformitate cu H.G. nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, s-au întocmit fişele detaliate
privind starea actuală, modernizarea, reabilitarea şi extinderea investiţiilor planificate
conform obiectivelor prioritare – pentru actualizarea anuală a ”Planului multianual de
dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice” şi s-au transmis către Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Împreună cu factorii implicaţi în realizarea Master Planului judeţean de apă şi apă
uzată al judeţului Maramureş, s-au analizat modificările aduse, s-a actualizat şi completat cu
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lucrările de infrastructură realizate, în curs de realizare sau în procedură de licitaţie şi s-a
aprobat varianta revizuită a acestuia în lina noiembrie 2013.
La cererea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, s-au
completat fişele de proiect pentru modernizarea, reabilitarea sau extinderea actualelor sisteme
de alimentare cu apă şi de canalizare în completare la programul de investiţii ce va fi finanţat
din Fondurile de Coeziune, cât si cele care urmează să fie desfăşurate prin FEADR - măsura
322 şi din Fondul de Mediu. De asemenea pentru realizarea unei baze de date unice la nivel
naţional cu obiectivele de investiţii aflate în derulare şi necesarul de finanţare pentru acestea
şi pentru obiectivele noi, pentru a putea atinge ţintele asumate prin Tratatul de Aderare la
Uniunea Europeană s-au întocmit machetele corespunzătoare pentru apă/canalizare.
Pentru conformarea la cerinţele Directivei Europene privind ”Calitatea apei destinate
consumului uman” cu respectarea obiectivelor intermediare până în anul 2015 şi la cerinţele
Directivei Europene privind ”Sistemele de colectare şi tratare a apelor urbane reziduale”
până în anul 2018 – în vederea analizei situaţiei investiţiilor în domeniul apei destinate
consumului uman s-au întocmit bazele de date privind situaţia infrastructurii de apă şi apă
uzată - mediul urban şi rural.
S-au întocmit rapoartele referitoare la stadiul implementării proiectelor de dezvoltare
a infrastructurii din spaţiul rural (lucrări în continuare şi noi), a celor cuprinse în Programul
Operaţional Regional, cât şi a celorlalte programe aflate în derulare şi s-au transmis către
birourile de monitorizare din cadrul Instituţiei Prefectului Maramureş.
La solicitarea Camerei Deputaţilor din Parlamentul României, în baza H.G. 51/2006,
H.G. 241/2006 şi H.G. 246/2006 s-au furnizat informaţii referitoare la proiectelede
alimentare cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate finanţate în judeţul Maramureş, care nu
au fost finalizate până în prezent, cât şi cele aflate în derulare.
Prin adoptarea de către Guvernul României a O.G. nr. 28/10.04.2013 s-a aprobat
Programul Naţional de Dezvoltare Locală care se desfăşoară prin Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice. Astfel pe baza documentaţiilor tehnico-economice s-au
întocmit şi completat fişele centralizatoare privind starea actuală a proiectelor şi investiţiilor
necesare şi care se doresc a fi realizate în fiecare unitate administrativ teritorială a judeţului.
În mediul rural există în curs de derulare următoarele programe de alimentări cu apă şi
canalizări: O.G. nr 28/2013 (care cuprinde fostele H.G. nr. 577/1997, O.G. nr. 7/2006, O.G.
nr. 40/2006), HG nr. 904/2007, H.G. nr. 1517/2009, FEADR - măsura 322 şi din Fondul de
Mediu. Lucrările de infrastructură se află într-una din fazele: realizate, în curs de realizare
sau în procedură de licitaţie.
Prin programul POS Mediu „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă si apă
uzată Maramureş”, în valoare totală de 120 de milioane de euro s-au semnat şi demarat o
serie de noi lucrări aferente acestuia. Prin redistribuirea sumelor alocate oraşului Borşa care a
decis să se retragă din acest proiect, 6 localităţi au beneficiat de investiţii suplimentare.
Au fost primite şi soluţionate, în limita responsabilităţilor legale de care dispune,
sesizări referitoare la alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate menajere a unor
localităţi, cât si cele privitoare la celelalte servicii comunitare de utilităţi publice.
 protocoale, alte documente  colaborări, parteneriate

Page 50 of 131

- Colaborare cu ADI Maramureş, SC. Vital S.A Baia Mare., Administraţia Naţionale Apele
Române – Administraţia Bazinală Someş-Tisa, S.C Electrica S.A. Baia Mare, S.C. Drusal
S.A. Baia Mare
 seminarii, cursuri de perfecţionare, reuniuni
→ participare:
- Curs de instruire: Bazele administrării eficiente a serviciilor publice în perioada 20.07 –
27.07.2014
- Participare la şedinţele de lucru ale ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE APELE ROMÂNE
– ADMINISTAŢIA BAZINALĂ SOMEŞ-TISA
- Participare la şedinţele de lucru ale comisiei de revizuire ale Master planului judeţean de
apă şi apă uzată a judeţului Maramureş, cât şi a altor comisii privitoare la serviciile
comunitare de utilităţi publice

1. BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR DIRECŢIEI/SERVICIULUI
COMPARTIMENT TEHNIC ŞI INVESTIŢII

 rezultate obţinute
Lucrările de intervenţie la corpurile A,B,C,D şi E la Palatul Administrativ au avut ca
scop: amenajarea interioară sală de videoconferinţă (sala 105, corp B), lucrări de
refuncţionalizare corp F (modernizate spaţii de la demisol), amenajări alei exterioare şi catarg
steaguri. În spaţiul din corpul F, unde actualmente este cantina s-au prevăzut spaţii pentru
activităţile consiliului judeţean, comisiilor de specialitate ale acestuia, pentru care vor fi
asigurate toate utilităţile specifice.
Promovarea proiectelor de reabilitare şi modernizare drumuri judeţene având ca scop:
asigurarea îmbunătăţirii conexiunii cu reţeaua de drumuri naţionale, drumuri comunale sau
drumuri de interes local; asigurarea unei legături mai eficiente între judeţul Maramureş şi
judeţele învecinate; facilitatea legăturilor dintre centrele urbane şi celelalte localităţi din zonă;
economisirea timpului de deplasare şi a carburanţilor; reducerea costurilor de operare a
autovehiculelor; îmbunătăţirea capacităţii portante şi a siguranţei circulaţiei; executarea
lucrărilor si periodicitate acestora respectând normativele tehnice, compartimentul a elaborat
documentaţiile necesare pentru contractarea serviciului de întocmire Expertize tehnice şi
studii de fezabilitate pentru 13 drumuri şi tronsoane de drumuri judeţene în lungime de circa
250 km din 787 km în judeţul Maramureş.
Compartimentul a participat la elaborarea proiectului strategic regional – Traseul
Transilvania Nord elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest pentru
conectarea judeţului Maramureş la TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene în cadrul
proiectului Traseul Regional Transilvania Nord.
Compartimentul s-a ocupat de iniţierea şi demararea contractelor de lucrări:
„Reabilitare clădire palat administrativ al judeţului Maramureş”, Garaje la Inspectoratul
Situaţii de Urgenţă, “Lucrări de reparaţii generale şi renovare la imobilul Centrului Militar
Judeţean Baia Mare, str. Turnului nr.1” , “Lucrări de înlocuire şi protejare cabluri electrice
exterioare şi pe faţada imobilului Centrului Militar Judeţean, Baia Mare, str.Turnului, nr.1”,
“Lucrările de Reparaţii placări piatră naturală exterior clădire Palat Administrativ Baia Mare,
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Corp A” şi de servicii: “Expertiză tehnică şi studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor
drumuri şi sectoare de drumuri judeţene.
Compartimentul s-a ocupat cu urmărirea contractele de lucrări menţionate anterior în
vederea îndeplinirii cauzelor contractuale, punerii în operă a cantităţilor de materiale din
devizul ofertă, respectarea termenelor stabilite prin contract.
Pentru lucrările deja finalizate s-a ocupat în permanenţă de urmărirea comportării în
exploatare a construcţiilor în perioada de garanţie.

Achiziţii publice
1. Actele care stau la baza activităţii Serviciului de Achiziţii Publice
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Ordinele 314/2010, 312/2011, 313/2011, 509/2011 ale Preşedintelui ANRMAP
2. Activitate
În perioada iulie 2013-iulie 2014, în cadrul serviciului de achizitii publice s-au realizat
următoarele activităţi:
- s-a elaborat programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor
identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de
atragere a altor fonduri;
- s-a asigurat activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea
licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice
respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice;
- s-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a
hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică;
- s-a asigurat constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public;
- s-au operat modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când
situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul compartimentului financiar
contabil;
- s-au întocmit documentaţii de atribuire, au avut loc licitaţii, în urma cărora s-au atribuit
contracte de lucrări, furnizări sau prestări servicii conform legislaţiei în vigoare OUG
34/2006, după cum urmează:
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• Servicii de proiectare pentru depozitul ecologic din cadrul Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor din județul Maramureș, în cadrul proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș"- Cerere de oferta
procedura finalizata prin atribuirea contractului nr. 5104/08.08.2013;
• Execuție lucrări de construcții complementare în cadrul proiectului "Reabilitarea
Spitalului Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare"- Cerere de oferte,
procedura finalizata prin atribuirea contractului nr. 7137/04.11.2013;
• Execuţie lucrări pentru construcţia Centrului de Vizitare din Pasul Prislop-Parcul
Naţional Munţii Rodnei în cadrul proiectului proiectului „Măsuri de management
privind creşterea gradului de informare şi conştientizare in Parcul Naţional Munţii
Rodnei”-Cerere de oferte, procedura finalizata prin atribuirea contractului nr.
5896/12.09.2013; Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului în cadrul
proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”-Cerere de oferte,
procedura finalizata prin atribuirea contractului nr. 5685/03.09.2013;
• Furnizare produse de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de
stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore din Judeţul Maramureş, în anul şcolar 2013-2014 - LOT
1,2,3,4,5,6-Licitație descxhisă, procedura finalizata prin atribuirea contractelor nr.
7093/31.10.2013,
7135/04.11.2013,
7047/30.10.2013,
7136/04.11.2013,
7136/04.11.201, 7048/30.10.2013, 7134/04.11.2013;
• Furnizare mere în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete
în școlile din Județul Maramureș în anul şcolar 2013-2014 - lot 1,2,3,4,5- Licitație
deschisa, procedura finalizata prin atribuirea contractelor nr. 8353/24.12.2013,
8354/24.12.2013, 8355/11.12.2013, 8356/11.12.2013, 8357/11.12.2011;
• Contractarea unui credit bancar pe termen lung în sumă de 116.000.000 lei –
Negociere cu publicare a unui anunţ de participare,finalizata prin atribuirea
contractului nr.7121/04.11.2013;
• Servicii de depozitare, descărcare-încărcare și gestionare a produselor alimentare în
cadrul programului PEAD 2013 - Achiziţie directa, contract nr. 4944/01.08.2013.
• Execuție "Lucrări de înlocuire și protejare cabluri electrice exterioare pe fațada
imobilului Centrului Militar județean Baia Mare, str. Turnului nr.1 - curtea interioară"
- Achiziţie directa, contract nr . 4743/25.07.2013;
• Execuție "Lucrări de reparații generale și de renovare la imobilul Centrului Militar
județean Baia Mare, str. Turnului nr.1"- contract nr . 4744/25.07.2013;
• Achiziție module informatice - ImpoTax, contract nr . 7298/11.09.2013;
• Servicii de traducere și interpretare în/din limba engleză pentru proiectele"SMART
EUROPE - Strategii inteligente pentru crearea de locuri de muncă bazate pe inovare
în regiuni din Europa" și "R4GG - Regiuni pentru dezvoltare verde" Achiziţie directa
contract nr. 6161/24.09.2013;
• Execuție lucrări de "reparații plăci piatră naturală exterior clădire Palat Administrativ
Baia Mare, corp A"- Achiziţie directa, contract nr. 5126/08.08.2013;
• Execuție lucrări de "Înlocuire instalații de încălzire la clădire birouri str. Avram Iancu
nr. 2"- Achiziţie directa contract nr. 6663/084/15.10.2013;
• Servicii de întocmire a documentației cadastrale și depunerea cesteia pentru înscrierea
în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor aferente obiectivului
Bastionul Măcelarilor - Achiziţie directa contract nr. 7453/18.11.2013;
• Servicii de verificare reîncărcare și reparare stingătoare; marcare, dotare și
inscripționare hidranți interiori; dotare cu stingătoare corespunzătoare specificului
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activității desfășurate de beneficiar și montarea acestora în conformitate cu normele
PSI în vigoare; folosire stingătoare: exercițiu demonstrativ; marcare căi de evacuare
prin montarea de lămpi EXIT - Achiziţie directa , contract nr. 6744/17.10.2013
Măsurarea, verificarea și repararea prizelor de pământ la Consiliul Județean
Maramureș - Achiziţie directa ,contract nr 6784/18.10.2013.
Lucrări de întreţinere programata și revizie anuala la elevatoarele platform-ridicătoare
pentru persoanele cu dizabilităţi, produs de GARAVENTA , model GSL Classic
instalata la sediul CJ Maramures, - Achiziţie directa, contract nr.127/28.10.2013
Servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție în cadrul proiectului”Reabilitarea
Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș, Baia Mare”- Achiziție directa,
contract nr.6374/02.10.2013;
Expertiză tehnică şi Studiu de Fezabilitate pentru Reabilitarea unor drumuri şi
sectoare de drumuri judeţene, Licitație deschisa, contract nr.4568/01.07.2014;
Furnizare sistem de informare, alertă şi monitorizare în cazul unor dezastre naturale,
in cadrul proiectului „Creşterea capacităţii competitive de management, Licitație
deschisa, contract nr.5119/17.07.2014.
Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor in cadrul
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” –
Licitație deschisa, Procedura în desfăşurare;
Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuţie a
lucrărilor de construcţii la depozitul ecologic şi la lucrările privind relocarea
depozitelor neconforme, in cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Maramureş”- Licitație deschisa, contract nr.6600/19.09.2014.
Execuţie lucrări Reabilitarea clădirii Palatului
Administrativ al judeţului
Maramureş,Cerere de oferte, contract nr.3626/28.05.2014.
Execuţie lucrări de reabilitare imobil situat în corp B, Complex Petofi Baia Mare,
Cerere de oferte, contract nr.6396/12.09.2014
Servicii de dirigenţie de şantier pentru obiectivul de investiţii “Lucrări rămase de
executat în cadrul proiectului Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18)
– Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”Cerere de oferta, contract nr.3351/19.05.2014;
Echipament de planetarium – proiector optico mechanic si accesorii, Licitație
deschisă, contract nr. 5144/18.07.2014;
Servicii de asistenţă tehnică pentru managementul
proiectului “Sistem de
management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş” ţ“Lucrări rămase de
executat în cadrul proiectului Reabilitare traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18)
– Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”,
cod SMIS 1419, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa
prioritară 2, Măsura 2.1., contract nr .6651/23.09.2014;
Proiectare şi execuţie pentru închiderea a trei depozite neconforme prin relocare:Seini,
Rohia-Tg. Lăpuş, Arinieş-Borşa, respectiv proiectare şi execuţie închiderea în situ a
depozitelor de deşeuri neconforme urbane la Vişeu de Sus, Tepliţa-Sighetu Marmeţiei
şi Satu Nou de Jos-Baia Mare
în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Maramureş”- Achiziție direct, procedura in desfăşurare;
„Proiectarea şi construirea a cinci puncte de Colectare a Deşeurilor Voluminoase la
Baia Mare, Seini, Borşa, Şomcuta Mare, Vişeu de Sus”, în cadrul proiectului „Sistem
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de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”- Licitație deschisă,
procedura în desfăşurare.
Servicii de publicitate şi campanii de informare şi conştientizare în cadrul
proiectului“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş”Licitație deschisa, procedura în desfăşurare;
Execuţie lucrări diverse şi neprevăzute –suplimentare – corp „f” şi „m (ax 10-13)” în
cadrul proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr.Constantin
Opriş”, Baia Mare”- Negociere cu publicarea unui anunţ de participare, contract
nr.5015/15.07.2014;
Furnizare produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi
private cu program normal de 4 ore din Judeţul Maramureş, în anul şcolar 2014-2015Licitaţie deschisa, contracte încheiate în luna septembrie 2014.
Furnizare echipamente în cadrul proiectului „pl@NETour - Crearea unui produs de turism
ştiinţific şi infrastructura pentru o reţea de turism științific transfrontalier în regiunile
Maramureş şi Transcarpathia / HUSKROUA/1101/105”, finanţat prin Programul de
Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
,Achiziţie directa, contract nr.2365/10.04.2014;
Furnizare consumabile în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de management şi de
răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”, cod proiect
HUSKROUA/1001/056, „Parlamentul Cooperării Transfrontaliere
- realizarea
instrumentului TIC pentru crearea unui forum în regiunile de graniță din Slovacia,
Ungaria, România și Ucraina” cod proiect HUSKROUA/0901/012 și „RoUaSoil: zona
transfrontalieră România-Ucraina – managementul siturilor contaminate cu produse
petroliere”Achiziţie
directa,
contract
nr.1999/25.02.2014/1998/25.02.2014/1997/25.02.2014;
Furnizare mobilier și birotică în cadrul proiectului „Parlamentul Cooperării
Transfrontaliere - realizarea instrumentului TIC pentru crearea unui forum în
regiunile de graniță din Slovacia, Ungaria, România și Ucraina”- Achiziţie directa,
contract nr. 1996/25.02.2014;
Servicii organizare evenimente şi servicii de informare în cadrul proiectului
„Parlamentul Cooperării Transfrontaliere - realizarea instrumentului TIC pentru
crearea unui forum în regiunile de graniță din Slovacia, Ungaria, România și
Ucraina”- Achiziţie directa, contract nr. 1686/14.03.2014;
Servicii expert IT, în cadrul proiectului Parlamentul Cooperării TransfrontaliereAchiziţie directa, contract nr.1687/14.03.2014;
Servicii realizare pagină web a judeţului Maramureş - Achiziţie directa, contract
nr.1088/21.02.2014
Echipamente de scanare performante - Achiziţie directa, contract nr.3703/30.05.2014.
Servicii telefonie mobilă - Achiziţie directa, contract nr.3512/22.05.2014;
Servicii de interpretare in limba ucraineana, în cadrul proiectului pl@NETour - Crearea
unui produs de turism ştiinţific şi infrastructura pentru o reţea de turism științific
transfrontalier în regiunile Maramureş şi Transcarpathia / HUSKROUA/1101/105”,
Achiziţie directa, contract nr.2133/02.04.2014;
Furnizarea si instalarea unui sistem de supraveghere video și control acces pentru
clădirea Consiliului Județean Maramureș,- Achiziţie directa, contract nr.
3895/10.06.2014
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Urbanism şi amenajarea teritoriului
In perioada analizată, au fost înregistrate un număr de 278 de cereri pentru eliberarea
certificatelor de urbanism şi a avizelor de specialitate, din care au fost emise 215 certificate
de urbanism, 52 avize de specialitate, 4 prelungiri de valabilitate iar 3 documentaţii au fost
respinse.
În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 166 de cereri pentru emiterea autorizaţiilor de
construire/desfiinţare, prelungiri de valabilitate şi avize de specialitate. Au fost emise 121 de
autorizaţii de construire/desfiinţare, 15 prelungiri a valabilităţii, 17 avize ale structurii de
specialitate iar 11 documentaţii au fost respinse.
Printr-o organizare eficientă a fluxului documentaţiilor s-a reuşit ca durata de analiză
şi emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor să fie în jur de 10 – 15 zile şi nu 30
de zile aşa cum prevede legislaţia.
Pe linie de urbanism au fost eliberate 21 avize de oportunitate şi 21 avize tehnice din
care 1aviz pentru PUG şi 20 avize pentru PUZ-uri.
S-au exercitat activităţi de control în localităţile judeţului privind respectarea disciplinei
în construcţii şi au fost întocmite procese verbale de contravenţie acolo unde a fost cazul.
Pe linia de protecţie a mediului cea mai mare parte a timpului s-a lucrat pentru
definitivarea proiectului pentru gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului şi la avizarea
proiectelor şi documentaţiilor de urbanism în cadrul comisiei tehnice din cadrul APM.
Pe linia de salvare montană s-a acţionat prin activităţi specifice pentru evitarea
accidentelor şi popularizarea măsurilor de protecţie şi ocrotire a mediului. Au fost create
trasee montane noi şi au fost montate indicatoare de orientare.

Relaţii internaţionale
Activitatea Biroului Relaţii Internaţionale şi Relaţii cu Presa s-a desfășurat în perioada
iulie 2013- iulie 2014 în conformitate cu următoarea structură:
1.

Relații de cooperare și înfrățire cu alte județe sau regiuni
1.1 Szabolcs Szatmar Bereg - Ungaria - colaborare derulată în cadrul unor proiecte
transfrontaliere finanțate prin programul ENPI HUSKROUA: CBC Parliament,
Energy Games, Dezvoltarea durabilă a regiunilor de frontieră asigurate de o
funcționare eficientă a Euroregiunii Carpatice și ca parte a regiuni Eszak Alfold
colaborare în cadrul proiectelor INTERREG IV C Smart Europe și Regiuni
pentru dezvoltare verde
- Participarea în data de 14 februarie 2014 la Nyregyhaza la întâlnirea
aniversară a Euroregiunii Carpatice
1.2 Jasz- Nagykun –Szolnok – Ungaria, ca parte a regiuni Eszak Alfold colaborare în
cadrul proiectelor INTERREG IV C Smart Europe și Regiuni pentru Dezvoltare
Verde
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1.3 Trancarpatia - Ucraina colaborare derulată în cadrul unor proiecte transfrontaliere
finanțate prin programul ENPI HUSKROUA : CBC Parliament, Energy Games,
Centrul EDED, Planetour, Cresterea capacitatii de management si raspuns în
situații de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră, YES, Dezvoltarea
durabilă a regiunilor de frontieră asigurate de o funcționare eficientă a
Euroregiunii Carpatice.
- Participarea în data de 1 februarie 2014 la Concursul literar Ziua Eminescu
organizată în localitatea Plăiuț
- Participarea în 12 martie 2014 la Uzhgorod la Aniversarea a 10 ani de la
înființarea organizației IARDI, partener în mai multe proiecte
- Participare Conferinţă CBC Parliament la Uzhgorod 13 martie 2014
- Întâlnire pe Proiectul Planetour la Uzhgorod 16 mai 2014
- Întâlnire pe proiectul SEED la Uzhgorod 19 mai 2014
1.4 Ivano Frankivsk –Ucraina colaborare derulată în cadrul unor proiecte
transfrontaliere finanțate prin programul ENPI HUSKROUA: CBC Parliament,
Clam ROUA, ROUA Soil, Dezvoltarea durabilă a regiunilor de frontieră asigurate
de o funcționare eficientă a Euroregiunii Carpatice.
De asemenea au avut loc mai multe vizite și întâlniri între conducerile celor două
autorități locale și schimburi în domeniul sănătății publice:

* 19 iulie 2013 vizita delegaţiei din Ivano Frankivsk condusă de dl vice-guvernator au
participat la un schimb de experiență în domeniul sănătății , servicii integrate de urgență
UPU.
* 25 octombrie 2013 vizita unei delegații a Ministerului Sănătății al României, reprezentat de
dl secretar de stat dr. Raed Arafat și a Consiliului Județean Maramureș în Ivano Frankivsk,
semnarea unei Declarații comune de colaborare în domeniul medicinii și asistenței medicale
de urgență cu Ministerul Sănătății al Ucrainei și Administrația de stat a regiunii IvanoFrankivsk
* 15 noiembrie 2013 masa rotundă organizată în Baia Mare pentru discutarea deschiderii unui
punct de trecere a frontierei româno-ucrainiene în dreptul localităților Poienile de sub Munte
si Shybene.

1.5 Flevoland –Olanda colaborare derulată în cadrul a două proiecte finanțate prin
programul INTERREG IV C: Smart Europe și regiuni pentru Dezvoltare Verde

1.6 Veneto – Italia colaborare derulată în cadrul proiectului finanțat prin
programul INTERREG IV C: Smart Europe
1.7 Saxony Anhalt – Germania – Întâlnire la nivelul conducerii CJ Maramureș cu
deputatul landului Saxony Anhalt dl Lars Jorn Zimmer cu ocazia Târgului Internațional de
Produse Tradiționale „Săptămâna Verde” de la Berlin, 15-28 ianuarie 2014.

- Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai deputatul landului Saxony Anhalt în data de 14 martie
2014, discutare posibile proiecte de colaborare.
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1.8 Panevezys – Lituania – La inițiativa Ambasadei României în Lituania s-a
demarat stabilirea unor relații de colaborare cu municipalitatea și districtul Panevezys din
Lituania. O primă vizită oficială a avut loc la Panevezys în perioada 23-26 aprilie 2014.
1.9 Asistență acordată autorităților și instituțiilor din Maramureș pentru identificarea
şi realizarea de înfrățiri și parteneriate
Asistență acordată comunei Remetea Chioarului în vedere stabilirii de relații de
înfrățire cu localitatea Jaslo din Polonia.

2. Organizaţii internaţionale
2.1 Adunarea regiunilor Europei
- Participare la Şcoala de vară ARE, cu tema Crestere verde - regiunile spre utilizarea
eficientă a resurselor naturale din Europa, care a avut loc la Nyköpind -Sörmland Suedia
în perioada 19-24 august 2013, judeţul nostru fiind membru în comitetul de organizare.
- Participare la organizarea Şcolii de vară ARE de la Novi Sad (ianuarie - iulie 2014).
2.2 Euroregiunea Carpatică
- Participarea în data de 14 februarie 2014 la Nyregyhaza la întâlnirea aniversară
Euroregiunii Carpatice
- Organizare masă rotundă factori interesaţi de dezvoltarea durabilă a Euroregiunii
Carpatice, Baia Mare 26 mai 2014.
- Participarea la proiectul Dezvoltarea durabilă a regiunilor de frontieră asigurate de o
funcționare eficientă a Euroregiunii Carpatice finanţat prin Programul ENPI HUSKROUA
3. Promovarea judeţului la nivel internaţional
3.1 Proiectul Tineri belgieni în România –Maramureș
A patra ediție a proiectului derulat în parteneriat cu organizația ”Solidarite HoriaQuevy” din Belgia a avut loc în iulie 2013 și a constat din găzduirea unei tabere de tineri
voluntari belgieni în Valea Chioarului aceștia susținând activități de ecologizare,
reconstrucție clădiri, activități interactive cu tinerii din zonă.
3.2 Participare la Târgul Internațional al produselor tradiționale Săptămâna Verde Berlin
2014
În perioada 15 -28 ianuarie 2014, a avut loc la Berlin a 79-a ediţie a „Grune WocheSăptămâna Verde” - Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi
Horticultură, manifestare la care este prezent şi un grup din Maramureş.
3.3 Participare la Adunarea Generală a Societăţii Americane pt. Administraţie Publică ASPA
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a participat în perioada 14-18 martie 2014
la Washington –SUA la Adunarea Generală a Societăţii Americane pentru Administraţie
Publică ASPA unde a vorbit despre administraţia locală di România.
3.4 Forumul Reprezentanţilor Autorităţilor Locale din China şi Ţări din Europa Centrală şi
de Est (CN-ECE), desfăşurat la cel mai înalt nivel, în oraşul Chongquing – China în perioada
2-5 iulie 2013, a reunit participanţi din 16 ţări. Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş,
Zamfir Ciceu a făcut parte din delegaţia României condusă de ministrul Dan Şova, forumul
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vizând proiecte în economie, ştiinţă, tehnologie, întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ,
agricultură şi investiţii. Pe perioada desfăşurării forumului, s-a organizat şi un târg de afaceri
la care participanţii şi-au prezentat proiectele de cooperare pentru stimularea interesului
firmelor chinezeşti şi a cercurilor de afaceri interesate în cooperare. Pentru judeţul
Maramureş, această vizită s-a constituit într-un prim contact cu mediul de afaceri din China,
dar a fost şi o ocazie de prezentare a proiectelor de investiţii ale Consiliului Judeţean
Maramureş care se pot preta la eventuale parteneriate. Forumul s-a concretizat prin semnarea
unei declaraţii comune, pe tema virtuţilor cooperării la nivel local şi a încurajării contractelor
directe.
3.5 ’’Green Project Partnership’’- Târg dedicat tehnologiilor de mediu organizat de KOTRA
(Biroul Comercial al Ambasadei Republicii Coreea) la Varşovia în perioada 18-20 noiembrie
2013. Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a prezentat unul dintre proiectele majore
ale judeţului: Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş
3.5 Global Green Hub- Coreea eveniment de mediu organizat de KOTRA în perioada 20-24
mai 2014 în Coreea de Sud
4. Integrare europeană – acţiuni de informare
4.1 Ziua Cooperării Europene În contextul celebrării la nivelul Uniunii Europene pe
data de 21 septembrie 2013 a Zilei Cooperării Europene, a avut loc în data de 19
septembrie 2013, un seminar de informare, organizat la sediul Bibliotecii Județene
„Petre Dulfu unde au fost prezentate principalele proiectele derulate la nivelului
județului Maramureș prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.
5. Colaborarea cu Ambasadele
5.1 Ambasada Regatului Ţărilor de Jos Excelenţa sa dl. Ambasador Matthijs van
Bonzel si Dl. Consul Onorific al Regatului Tarilor de Jos, Wouter Reijers au
vizitat Maramureşul şi au avut o întâlnire cu preşedintele în data de 21 august
2013
5,2 Ambasada Cehiei În data, 1 noiembrie 2013, Excelenţa Sa, dl ambasador d-nul Jiri
Sitler a avut o întrevedere oficială cu reprezentanţii administraţiei judeţene.
cu ocazia unui eveniment cultural organizat de Ambasada Cehiei in România dedicat
Zilei Naţionale a Cehiei.
5.2 Ambasada Republicii Irak La invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean
Maramureş, Excelenţa Sa Omar Karim Berzinji, Ambasador al Republicii Irak la
Bucureşti vine într-o vizită în Maramureş 12 noiembrie 2013. La întâlnirea
oficială principalele subiecte discutate au vizat posibilităţile de colaborare dintre
Maramureş şi Irak pe segmente culturale, economice şi administrative.
5.3 Ambasada Ungariei În data de 7 martie 2014 Excelenţa sa dl Zakonzi Botond
ambasadorul Ungariei la Bucureşti s-a întâlnit cu preşedinte Zamfir Ciceu la Baia
Mare.
5.4 Proiect de promovare a cinematografiilor din țări Europene la Bastionul
Măcelarilor. La inițiativa Consiliului Județean Maramureș prin Biroul de Relații
Internaționale au fost contactate mai multe ambasade din țări europene cu care
județul Maramureș are legături de colaborare pentru a promova cinematografia
recentă din respectivele țări în cadrul unor manifestări intitulate ”Zilele filmului la
Bastionul Măcelarilor”. Mai multe ambasade au salutat acestă inițiativă si au
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6.

transmis mai multe filme reprezentative. Astfel s-au derulat următoarele
manifestări cu sprijinul ambasadelor:
- Zilele Filmului Olandez la Bastionul Măcelarilor organizat în
perioada 19-21 iulie 2013
- Zilele Filmului Rusesc la Bastionul Măcelarilor organizat în
perioada 29 Noiembrie - 1 Decembrie 2013
- Expoziţie de fotografii şi Zilele filmului rusesc la Bastionul
Măcelarilor organizat în perioada 10-17 iulie 2014.
Alte activităţi
- În luna noiembrie 2013 o delegaţie formată din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Maramureş şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a vizitat
Parma – Italia la invitaţia fundaţiei italiene Colser Auroradomus, ocazie cu care s-au pus
bazele unui parteneriat între DGASPC - Colser Auroradomus pentru schimburi de
experiențe și transfer de know-how italian pentru Maramureş pe segmentul protecţiei
persoanelor vârstnice.

- În data de 26 martie 2014 a avut loc o întâlnire cu delegaţia Free Universitat Bellezona
– Italia pentru discutarea înfiinţării unui centru multifuncţional pentru persoane cu
handicap psihic
- În data de 15 mai 2014 a avut loc la Consiliul Judeţean Maramureş un dialog RomânoRwandez pe tema protecţiei copilului sub egida HHC România
7. Proiecte implementate în parteneriat internaţional
Biroul Relaţii Internaţionale a coordonat următoarele proiecte care se află în curs de
implementare:

7.1 SMART EUROPE – proiect aprobat spre finanțare în cadrul programului
INTERREG IV C în cursul lunii decembrie 2011, aflat în prezent în implementare și având
ca scop identificarea unor strategii inteligente pentru crearea de locuri de muncă bazate pe
inovare în regiuni din Europa.
7.2 R4GG – Regiuni pentru Dezvoltare Verde, – proiect aprobat spre finanțare în
cadrul programului INTERREG IV C în cursul lunii decembrie 2011, aflat în prezent în
implementare și având ca scop identificarea unor surse de finanțare pentru proiecte verzi de
eficiență energetică și utilizare a resurselor regenerabile de energie
7.3. SEED Centru Educațional pentru Energii Regenerabile – proiect aprobat spre
finanțare în cadrul Programului ENPI, aflat în prezent în implementare și care are ca scop
amenajarea în Casa de pe strada Petofi, lângă Inspectoratul Școlar a unui Centru Educațional
pentru Energii Regenerabile.

7.4 Planetour, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului ENPI, aflat în
prezent în implementare și care are ca scop dotarea Planetariului din Baia Mare cu
echipament de ultimă generaţie şi crearea unui produs de turism ştiinţific şi o reţea
transfrontalieră de turism ştiinţific în Maramureş şi Transcarpatia.
 protocoale, alte documente
- Declarația comune de colaborare în domeniul medicinii și asistenței medicale de
urgență între Ministerul Sănătății al României, Consiliul Județean Maramureș,
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Ministerul Sănătății al Ucrainei și Administrația de stat a regiunii Ivano-Frankivsk
adoptata în data de 25 octombrie 2013

- Rezoluția încheiată cu ocazia mesei rotunde din data de 15 noiembrie2013 pentru
discutarea deschiderii unui punct de trecere a frontierei româno-ucrainiene în dreptul
localităților Poienile de sub Munte si Shybene
 colaborări, parteneriate
- Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Internaţionale şi Relaţii cu Presa a
consolidat colaborările şi parteneriatele existente cu următoarele judeţe şi regiuni: SzabolcsSzatmar-Bereg, Jasz-Nagykun-Szolnok, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk, Flevoland, Veneto,
Saxony-Anhalt şi a iniţiat o nouă colaborare cu municipalitatea şi districtul Panavezys din
Lituania.
- Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Internaţionale şi Relaţii cu Presa a
implementat în parteneriat cu alte regiuni şi judeţe din Europa următoarele proiecte: Smart
Europe, Regiuni pentru Dezvoltare Verde, Centru SEED şi Planetour.
- De asemenea a fost promovat în parteneriat cu Facultatea de etnografie din Rauland
Norvegia proiectul Maramureş spaţiu cultural multietnic pentru a fi aprobat spre finanţare
prin programul Mecanismul Financiar SEE.

Comunicare, relaţia cu mass-media
Un important aspect al activităţii preşedintelui îl reprezintă colaborarea cu media
locală şi judeţeană, în scopul informării populaţiei asupra activităţii instituţiei Consiliului
Judeţean Maramureş, în acest sens organizându-se conferinţe de presă, întâlniri cu
reprezentanţii presei, intervenţii în emisiuni radio şi tv.
În intervalul 1 iulie 2013 – 3 iunie 2014 au fost organizate 12 conferinţe de presă.
Tematica acestora vizează activităţi şi evenimente derulate de Consiliul Judeţean Maramureş,
demararea sau finalizarea unor proiecte, dar şi stadiul unora aflate în derulare la Consiliul
Judeţean Maramureş după cum urmează: prezentare stadiu proiect „Reabilitarea Spitalului
Judeţean dr. Constantin Opriş Baia Mare – (14 august 2013), final proiect „Reducerea
riscurilor la nivel judeţean printr-o mai bună comunicare în cadrul comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă” – 2 septembrie 2013), „Smart Europe – Strategii inteligente prin
crearea de locuri de muncă bazate pe inovare în regiuni din Europa” – (9 septembrie 2013),
final etapă intermediară SMART – (13 septembrie 2013), „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania
de Nord – (29 octombrie 2013), Restituire corecţie financiară – 6 noiembrie 2013, Lansare
proiect „Planetour” – (26 noiembrie 2013), Conferinţă comună ADR Nord-Vest – Şuior –
(19 decembrie 2013), Semnare contract de finanţare SMID – (8 ianuarie 2014), Conferinţa
delegaţiei participante la Târgul de Produse Tradiţionale Berlin – (30 ianuarie 2014),
Conferinţă pe tema proiectului reabilitării Drumului Baia Sprie – Bârsana – (27 martie
2014), Conferinţă proiect „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” – (10 aprilie 2014).
În intervalul 1 iulie 2013 – 31 iunie 2014, au fost emise 134 comunicate de presă,
publicate pe site-ul instituţiei şi în media locală. Comunicatele vizează activitatea
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preşedintelui, participările sale la evenimente, întâlniri, vizite ale unor delegaţii din ţară şi
străinătate, activitatea instituţiei Consiliului Judeţean Maramureş în general. Au fost
transmise spre publicare în media 24 de mesaje cu prilejul sărbătorilor oficiale şi al zilelor
internaţionale a diferitelor categorii sau profesii.
La finalul lunii iunie a fost dat în folosinţă noul site al Consiliului Judeţean
Maramureş, un concept modern, dinamic, menit să asigure o interfaţă comunicaţională
performantă a instituţiei.
La Cabinetul preşedintelui s-au înregistrat 27 de cereri de înscriere în audienţă, în
acest interval. 23 dintre acestea aparţinu unor persoane fizice, iar 4 sunt făcute în numele
unor grupuri de cetăţeni. Cele mai multe vizează solicitări de ajutor financiar, locuri de
muncă, soluţionarea unor conflicte legate de vecinătăţi, reclamaţii privind starea unor
drumuri comunale etc. În această statistică nu sunt incluse petiţiile, reclamaţiile şi solicitările
venite pe Legea 544.

Audit intern
Auditul public intern, este activitatea funcţional independentă şi obiectivă, care dă
asigurări şi consiliere conducerii pentru bună administrare a veniturilor şi cheltuielilor
publice, perfecţionând activităţile entităţilor publice. Ajută entităţile publice să îşi
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi
îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului şi a proceselor de administrare.
Compartimentul de audit intern este în subordinea directă a ordonatorului de credite
iar auditorii interni nu sunt implicaţi în activităţi pe care le auditează.
In ceea ce priveşte asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
precizăm:
- au fost elaborate şi aprobate normele metodologice proprii privind exercitarea
auditului intern, atât la CJMM cât şi la unităţile care şi-au organizat activitatea de audit
intern. Normele au fost elaborate astfel încât să asigure realizarea obiectivelor în condiţii de
legalitate, regularitate şi eficacitate. Gradul de realizare:100%
- a fost elaborată Carta auditului intern, aceasta fiind prezentată la toate unităţile
auditate. Responsabilităţile stabilite în Carta auditorului, permit realizarea obiectivelor şi a
activităţilor planificate. Gradul de realizare 100%.
- a fost elaborat Codul privind conduita etică a auditorilor interni; prevederile acestuia
au fost aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, pe bază de semnătură. În anul 2013 nu au fost
încălcări ale codului de etică. Aspecte care se regăsesc atât la CJMM, cât şi la unităţile care
şi-au organizat activitatea de audit.
- au fost elaborate ghiduri practice pentru obiectivele auditabile, prevederile acestora
sunt respectate de către toţi angajaţii. Monitorizarea gradului de utilizare a ghidurilor practice
s-a desfăşurat pe întreg anul 2013, neconstatându-se dificultăţi în aplicarea lor sau
nerespectarea acestora. Aspecte care se regăsesc atât la CJMM, cât şi la unităţile care şi-au
organizat activitatea de audit. Gradul de realizare:100%.
- au fost elaborate un număr de 5 proceduri, acestea acoperă activităţile realizate în
activitatea de audit. Au fost elaborate următoarele proceduri: Misiunea de audit public intern,
Misiunea de consiliere, Elaborarea planului de audit, Evaluarea activităţii de audit public
intern la nivelul structurilor de specialitate din cadrul instituţiilor subordonate, Elaborare
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proceduri, Elaborarea registru riscurilor. Toate procedurile au fost aprobate de către
ordonatorul de credite, iar prevederile acestora au fost respectate în cursul anului.
Planificarea activităţii de audit intern s-a făcut cu respectarea principiului
prudenţial, respectiv toate activităţile trebuie auditate cel puţin o dată la trei ani. În cazul
evaluării o dată la 5 ani. Planul strategic de audit, a fost elaborat pentru perioada 2011 –
2015, analizează domeniile auditabile şi alocă resursele de audit intern.
Planificare strategică de audit se defalca în trei faze:
A) Faza de cercetare
B) Faza de analiza
C) Faza de elaborare a planului strategic de audit
În anul 2013, structura de audit intern a CJMM a efectuat un număr de 10 misiuni de
audit din care: de conformitate şi sistem 6, misiunile de audit (au fost din domeniul privind
procesul bugetar, privind activităţile financiar-contabile, 60%); de asigurare şi consiliere 3,
(privind implementarea SCM, 30%) 1 misiune de evaluare 10%.
Unităţile din subordinea CJMM în anul 2013 au efectuat un număr de 19 misiuni de
audit din care: misiuni privind procesul bugetar: 6, privind resursele umane 1, achiziţii
publice 1, financiar-contabile 7, privind funcţiile specifice 4. La Spitalul de Urgenţă Baia
Mare situaţia se prezintă după cum urmează: au fost efectuate un număr de 9 misiuni:
Domeniile misiunilor planificate: - contabilitate-financiar: 3 misiuni; - procesul bugetar 1
misiune; misiuni specifice: 4; - achiziţii publice 1 misiune. La DGASPC Maramureş, au fost
efectuate un număr de 10 misiuni de audit.: contabilitate financiar 4 misiuni, procesul bugetar
5, resurse umane: o misiune.

Activităţi din domeniul educaţiei
În conformitate art.91, lit. a), alin. 1 din Legea 215/2001, preşedintele Consiliului Judeţean
asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind educaţia.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş
Anul şcolar 2013-2014
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș reprezintă o
instituţie de învăţământ special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi
monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/ elevilor, cadrelor
didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o
educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
I. Servicii oferite: servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi
profesională, furnizate prin centrul judeţean şi prin cabinetele şcolare de asistenţă
psihopedagogică, servicii de terapii logopedice, furnizate prin cabinetele logopedice
interşcolare, servicii de evaluare, orientare/ reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de
masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea
serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, servicii de mediere şcolară,
furnizate de mediatorii şcolari, servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de
centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii
abilitate să ofere formare iniţială, servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice,
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copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, servicii de consiliere şi prevenire a
delincventei şi predelincvenţei juvenile.
II. Raportarea activității privind serviciile oferite/ număr beneficiari:
1. Informare și consiliere:
Specificul
activității
de Consiliere
carieră
consiliere

pentru Consiliere psihopedagogică – cazuistici
variate
Elevi

Părinți

Cadre
didactice

9654

2908

2531

Număr elevi consiliați în 7255
consiliere de grup

16285

4545

1582

Număr de consilieri colective

2725

366

84

Număr elevi consiliați în
consiliere individuală

2137

897

2. Terapie logopedică
Cabinete
şi Copii logopaţi
unităţi arondate

Nr. preşcolari

Nr. şcolari

Total beneficiari

471

879

Copii cu CES

Cadre
didactice

Părinţi

39

33

670

Centralizarea datelor privind cazuistica avutǎ:

3.
Tipul
tulburării

de Tulburări ale
Tulburări de Tulburări
ritm şi fluenţă a
pronunţie/
limbajului
articulare
vorbirii
scris-citit

Nr. logopaţi
1058
înregistraţi

41

208

Tulburări de
Tulburări de
dezvoltare a
voce
limbajului

66

3

4. Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională/ Comisia de Orientare
Școlară și Profesională

Total

Nr.
ședințe
COSP

Număr
Certificate
orientare
școlară
eliberate

28

389

de Orientare școlară
de învățământ de masă
cu
curricula
adaptată și profesor
de sprijin
143

Șc.
la Amânare
școlarizare
domiciliu
(înv.
de
masă sau
înv. special)

Serv.
Logopedice/
kinetoterae
utice

25

8

14
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III. Finanțare
Referitor la contul de execuţie cu finanţare de la bugetul local cu privire la partea de venituri,
în perioada ianuarie 2013-decembrie 2013, în urma analizei contului de execuţie situaţia este
următoarea:
La începutul anului
Venituri curente

2.701.129,00 Ron

Venituri din capital

-

Sfârşitul anului
3.287.891,00 Ron
11.953,00 Ron

-----------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL VENITURI

2.701.129,00Ron

3.299.844,00Ron

Referitor la contul de execuţie cu finanţare de la bugetul local cu privire la partea de
cheltuieli, în perioada ianuarie 2013 - decembrie 2013, în urma analizei contului de execuţie,
situaţia este următoarea:
Credite bugetare

Plăţi efectuate

Cheltuieli

efectuate
Cheltuieli de personal
2.872.097,00

2.919.500,00

Cheltuieli Bunuri şi servicii
317.099,00

438.000,00

Cheltuieli de capital
9.573,00
TOTAL CHELTUIELI
3.198.769,00

2.850.312,00
437.579,00

12.000,00

11.953,00

3.369.500,00

3.299.944,00

IV. Formarea continuă a cadrelor didactice
Cursuri la care au participat consilierii școlari și profesorii logopezi în anul școlar 2014 –
2015: Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor: SELF KIT, Necenzurat, Cadrul didactic – un
profesionist în sistemul de învățământ, Conferinţa naţională cu participare internaţională ,,Acceptămă aşa cum sunt” – abilitate şi dizabilitate, Tulburările de limbaj şi comunicare la copil-abordare
pluridisciplinară pe axa reperaj-diagnostic-evaluare-intervenţie, Conferinţa internaţională
„Dizabilitate şi terapie”, Simbolistica corpului și limbajul nonverbal, Consiliere școlară și dezvoltarea
carierei” – masterat, Evaluarea complexă psihodiagnostică şi psihopedagogică, Bio-feedback în
Psihoterapia Integrativă, Tineri împotriva violenței de gen, Educație parentală, Metode și tehnici de
incluziune a elevilor cu dizabilități, PEDb 6/7-19 ani, Vulnerabilitate și reziliența la copil,
Disciplinarea pozitivă și provocările familiei moderne, Educația motrică,senzorială și perceptivă,
Optimizarea relației de cuplu, Formator, Mediator școlar pentru elevii rromi, Abordarea situațiilor de
intimidare a elevilor, Conferința Națională de Psihosexologie, Curs de educație rutieră, Curs de
educație non – formală, Managementul modern al serviciilor psihologice aplicate în domeniul
securității naționale, Cum să devin student în străinătate?, Călătoria spre Eul interior, PAX ONLINE,
ARTA DE A PIERDE, Psihoterapie de familie și cuplu, Psihoterapia disfuncțiilor sexuale feminine,
Evaluarea psihologică a persoanelor cu dizabilități-bateria CASPER, Mediere – negociere de
conflicte, EDSANO, Evaluarea psihologică a persoanelor adulte pentru încadrarea în grad de
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handicap.
V. Proiecte/ programe/ activități de interes județean și național

- Diagnoza opțiunilor școlare ale elevilor de clasa a VIII – a, studiu amplu care a stat la
baza întocmirii planului de școlarizare al unităților cu învățământ liceal din județul Maramureș
- Târgul Ofertelor Educaționale, ediția a XIV –a

- Proiecte județene cu titlul :

• Ascensiune pe piramidă (stimularea motivației pentru învățare a elevilor)
• Fii inteligent, nu violent! (combaterea violenței în mediul școlar)
• Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
• Intercivic (promovarea multiculturalității și a acceptării de sine sau a celorlalți)
- Simpozionul județean al profesorilor logopezi școlari angajați ai CJRAE Maramureș cu
titlul: Logopedia – abordare pluridisciplinară și deschidere spre comunitate

- Simpozionul județean al consilierilor școlari angajați ai CJRAE Maramureș cu titlul:
Tendințe actuale privind consilierea vocațională a elevilor

- Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a 1200 de elevi în vederea
înscrierii acestora în învățământul primar

- Proiectul POSDRU ID 140232 cu titlul ”Educația - șansa de a-ți scrie propriul
viitor”, în calitate de Beneficiar (prevenirea abandonului școlar și a riscului de părăsire
timpurie a școlii)

- Proiectul POSDRU ID 140285 cu titlul ”FII ACTIV PENTRU CARIERA TA”, în
calitate de Partener (informare și consiliere privind cariera)

- Studiul de nevoi privind principalele riscuri și necesitățile specifice în domeniul
părăsirii timpurii a școlii precum și identificarea de mijloace și intervenții în scopul
prevenirii abandonului școlar.

VI. Implicarea consilierilor școlari în parteneriate cu fundații, organizații, alte
instituții de învățământ și cultură, încheiate în vederea realizării unor obiective specifice
unităților de învățământ deservite, izvorâte din analiza de nevoi: JA România, Inspectoratul
Județean de Poliție/ Poliția locală, Cognitrom – Cluj Napoca, C.P.E.C.A. Maramureș, unități
de învățământ din județ/ țară, UNICEF, ISE, GREENTIN, Asociaţia Umanitară Împreună
pentru ei!, Asociaţia Young Roma, Fundaţia SOMASCHI, AJOFM, Fundaţia Holt România,
Asociația American International School of Transylvania, D.G.A.S.P.C. Maramureș,
ASSOC Baia Mare, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Biblioteca Județeană
„Petre Dulfu” Maramureș, Inspectoratul Județean de Jandarmerie „Pintea Viteazul”
Maramureș, Asociația Filantropică „Sf. Iosif Mărturisitorul”, Asociația Team for Youth
Association, Federația Junior Chamber , Fundația Tineri pentru Tineri, Asociația Autism
Baia Mare, Centrul Maternal/ Centrul de Primire Regim Urgență, EDMUNDO Cluj –
Napoca, Organizația „Salvați Copiii”, Y.M.C.A., Fundația DEIS, Asociația Femeilor
Ortodoxe Mironosițele Femei etc.
VII. Imagine, comunicare și relații cu mass-media:

- crearea și postarea de informații pe site-ului www.cjraemm.ro , site al Centrului Județean
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de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

- emisiuni/ interviuri televizate, comunicate de presă, articole în presa scrisă difuzată la nivel
județean cu ocazia Târgului Ofertelor Educaționale, ediția a XIV – a, Maramureș, a
Simpozionului județean al consilierilor școlari („Tendințe actuale în consilierea vocațională
a elevilor”), a Simpozionului județean al profesorilor logopezi („Logopedia – abordare
pluridisciplinară și deschidere spre comunitate”), a Evaluării nivelului dezvoltării
psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii lor în învățământul primar, a campaniilor/
manifestărilor împotriva traficului de ființe umane sau impotriva violenței în mediul școlar, a
proiectelor județene sau POSDRU implementate
- emisiuni/ interviuri televizate, articole în presa scrisă difuzată la nivel județean la
solicitarea beneficiarilor
- marketing educațional – publicitate/ diseminare, activități de mediatizare și promovare a
ofertei de programe și nevoi instituționale/ de grup.

Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan”
In anul 2013, instituţia a început demersurile necesare pentru a înregistra şcoala in
documentele oficiale sub denumirea de “Şcoala Populară de Artă Liviu Borlan Baia
Mare”. In prezent “Şcoala de Arte Liviu Borlan Baia Mare” este structurata pe mai multe
secţii: muzica, arte plastice si coregrafie iar în cadrul acestora avem mai multe discipline.
Procesul instructiv-educativ
În aceasta perioada şcoala noastră a obţinut rezultate bune, formaţiile artistice ale
scolii participând la diferite festivaluri artistice, la care au obţinut numeroase premii.
Pot fi amintiţi: Lung Iulia a obţinut premiul I la“Festivalul Cântecele neamului
Suceava”, premiul II la “Festivalul cântecului şi dansului codrenesc”, premiul III la
“Festivalul Ioan Petreuş” şi premiul juriului la “Festivalul Cântec mândru de pe Criş”. Anca
Mihuţ: premiul I la Festivalul-concurs “Florile Someşului” si Ansamblul “Doruleţul” cu clasa
de dans popular a obţinut Premiul III; Pruna Adela Festivalul “Strugurele de aur” si la
Festivalul “Alina-te dor, alina” unde a luat Premiul I; Bârsăuan Andrada Festivalul“Florile
Ceahlăului” Premiul I; si mentiune la Festivalul “Cantecele neamului” de la Suceava. Roman
Mioara, Satmari Daniela şi Ardelean Maria au participat la Festivalul “Cântecul şi dansul
codrenesc” de la Satulung; Font Oana Cristina a participat la Festivalul „Alina-te dor alină”,
Premiul I precum şi la Moştenitorii; Denisa Botiş, a participat şi a obţinut Premiul I la
“Festivalul Tinereţii“ de la Jupiter; La festivalul “Ion Petreuş”au participat şi au obţinut
premii şi menţiuni următorii elevi: Anca Mihuţ, Maria Ardelean, Natalia Cosma. Elevii de la
clasele canto popular, vioara, instrumente de suflat, în parteneriat cu Asociaţia culturala “
Petreuşii ” au susţinut spectacole folclorice în diverse localităţi din judeţ unde au avut un
mare impact la public. Ansamblul “Doruleţul”, la invitaţia Asociaţiei “Dănţăuşii” au
participat la “Festivalului Danţului la Şura” ediţia a V- a – Groşi; Goci Diana, Şandor
Denisa, Bonto Lorin, Vinţ Alina de la clasa de canto muzica uşoara au participat la
Festivalul pop , rock, blues, jazz, hip-hop , “ Ertainment-Masterclass “ ediţia a II-a organizat
de Şcoala de arte Braşov unde au primit diploma de excelenţă. Vinţ Alina si Goci Diana au
participat la Festivalul «Muzica inimii mele» ediţia a VI–a de la Satu Mare.
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In parteneriat cu ISJMM, Liceul de Arta ansamblul «Muguraşii» condus de prof. Dan
Daniel, a participat la Festivalul Naţional al Şanselor Tale prin programul «De la tinereţe pân
la bătrâneţe» ce a avut loc în sala Rotary a Liceului de Arta Baia Mare. S-au susţinut
spectacole de Ziua Femeii („Mărţişoare folclorice), spectacol de muzică uşoară („Armonii de
primăvară”, cu participarea clasei de design vestimentar. În parteneriat cu Biblioteca
Judeţeană elevii clasei de arta decorativa au prezentat vernisajul expoziţiei « Mărţişor de
Dragobete». Tot în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” şi în colaborare cu
actorul Antoniu Paul, elevii şcolii au susţinut un recital de poezie românească şi muzică
clasică intitulat sugestiv « Vă dăruiesc iubire».
In cadrul «Zilelor Şcolii de Arte Liviu Borlan», în perioada mai-iunie 2013 au avut
loc mai multe spectacole şi audiţii muzicale de la toate clasele, care s-au desfăşurat pe scena
Teatrului de Păpuşi, la Casa Armatei, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare si la
sediul scolii. În perioada 15-30 iunie 2013 s-a desfăşurat la molul Gold Plazza din Baia Mare
Caravana Bookland unde elevii şcolii au prezentat un spectacol artistic.
«Un zâmbet într-o viaţă amară» a fost intitulat concertul caritabil de Crăciun unde în
parteneriat cu Teatrul Municipal Baia Mare, Asociaţia Tineretului Maltez, ASCOR filiala
Baia Mare, elevii ai şcolii au susţinut un frumos concert de colinde. Elevii claselor de canto
popular împreună cu ansamblurile instrumentale «Doruleţul» şi «Muguraşii», conduse de
profesorii Babici Gavril şi Dan Daniel au prezentat în data de 18 decembrie 2013, pe scena
Casei de Cultura a Sindicatelor Baia Mare concertul de colinde intitulat «Hristos se naşte,
slăviţi-l». În luna decembrie 2013 ansamblul folcloric «Muguraşii» a susţinut un concert de
colinde organizat de Asociaţia «Plaiuri codreneşti» în parteneriat cu Primăria Cehu Silvaniei
si Centrul Cultural Sălaj, care s-a desfăşurat la Casa de Cultura Cehu Silvaniei.

Situaţia economico-financiară a instituţiei în perioada 1 iulie 2013 – 1 iulie 2014
lei
NR. CRT.

DENUMIRE INDICATORI

BUGET APROBAT

REALIZAT

IUL.2013-IUL.2014

IUL.2013-IUL.2014

1.

VENITURI PROPRII

159.400

191.825

2.

SUBVENTII

552.500

497.834

3.

TOTAL VENITURI

711900

689659

4.

CHELTUIELI DE PERSONAL

594.000

569.402

5.

BUNURI SI SERVICII

117.900

83.050

6.

TOTAL CHELTUIELI

711.900

Centrul „Pentru Voi”

652.452
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În perioada iulie 2013- iulie 2014 Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare
profesională „Pentru Voi”, a desfăşurat următoarele activităţi :
A. Activităţi curente
- servicii de formare profesională prin cursuri iniţiere, perfecţionare/ specializare şi
calificare autorizate ANC(Autoritatea Naţională pentru Calificări), cu recunoaştere naţională
şi europeană.
- servicii de consiliere privind cariera, acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
1.Consiliere profesională prin teste specifice pentru alegerea celei mai potrivite
meserii/profesii.
BENEFICIARI: şomeri sau persoane fără loc de muncă, viitori studenţi şi studenţi
2.Curs de consiliere privind cariera(consiliere vocaţională), cuprinzând 4 module:
- autocunoaşterea şi dezvoltarea personală
- comunicare şi relaţii interpersonale
- planificarea carierei
- tehnici active de căutare (CV, scrisoare de intenţie, interviu de angajare)
3. Curs de educaţie antreprenorială, care are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi
stimularea iniţiativelor antreprenoriale(cunoştinţe practice despre începerea unei afaceri)
În perioada respectivă s-au derulat următoarele cursuri:
- Curs de calificare „Lucrător în creşterea animalelor” organizat în localitatea Baia Mare, jud.
Maramureş 15 ianuarie 2014- 25 martie 2014 .
- Curs de calificare „Lucrător în creşterea animalelor” organizat în localitatea Repedea, jud.
Maramureş 06 martie 2014- 13 iunie 2014 .
B. Proiecte cu finanţare europeană
În cadrul proiectului „Iarba verde de la sate”, proiect POSDRU/110/5.2/G/87555, cu perioada
de implementare 02.04.2012 – 30.11.2013, s-au realizat următoarele activităţi:
1). Cursuri
Finalizare curs de specializare Agent vânzări, în localitatea Libotin în parteneriat cu S.C. 3
ART S.R.L. Baia Mare, 01 iulie 2013, finalizarea cursului de perfecţionare „Competenţe
sociale şi civice”– Modul Management, Protecţia mediului şi Egalitate, cetăţenie, drepturi
civile. (Cursul s-a desfăşurat în localitatea Libotin, judeţul Maramureş, în perioada
20.06.2013-06.07.2013), Curs de Informare, consiliere şi orientare privind cariera, în
localitatea Valea Chioarului, judeţul Maramureş. Finalizare curs „Ospătar” la Ungureni,
judeţul Maramureş 24 iulie; Curs de iniţiere Competenţe antreprenoriale. (Cursul s-a
desfăşurat în localitatea Valea Chioarului, judeţul Maramureş, 15-29 iulie 2013); Curs de
Informare, Consiliere şi Orientare privind Cariera, pentru grupa VIII în localitatea Baia Mare,
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judeţul Maramureş, 02-04 august 2013; Curs de Limba engleză în Valea Chioarului, jud.
Maramureş şi a cursului Competenţe antreprenoriale la Baia Mare, 02-04 august 2013; Curs
de perfecţionare Competenţe sociale şi civice – Modul Management, Protecţia mediului şi
Egalitate, cetăţenie, drepturi civile, în localitatea Valea Chioarului, judeţul Maramureş, Curs
de Informare, consiliere şi orientare privind cariera, în localitatea Săpânţa, judeţul
Maramureş, 19-21 august 2013; Curs de Comunicare în Limba Engleză, în localitatea Baia
Mare, judeţul Maramureş; Curs de “Animator centre de vacanţă”, în localitatea Săpânţa,
judeţul Maramureş; Curs de perfecţionare „Competenţe sociale şi civice – Modul
Management, Protecţia mediului şi Egalitate, cetăţenie, drepturi civil” în localitatea Baia
Mare, judeţul Maramureş; Curs de Comunicare în Limba Engleză, în localitatea Săpânţa,
judeţul Maramureş; Curs de perfecţionare „Competenţe sociale şi civice”– Modul
Management, Protecţia mediului şi Egalitate, cetăţenie, drepturi civile, în localitatea Săpânţa,
judeţul Maramureş; Finalizarea cursului de Lucrător gospodării agroturistic în localitatea
Suciu de Sus, jud. Maramureş, 19-21 august 2013; Curs de Comunicare în limba engleza ,în
localitatea Baia Mare 13 septembrie 2013 – 29 septembrie 2013.
2). Târg de job-uri
- Târg de job-uri "Meseria – brăţară de aur", ediţia a II-a, 25 septembrie 2013, GOLD
PLAZA (etaj II, în incinta Galeriei de Artă, str. Victoriei, nr. 73) .
- Târg de job-uri "Meseria – brăţară de aur", ediţia a-II-a. 26 septembrie 2013, TÂRGU
LĂPUŞ , CASA DE CULTURĂ.
3). Concursuri
- Concursul "Idei de afaceri pentru satul meu" în parteneriat cu S.C. 3 ART S.R.L., 30
septembrie 2013, la sediul partenerului S.C. 3ART S.R.L., Baia Mare, str Salcâmului, nr.
12A.
4) Conferinţe
-CONFERINŢA FINALĂ A PROIECTULUI "Iarba Verde de la SATE" 27 noiembrie 2013,
la Restaurant Parc din Baia Mare, Str. Valea Roşie, nr. 28.
Proiectul a avut ca rezultat 1000 de persoane informate, 352 persoane care au participat la
cursuri de formare profesională, 347 persoane au beneficiat de Consiliere în carieră, 20
persoane şi-au găsit un loc de muncă, 10 persoane şi-au înfiinţat propria firmă şi au primit un
sprijin financiar de 400 lei şi un laptop.
C. În vederea oferirii transparenţei activităţilor de informare, consiliere şi formare
profesională, Centrul ”Pentru Voi” a postat pe site-ul propriu, Ghidul de dezvoltare
personală şi profesională, publicat în 2007, material folosit în cadrul cursurilor de
dezvoltare personală şi consiliere în carieră.
D. În 29 aprilie 2014 s-a semnat Contractul de finanţare pentru proiectul „Alege-ţi
meseria”- Consiliere, calificare şi recalificare pentru angajaţii din regiunile Bucureşto-Ilfov,
Nord-Est şi Nord-Est. Axa prioritară 2” Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Contract POSDRU/164/2.3/S/137869, având ca perioadă de implementare 29 aprilie
2014-30 octombrie 2015.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
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- furnizarea de programe FPC (formare profesională continuă) a 8 meserii
(
electrician instalaţii de iluminat, lucrător instalator pentru construcţii, asfaltator, lucrător
pentru drumuri şi căi ferate, confecţioner construcţii metalice, operator introducere, validare
şi prelucrare date, sudor, montator pereţi şi plafoane de ghips carton) şi certificarea a minim
619 persoane.
- derularea unei campanii de promovare a beneficiilor FPC în rândul angajaţilor, angajatorilor
şi altor persoane interesate.
- consilierea şi formarea profesională a angajaţilor din grupul ţintă, minim 728 persoane
- dezvoltarea unei platforme de eLearning prin intermediul instrumentelor TIC, promovarea
soluţiilor inovatoare de învăţare şi evaluare
- derularea unei campanii de informare cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare în
regiunile vizate în proiect.
Implementarea activităţilor în cadrul proiectului „ Alege-ţi meseria” a început în 30
aprilie 2014.
- Conferinţa de lansare a proiectului „Alege-ţi meseria”, la biblioteca judeţeană „Petre
Dulfu” din Baia Mare, 25 iulie 2014.
E. Alte activităţi ale Centrului „Pentru Voi”
- publicitate şi vizite pentru colaborare la primăriile din judeţul Maramureş
- colaborare cu alţi furnizori de formare profesională pentru îmbunătăţirea şi diversificarea
tipurilor de servicii de formare , simplificarea accesului la serviciile de formare şi
promovarea direct sau indirect a ocupării forţei de muncă.
- Emisiunea „Urmează-ţi pasiunea” difuzată pe canalul TL+ , începând din 14 mai 2014 cu
difuzare săptămânală, miercurea la 21,30, care are ca scop sensibilizarea şi conştientizarea
populaţiei de importanţa consilierii în domeniul de activitate dorit şi de importanţa de a fi
profesionist indiferent de meseria/profesia aleasă, sau afacerea proprie.
- Vizită de familiarizare a unui grup al Asociaţiei obşteşti „Demos” 23 iunie 2014 , format
din 2 reprezentanţi ai Administraţiei Publice din Moldova şi Transnistria, 7 reprezentanţi ai
echipelor multidisciplinare din Serviciul Integrare Socio-Profesională din Moldova
(„Demos”, Edinet) şi Transnistria („Serdte”, Bender), manageri ai serviciului, psihologi,
asistenţi sociali, jurişti şi coordonatorul grupului. Această delegaţie a avut ca obiectiv
prezentarea reciprocă a activităţilor proprii a celor două organizaţii.

Activităţi de ordin social
Art. 91, lit. a) alin 2, din Legea 215/2001 prevede că preşedintele Consiliului Judeţean
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes judeţean privind serviciile sociale pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri
aflate în nevoie socială.

Page 71 of 131

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
1. Misiunea DGASPC
Misiunea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului este
promovarea, coordonarea, monitorizarea si controlul activităţii de protecție a drepturilor
copilului precum și de creștere a calității vieții persoanelor adulte cu handicap, prin
asigurarea de servicii sociale adecvate atât pentru persoanele aflate în centre rezidențiale cât
și pentru persoanele cu handicap din comunitate, respectarea drepturilor persoanelor cu
handicap și promovarea participării active în societate ca orice individ cu drepturi egale
pentru prevenirea marginalizării sociale.
In perioada de raportare ianuarie 2013 - iunie 2014 specialiştii din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramures au soluţionat un număr de
723 de cazuri de abuz (fizic, emoţional, sexual), neglijare, exploatare. Din totalul de 723 de
cazuri de copii, pentru un număr de 57 s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă.

Un număr de 322 copii au încetat măsura de protecţie prin: reintegrarea în familia
naturală din:
o Servicii de tip familial = 22
o Servicii de tip rezidenţial (centru de plasament, casa de tip familial, apartament,
centru maternal) = 102
o Centre de primire în regim de urgenţă (as. mat. în regim de urgenţă) = 40
La împlinirea vârstei de 18/26 ani, conform legii din:
o Servicii de tip familial = 76
o Servicii de tip rezidenţial (centru de plasament, casa de tip familial, apartament,
centru maternal) = 61
Din alte cauze (declinare competenţă, deces, transfer etc.)
o Servicii de tip familial = 8
o Servicii de tip rezidenţial (centru de plasament, casa de tip familial, apartament,
centru maternal) = 4
o Centre de primire în regim de urgenţă (as. mat. în regim de urgenţă) =9
Întrucât s-a urmărit îmbunătățirea serviciilor sociale prin încheierea de protocoale,
convenții de colaborare cu instituții și ONG-uri, implementare proiecte, în perioada de
raportare au fost încheiate protocoale de colaborare, contracte de parteneriat,contracte de
voluntariat astfel:
- în 31.07.2013 a fost semnat contractul de finanțare POSDRU/120/6.2/G/124617 pentru
proiectul cu titlul ”Fără discriminare pentru o viață împlinită” în parteneriat cu Asociația
”Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare”; Asociația Profesională
Neguvernamentală de Asistența Socială ASSOC.
- convenții de parteneriat cu FAUST Italia, GFOS Italia, HHC, și DJT Maramureș, în
urma cărora in anul 2013 un număr de 255 copii au fost plecați în vacanță în tabere, excursii
iar în anul 2014 au plecat un număr de 200 de copii.
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- convenția de parteneriat cu Fundația Okumenische Hilfe Seelscheid e.V Germania,
sponsor care, în baza colaborării a realizat în anul 2013 reabilitarea locației din Ocna
Șugatag prin realizarea un șemineu modern în camera de zi a copiilor, a modernizat/înlocuit
instalația de încălzire, a fost reabilitat podul casei, baia de la etaj a locației, reparații care au
fost efectuate în totalitate cu materialele furnizate de fundație precum și forța de muncă,
situații de lucrări estimate de fundație la 108.000 euro. Grupul de case din Ocna si Călinești
respectiv Direcția, a fost dotată cu un microbuz adaptat pentru persoanele cu handicap, Marca
Mercedes de 8 locuri în valoare de 5000 Euro.
In plan financiar în semestrul II al anul 2013, direcția a primit o rectificare de buget,
situație care a permis achitarea facturilor către furnizorii de materiale, alimente, utilități,
obligațiile salariale la zi precum şi cele rezultate din sentințele judecătorești rămase
definitive, către asistenții maternali și angajații din locații, obligații salariale stabilite de lege
pentru anul 2013, precum şi plata cheltuielilor de locuit și cazarmament pentru asistența
maternală. Tot în această perioada au fost reabilitate și finalizate lucrările de reparații la
grupurile sanitare, instalația electrică, iluminatul general și prize, camera de la mansardă,
termo-sistemul la CTF Alba Iulia nr.25, termo-sistem și reparaţii interioare la locația de pe
str.13 Decembrie, Baia Mare, iar la Ocna Șugatag extinderea clădirii și a sistemului de
evacuare a apelor, nevoi rezultate ca urmarea a compartimentării unui băi care să corespundă
standardelor pentru obținerii autorizațiilor de funcționare. Au fost efectuate doar mici
reparaţii de întreținere în locaţii, fondurile ajungând doar pentru funcționare.
S-au realizat 8 proceduri de achiziție prin mijloace electronice, pentru rechizite,
îmbrăcăminte/ încălțăminte/lenjerie intimă pentru copiii școlari etc.

Direcția pentru segmentul de protecție a copilului, a beneficiat de diverse donaţii
constând în îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă şi produse de curăţenie, alimente,
mobilier, aparatură de uz casnic, materiale de zugravit, jucării,rechizite, valaorea donațiilor în
anul 2013 / iunie 2014 fiind de 447.824,02 lei, la care pot fi cuantificate taberele,excursiile
efectuate de 255 copii in valoare de 298.846 lei.
Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap a evaluat/reevaluat
în perioada ianuarie-iunie 2014 un nr. de 2025 de persoane care au solicitat încadrare în grad
de handicap astfel:
- handicap grav – 720 persoane
- handicap accentuat –726 persoane
- handicap mediu –471 persoane
- handicap usor – 108 persoane
Un nr. de 339 de persoane nu au făcut obiectul încadrării în grad de handicap, motivul
respingerii fiind boală nu handicap.
Persoanele care n-au fost mulțumite de încadrarea in grad de handicap au contestat
certificatul de încadrare emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Maramureş la Comisia Superioră.Pe perioada de raportare au fost înregistrați în registru de
evidenţă a contestaţiilor un număr de 156 de contestaţii care au fost înaintate în termen legal
spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
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2. Acordarea de prestaţii sociale şi facilităţi persoanelor cu handicap, în perioada
de raportare au fost realizate conform legislației în vigoare.
La finele lunii iunie 2014 Biroul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale are în evidenţă un
nr. de 16.873 persoane din care 1.819 copii și 15.054 adulţi.

In semestru I al anului 2014 au intrat în plată un nr. de 167 dosare noi din care 44
copii și 123 adulţi şi au ieșit din plată prin deces un numar de 76 persoane beneficiare de
prestaţii sociale.

Situația privind numărul persoanelor cu handicap neinstituționalizate pe grade și tipuri de
handicap la 30.06.2014
Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

Hiv

Boli
rare

Total

Grav

Copii

37

138

1

26

35

525

16

1

8

787

Grav

Adulti

398

486

1

1.08
6

628

1.73
5

387

39

14

4.774

Acc.

Copii

28

77

33

28

7

105

4

0

2

284

Acc.

Adulti

1220 1.93
2

450

1.01
8

1.662

1.70
5

537

4

16

8.544

Mediu

Copii

49

210

34

108

14

303

9

0

0

727

Mediu

Adulti

310

503

41

81

113

246

192

1

0

1.487

Usor

Copii

1

9

0

0

0

11

0

0

0

21

Usor

Adulti

17

97

0

26

14

25

70

0

0

249

TOTAL

Copii

115

434

68

162

56

944

29

1

10

1.819

TOTAL

Adulti

1.94
5

3.01
8

492

2.21
1

2.417

3.71
1

1.186 44

30

15.054

Copii
+adulti

2.06
0

3.45
2

560

2.37
3

2.473

4.65
5

1.215 45

40

16.873

handicap

TOTAL

Categorie

Fizic

Grad

Un nr. de 21 persoane cu handicap au beneficiat de credit bancar a cărei dobândă a
fost suportată de la bugetul de stat.
S-au încheiat/ reînnoit convenţiile cu operatorii de transport interurban având ca
obiect transportul persoanelor cu handicap în baza biletelor gratuite. Lunar s-au verificat
biletele pentru transportul interurban Auto si CFR, înaintate de firmele de transport pentru
decontarea lor.
3. Activităţi desfăşurate
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Prin compartimentele de specialitate s-a asigurat funcţionarea serviciilor şi a activităţii
specifice (evaluare pentru încadrare în grad de handicap, acordarea de prestaţii sociale şi
facilităţi, intervenţie în cazurile de risc social) atât pentru persoanele cu handicap aflate în
centrele rezidenţiale cât şi pentru persoanele cu handicap din comunitate.
La invitaţia Consiliului Judeţean Maramureş, ȋn perioada 25-28 martie 2014 Serena
Masseroni, director general la Universitatea Free din Bellinzona, Elveţia precum şi
reprezentanţii Organizaţiei Cooperativa Closer Auroradomus, din Parma-Italia, au participat
la o ȋntȃlnire de lucru ȋn vederea realizării proiectului Azzurra, care a avut loc ȋn Baia Mare.
In cadrul acestei vizite de lucru, s-au făcut deplasări pentru a identifica o locaţie/teren ȋn
vederea realizării centrelor sociale prevăzute ȋn proiect, la locaţia de pe Valea Borcutului, la
Primăria Somcuta Mare şi la Lăpuşel unde s-a văzut terenul de pe raza localităţii aflat ȋn
proprietatea Consilului Judeţean Maramureş.
In urma ȋntȃlnirii de lucru s-a solicitat să transmitem cerinţele tehnice pentru tipul de
servicii sociale conform legislaţiei din Romȃnia d-lui Rocco Ceresini, director general
Auroradomus pentru a face o estimare a costurilor pentru structurile prevăzute ȋn proiect,
după care ȋn funcţie de valoarea estimativă a proiectului se va identifica linia de finanţare
pentru realizarea acestui proiect.
In 4 aprilie 2014 s-au transmis cerinţele tehnice prevăzute ȋn Standardele specifice de
calitate pentru centrele rezidenţiale, urmȃnd să fie făcută valoarea estimativă a proiectului şi
identificarea unei linii de finanţare prin accesarea fondurilor europene 2014-2020
S-a comunicat la Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi baza de date solicitată
pentru ȋntocmirea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap.

Integrarea socială a beneficiarilor din centrele rezidenţiale din Baia Mare s-a realizat
prin frecventarea centrului de zi ASSOC şi participarea la o excursie de 4 zile pe Valea
Vaserului, Viseu de Sus. Tinerii cu handicap din centrele rezidenţiale din Sighetu Marmaţiei
au participat la activităţile din cadrul Centrului Multifuncţional Ajută. De asemenea, s-au
organizat numeroase ieşiri în comunitate, în parc, vizite la diferite obiective turistice Mănăstirea Peri din Săpânţa, Mănăstirea Bârsana.
4. Schimbarea echipei manageriale a DGASPC
Imediat după preluarea conducerii – în 17 iunie 2014 - noua echipă managerială
s-a preocupat de asigurarea desfăşurării fără sincope a activităţii instituţiei.
În acest sens s-au întreprins următoarele:
-

Demararea procedurii de predare - primire a funcţiilor de director general şi directori
generali adjuncţi în cadrul instituţiei constând în:
o Inventarierea tuturor problemelor pe segmente de activitate
o Inventarierea generală a patrimoniului şi a soldurilor contabile
o Stadiul implementării proiectelor aflate în derulare la nivelul instituţiei
o Gradul de realizare a contractelor
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o Achitarea parţială a datoriilor – aproximativ 12 miliarde în funcţie de fondurile
alocate
-

Constituirea unei comisii care a verificat şi analizat dosarele copiilor propuşi pentru a
petrece o parte a vacanţei în Italia

-

Constituirea unei comisii care a cercetat şi analizat cazul celor două minore care se
presupune că ar fi fost abuzate în Italia. Legat de acest subiect am luat legătura cu un
expert în abuz şi am demarat procedurile preliminare cu privire la controalele
medicale indicate de acesta.

-

Reluarea procedurilor de achiziţie publică având în vedere normativele legale privind
igiena în locaţiile aflate în subordine

-

Şedinţe de lucru cu toate serviciile în vederea familiarizării cu problematica specifică
şi a identificării nevoilor

-

Vizite in teritoriu, la toate locaţiile aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. MM, discuţii cu
personalul şi beneficiarii serviciilor în vederea familiarizării cu problematica specifică
şi a identificării nevoilor

-

Întâlniri de lucru cu reprezentanţii asistenţilor maternali în vederea cunoaşterii şi
soluţionării problemelor cu care se confruntă

-

Încheierea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia Don Orione din Bucureşti având ca
obiect acordarea serviciilor de găzduire permanentă, medicină de familie, îngijire şi
recuperare pentru minorii cu dizabilităţi grave proveniţi din judeţul Maramureş care
beneficiază de o măsură de protecţie specială în Centrul de Recuperare şi Reabilitare
Copii cu Handicap Grav al Asociaţiei

-

Încheierea a două Protocoale de Parteneriat cu Asociaţia Rotaract Club Team Baia
Mare cu scopul de a oferi copiilor şansa de a intra în contact cu arta prin participarea
la o tabără de creaţie organizată de Asociaţie, de a învăţa activ şi a-şi dezvolta
abilităţile de comunicare cu sprijinul voluntarilor

-

Încheierea Convenţiei de Parteneriat cu Asociaţia „Sf. Veronica” din Dumbrava
judeţul Alba având ca obiect acordarea de servicii sociale specializate în vederea
evitării separării fraţilor pentru un număr de 20 de copii proveniţi din judeţul
Maramureş

-

Participarea la o întâlnire de lucru la Prefectura judeţului Cluj unde au fost diseminate
informaţii legate de implementarea proiectelor, acte normative, instrucţiuni emise de
AMPOSDRU, precum şi clarificarea unor aspecte pentru implementarea în bune
condiţii a proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă

-

Ca urmare a aplicării Legii nr.78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii
de voluntariat în România, la 25 iulie 2014 s-a finalizat actualizarea documentelor
pentru persoanele care desfăşurau activităţi de voluntariat în cadrul instituţiei noastre

-

DGASPC a fost acreditată, în conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr.
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, ca furnizor de
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servicii prin Certificatul de acreditare seria AF nr 000385, eliberat de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice
Potrivit noii metodologii, procesul acreditării se desfăşoară în doua etape: acreditarea
furnizorului de servicii sociale (DGASPC) şi acreditarea serviciilor (37 servicii pentru
copii şi 14 servicii pentru adulţi).
Şefii de centre au fost informaţi cu privire la noua procedură privind acreditarea
serviciilor sociale, apariţia Legii nr 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale şi a Hotărârii Guvernului nr 118/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 197/2012. Acestora li s-au pus la
dispoziţie formularele tipizate, care alături de documentele justificative solicitate vor
alcătui dosarul de acreditare.
În ceea ce priveşte vacanţa de vară, 243 de copii/tineri care beneficiază de o măsură
de protecţie specială au petrecut vacanţa după cum urmează:
a. 6 copii dintr-o casă de tip familial din Vişeu de Sus şi doi însoţitori au fost
plecaţi în Suedia, în perioada 24 iunie – 1 iulie 2014, fiind găzduiţi de domnul
Person Dan Viking, în baza Convenţiei nr 18464/20.06.2014
b. 10 copii aflaţi în plasament la familia Şimon Monica şi Ştefan în Viseu de Sus
– Casa Speranţei au fost plecaţi in Elveţia,in perioada 7 iulie – 10 august
2014, la invitaţia familiei Burgener Walter şi Heidi, foşti părinţi sociali până
în 2007
c. Un grup format din 29 de copii au fost plecaţi în Italia, în perioada 4 iulie – 7
septembrie 2014, la invitaţia Asociaţiei F.A.U.S. ONLUS
d. 100 de copii şi 10 însoţitori au petrecut o parte a vacanţei pe litoralul Mării
Negre, în staţiunea 2 Mai în perioadele:
•

1 iulie – 7 iulie 2014

•

9 iulie – 15 iulie 2014

•

25 iulie – 31 iulie 2014

e. 10 copii au fost plecaţi in excursie în Nordul Moldovei, în perioada 28 iulie –
3 august 2014, pentru a vizita mănăstirile şi alte obiective culturale
importante
f. 12 copii au beneficiat de o tabără pe litoral, la Constanţa
g. 76 copii şi tineri au beneficiat de o tabără la mare cu sprijin financiar din
partea Fundaţiei Hope and Homes for Children
În perioada verii, voluntarii s-au implicat în activităţile educative şi recreative, atât în
locaţiile pentru copii cât şi în cele pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
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Servicii de sănătate
Art. 91, lit a), alin 3 din Legea 215/2001 stipulează obligaţia preşedintelui Consiliului
Judeţean dea asigura, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind sănătatea.
Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
Analiza activităţii Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în
perioada iulie 2013- iulie 2014
SPITALUL JUDETEAN DE URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN OPRIŞ “ BAIA
MARE reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a judeţului Maramures, asigurând
asistenţa medicală de specialitate a peste 115.000 locuitori din municipiul Baia Mare,
respectiv a peste 461.000 locuitori ai judeţului iar pentru unele specialităţi (cardiologie
intervenţională: implant stimulatoare cardiace si defibrilatoare automate interne,
neurochirurgie, chirurgie vasculară periferică), deserveşte si bolnavii din judeţele limitrofe Satu Mare şi Sălaj, îndeplinind totodată si funcţia de spital de urgenţă. Populaţia deservită
este predominant săracă, provenită din zonă minieră, cu potenţial mare de acutizare,
reprezentând segmentul peste 65 de ani, dar si segmentul 18-65 de ani in porţiunea lui
superioară. Populaţia judeţului este reprezentată procentual astfel : 0-17 ani-20%, 18-65 de
ani - 67%, peste 65 de ani -13 %, urban -58,81%, rural – 41,19%
I. Analiza activităţii medicale
Indicatori de performanta ai managementului spitalului pe anul 2013 si semestrul I 2014

Nr.
crt.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

ANUL
2013

SEMESTR
UL I 2014

12.50

11.92

64.13

64.71

30.17
5934

29.22
4253

38196
5.98

19169
5.82

0.70
1.4230

0.71
1.3784

73.83

88.03

19.14

17.89

Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi
70.46
Proporţia pacienţilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor
internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie
28.73

62.88

Denumire indicator
A. Indicatori de management a resurselor umane
Proporţia medicilor din totalul personalului
Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al
spitalului
Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul
personalului medical
Numărul mediu de consultaţii/un medic in ambulatoriu
B. Indicatori de utilizare a serviciilor
Pacienţi externaţi
Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare secţie
Rata de utilizare a paturilor, pe spital si pe fiecare secţie
Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare secţie
Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor
externaţi din secţiile chirurgicale-spital
Proporţia pacienţilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor
internaţi, pe spital şi pe fiecare secţie

27.92
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Numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu
249217
Proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi
din totalul serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe
fiecare secţie
24.80
C. Indicatori economico-financiari

119078

1

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat

96.32

89.99

2

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului

16.63

15.69

3

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
43.00
Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor
spitalului
30.74
Costul mediu / zi de spitalizare spital şi pe fiecare secţie
327

50.45

9

10

4
5

23.39

24.24
471

D. Indicatori de calitate
1

Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie

2

0.12

4

Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital si pe fiecare secţie
0.11
Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în 30 de zile de la
externare
6.81
Indice de concordanţă între diagnosticul de internare şi diagnosticul la
externare
59.71

5

Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte spitale

0.03

0.37

6

Numărul de plângeri şi reclamaţii de la pacienţi

22

3

3

3.23

3.30

6.33
74.38

Distribuţia cazurilor tratate în spital, după codurile DRG utilizate pentru principalele 10 de
grupe DRG este următoarea: Anul 2013
Cod
DRG

Denumire DRG

VR

Tip

DMS

Nr.
cazuri

% cazuri

Nr. cazuri
ponderate

P67C
P3083

Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără
procedura semnificativă în sala de operaţii, cu
alte probleme

0.7309

M

4.44

750

2.01

548.1750

O66A
O3051

Internare prenatala şi pentru alte probleme
obstetrice

0.3654

M

4.16

491

1.32

179.4114

G02A
G1021

Proceduri majore pe intestinul subţire şi gros
cu CC catastrofale

4.4356

S

14.00

482

1.29

2,137.9592

P67D
P3084

Nou-născut, greutate la internare > 2499 g fără
procedură semnificativă în sala de operaţii, fără
probleme

0.3150

M

4.00

470

1.26

148.0500

C15A
C1111

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei

0.8191

S

3.90

446

1.20

365.3186

O02A
O1021

Naştere vaginală cu proceduri în sala de
operaţii cu CC catastrofale sau severe

1.2412

S

5.26

419

1.13

520.0628

R61A
R3021

Limfom si
catastrofale

CC

3.0936

M

6.69

396

1.06

1,225.0656

O01C
O1013

Naştere prin cezariana fără CC catastrofale sau
severe

1.2223

S

5.56

392

1.05

479.1416

F75B
F3162

Alte diagnostice ale sistemului circulator cu
CC severe

0.9892

M

7.12

389

1.04

384.7988

G60A
G3011

Stare maligna digestiva cu CC catastrofale sau
severe

0.9766

M

5.47

382

1.03

373.0612

leucemie

Semestrul 1 2014

non-acuta

cu

Page 79 of 131

Cod
DRG
P67C
P3083

Denumire DRG

VR

tip

DMS

Nr. cazuri

% cazuri

Nou-născut, greutate la internare > 2499 g
fără procedura semnificativa in sala de
operaţii, cu alte probleme

0.7309

M

4.44

510

2.72

Nr.
cazuri
ponderate
372.7590

O66A
O3051
C15A
C1111
G02A
G1021
R61A
R3021
O01C
O1013
F75B
F3162
P67D
P3084

Internare prenatala şi pentru alte probleme
obstetrice
Glaucom şi proceduri complexe ale
cataractei
Proceduri majore pe intestinul subţire si
gros cu CC catastrofale
Limfom si leucemie non-acuta cu CC
catastrofale
Naştere prin cezariana fără CC catastrofale
sau severe
Alte diagnostice ale sistemului circulator
cu CC severe
Nou-născut, greutate la internare > 2499 g
fără procedura semnificativa in sala de
operaţii, fără probleme

0.3654

M

4.16

355

1.89

129.7170

0.8191

S

3.90

297

1.58

243.2727

4.4356

S

14.00

288

1.54

1,277.4528

3.0936

M

6.69

272

1.45

841.4592

1.2223

S

5.56

266

1.42

325.1318

0.9892

M

7.12

264

1.41

261.1488

0.3150

M

4.00

260

1.39

81.9000

O02A
O1021
G60A
G3011

Naştere vaginala cu proceduri in sala de
operaţii cu CC catastrofale sau severe
Stare maligna digestiva cu CC catastrofale
sau severe

1.2412

S

5.26

242

1.29

300.3704

0.9766

M

5.47

235

1.25

229.5010

2. Analiza activităţii economico-financiare la 31.12.2013
In anul 2013 sursele de finanţare ale Spitalului Judeţean de Urgenta “Dr. Constantin Opriş” Baia
Mare au fost următoarele :
- lei Sursa de finanţare
Sold
la Finanţare
Plăţi
Sold
la
01.01.2013
31.12.2013
Fondul unic de asigurări de 7.085.351
113.223.302 115.822.957
4.485.696
sănătate
Institutul Oncologic – Program 0
68.660
68.660
0
screening – management
Casa de pensii
0
1.287.674
1.287.674
0
Ministerul Sănătăţii
0
12.936.712
12.936.712
0
IML Cluj Napoca
0
1.544.644
1.544.644
0
Buget local
0
4.100.000
4.100.000
0
Venituri proprii
1.707.028
3.479.280
4.413.141
773.167
Sponsorizare
60.193
152.177
107.429
104.941
TOTAL
8.852.572
136.792.449 140.281.217
5.363.804

Plăţile totale au fost în valoare de 140.281.217 lei. Pentru anul 2013 suma aprobata în
bugetul de venituri ţi cheltuieli pentru cheltuielile de personal a fost de 64.252.130 lei. Plăţile
efectuate pentru aceste cheltuieli au fost de 64.212.947 lei. Au fost achitate toate drepturile de
personal pe parcursul întregului an.
Valoarea totală plătită pentru cheltuielile de întreţinere, respectiv gaz, energie termică,
energie electrică, apă, salubritate şi telefon/internet a fost de 5.483.949 lei. Din aceasta sumă,
3.392.651 lei au fost plătiţi din finanţare de la Consiliul Judeţean Maramureş. La sfârşitul
anului nu a fost nici o factură neachitată pentru aceste cheltuieli.
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Pentru reparaţii curente a fost plătită suma totală de 2.816.258 lei, din care 356.484 lei
din finanţare de la Consiliul Judeţean Maramureş, din fondul unic de asigurări de sănătate.
Sumele cele mai mari au fost pentru următoarele lucrări de reparaţii : UPU – 680.419 lei,
amenajare sala angiograf – 204.125 lei, lucrări reparaţii Policlinica II – 673.659 lei, lucrări
reparaţii clădire Şomcuta Mare – 262.638 lei, montaj covor PVC la etajele 9, 10 si 11 –
118.877 lei, continuare lucrări începute în anul 2012 la instalaţia de încălzire a clădirii în care
se afla Serviciul aprovizionare şi magaziile spitalului – 31.227 lei, lucrări de amenajare a
Laboratorului de analize medicale – 75.355 lei, înlocuire de coloane şi întrerupătoare JT –
71.472 lei, alte lucrări şi materiale pentru lucrări de reparaţii – 698.486 lei.
Pentru alimente s-au plătit 1.387.721 lei. Au fost achiziţionate toate alimentele
solicitate de bucătărie, astfel încât calitatea hranei acordată bolnavilor a fost bună.
Pentru medicamente a fost achitată suma de 40.542.865 lei. Din aceasta sumă,
31.735.802 lei au fost pentru programele de sănătate, 31.551.666 lei pentru cele finanţate din
fondul unic de asigurări de sănătate şi 184.136 lei pentru cele finanţate din transferuri de la
bugetul de stat.
Pentru materiale sanitare a fost plătită suma totală de 6.504.197 lei, din care 2.195.241
lei pentru programe finanţate din fondul unic de asigurări de sănătate, 601.110 lei pentru
programe de sănătate finanţate din transferuri de la bugetul de stat, 329.559 lei pentru
materiale sanitare achiziţionate pentru UPU si 3.378.287 lei pentru materialele sanitare
necesare secţiilor din spital.
Suma plătită pentru reactivi a fost de 3.748.113 lei.
Suma de 11.048.905 lei a fost achitată pentru alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, cum
au fost: 1.675.291 lei pentru obiecte de inventar, 583.793 lei pentru materiale de laborator,
51.021 lei pentru pregătire profesională, 271.464 lei pentru furnituri de birou, 436.688 lei
pentru materiale de curăţenie, 99.210 lei pentru carburanţi, 1.423.977 lei pentru piese de
schimb (cea mai mare parte pentru aparatura medicală), 515.899 lei pentru transport (454.472
lei pentru transportul pacienţilor cuprinşi în programul de dializă), 2.033.213 lei pentru
materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (ponderea o reprezintă service-ul şi
lucrările de întreţinere ale aparaturii medicale), 3.305.195 lei, alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare, 213.577 lei pentru dezinfectanţi, 82.299 lei pentru deplasări etc.
Pentru cheltuieli de capital a fost achitată suma de 4.536.262 lei, din care 100.000 lei
din finanţare primită de la Consiliul Judeţean Maramureş, 759.000 lei din fondul unic de
asigurări de sănătate pentru achiziţionarea, conform legii, de aparatură medicală de până la
15.000 EURO/aparat, iar diferenţa de 3.677.262 lei din venituri proprii. Din suma totală,
pentru cheltuieli de capital de 4.536.262 lei, 814.672 lei au fost pentru clădiri, respectiv
achitarea facturilor din anul 2012 pentru extinderea şi modernizarea UPU. Aceasta sumă a
fost cuprinsă în fila de buget primită în anul 2012 de la Ministerul Sănătăţii pentru extinderea
şi modernizarea UPU, a fost şi solicitată pentru a fi finanţată, dar nu s-a mai primit, astfel
încât lucrările fiind executate, singura sursa pentru a fi achitate erau veniturile proprii. Suma
de 3.527.689 lei a fost pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport. Din această sumă,
1.238.062 lei au fost pentru plata ratelor la angiograf, 500.000 pentru ultima rata la RMN,
354.438,21 lei pentru echipamente pentru UPU, 142.587,56 lei pentru compartimentul de
Gastroenterologie, 82.747,48 lei pentru secţia Chirurgie, 50.009,20 lei pentru aparat ventilaţie
mecanica si vaporizor în secţia ATI, 100.214,31 lei pentru un aparat histoprocesor cu
accesorii pentru Laboratorul de anatomie patologica, 105.373,13 lei pentru o masa de
operaţie electrohidraulica pentru sala de operaţii ortopedie, 41.664 lei pentru injectomate,
104.160 lei pentru perfuzoare, 41.074,64 lei pentru un aparat EEG în ambulator, 261.173,02
lei pentru ecografe, dintre care unul Doppler, 163.145,47 lei pentru cele trei autovehicule,
dintre care o maşina de teren pentru Serviciul de medicină legală etc. Pentru mobilier medical
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a fost achitată suma de 34.556 lei, pentru alte cheltuieli de investiţii – 59.346 lei si pentru
reparaţii capitale, respectiv pergole, 100.000 lei.
La sfârşitul anului 2013 au rămas facturi neachitate în valoare totala de 11.382.640 lei.
Din această suma, 2.664.891 lei au fost pentru cheltuieli curente finanţate din fondul unic de
asigurări de sănătate, 7.306.390 lei pentru programe de sănătate finanţate din fondul unic de
asigurări de sănătate, 448.421 lei pentru activitatea UPU finanţată din transferuri de la
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi 962.938 lei pentru
angiograful achiziţionat în anul 2013 pentru care plata se face în rate lunare. Pentru ca toate
facturile să se încadreze în termenele de plată contractate, a fost nevoie ca în luna decembrie
să se achite 337.677 lei pentru programul de oncologie, din sumele primite pentru servicii
medicale.
Analiza activităţii economico-financiare la 30.06.2014
În semestrul I 2014 sursele de finanţare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin
Opriş” Baia Mare au fost următoarele :
- lei Sursa de finanţare

Sold
la Finanţare
01.01.2014
Fondul unic de asigurări de 4.485.696
58.140.485
sănătate
Institutul
Oncologic
– 0
6.570
Program
screening
–
management
Casa de pensii
0
658.809
Ministerul Sănătăţii
0
5.718.488
IML Cluj Napoca
0
789.978
Buget local
0
1.200.000
Venituri proprii
773.167
2.336.089
Sponsorizare
104.941
11.800
TOTAL
5.363.804
68.862.219

Plăţi
55.303.242

Sold
30.06.2014
7.322.939

6.570

0

658.809
5.682.566
789.978
1.200.000
3.109.256
42.894
66.793.315

0
35.922
0
0
0
73.847
7.432.708

la

Plăţile totale au fost în valoare de 66.793.315 lei.
Pentru anul 2014, suma aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru cheltuielile de
personal este de 63.600.000 lei. Plăţile efectuate pentru aceste cheltuieli au fost de
33.698.649 lei, ceea ce reprezintă 52,99 % din suma aprobată în buget.
Valoarea totală plătită pentru cheltuielile de întreţinere, respectiv gaz, energie termică,
energie electrică, apă, salubritate şi telefon/internet a fost de 2.732.549 lei. Din această sumă,
1.200.000 lei au fost plătiţi din finanţare de la Consiliul Judeţean Maramureş. La sfârşitul
semestrului I - 2014 nu a fost nici o factură neachitată pentru aceste cheltuieli.
Pentru reparaţii curente a fost plătita suma totala de 1.647.037 lei, din care 1.370.366
lei din venituri proprii şi 276.671 lei din fondul unic de asigurări de sănătate. Sumele cele mai
mari au fost pentru următoarele lucrări de reparaţii : UPU – 529.297 lei, Policlinica II –
631.071 lei, Spălătorie – 209.998 lei, alte lucrări şi materiale pentru lucrări de reparaţii –
276.671 lei.
Pentru alimente s-au plătit 745.033 lei. Au fost achiziţionate toate alimentele solicitate de
bucătărie, astfel încât calitatea hranei acordată bolnavilor a fost bună.
Pentru medicamente a fost achitată suma de 16.188.962 lei. Din această sumă, 12.880.265
lei au fost pentru programe de sănătate finanţate din fondul unic de asigurări de sănătate şi
180.629 lei au fost pentru UPU.
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Pentru materiale sanitare a fost plătita suma totala de 3.029.998 lei, din care 402.520 lei
pentru programe finanţate din fondul unic de asigurări de sănătate si 175.119 lei pentru
materiale sanitare achiziţionate pentru UPU.
Suma plătită pentru reactivi a fost de 1.857.834 lei, din care 843.687 lei pentru reactivi
necesari pentru UPU, restul pentru reactivi pentru Laboratorul de analize medicale şi
Laboratorul de anatomie patologică.
Suma de 5.296.705 lei a fost achitată pentru alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, cum au
fost: 573.767 lei pentru obiecte de inventar, 308.293 lei pentru materiale de laborator, 34.640
lei pentru pregătire profesională, 180.751 lei pentru furnituri de birou, 208.217 lei pentru
materiale de curăţenie, 9.428 lei pentru carburanţi, 438.788 lei pentru piese de schimb (cea
mai mare parte pentru aparatura medicala), 284.791 lei pentru transport, 1.091.553 lei pentru
materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional (ponderea o reprezintă service-ul şi
lucrările de întreţinere ale aparaturii medicale), 1.824.180 lei, alte bunuri şi servicii pentru
întreţinere şi funcţionare, 94.907 lei pentru dezinfectanţi, 49.921 lei pentru deplasări etc.
Pentru cheltuieli de capital a fost achitată suma de 1.596.548 lei, din care 1.213.894 lei din
venituri proprii şi 386.654 lei din fondul unic de asigurări de sănătate. Din suma totală pentru
cheltuieli de capital, 1.575.090 lei au fost pentru maşini, echipamente şi mijloace de transport
şi 21.458 lei pentru mobilier şi aparatură birotică. Din suma de 1.575.090 lei pentru maşini,
echipamente şi mijloace de transport, 825.375 lei au fost pentru plata ratelor la angiograf şi
749.715 lei pentru ecograf, altă aparatură medicală şi maşini de spălat şi uscătoare pentru
Spălătorie.
La sfârşitul semestrului I 2014 au rămas facturi neachitate în valoare totală de 7.240.834
lei. Din aceasta sumă, 3.079.867 lei au fost pentru cheltuieli curente finanţate din fondul unic
de asigurări de sănătate, 3.337.236 lei pentru programe de sănătate finanţate din fondul unic
de asigurări de sănătate, 488.470 lei pentru activitatea UPU finanţată din transferuri de la
bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, 197.699 lei pentru programe
de sănătate finanţate din fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi 137.562 lei pentru angiograful
achiziţionat în anul 2013 pentru care plata se face în rate lunare. Facturile rămase neachitate
la 30.06.2014 se încadrează în termenele de plata contractate cu furnizorii.

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
De peste trei decenii Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizează
servicii medicale, rezolvă problematica de specialitate: boli infecţioase, dermatovenerologie
şi psihiatrie, îndeplinind atribuţiile tehnico – profesionale de for metodologic judeţean,
asigurând îndrumarea şi coordonarea profesională în judeţul Maramureş.
Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este unitate sanitară de specialitate,
cu un număr de 135 paturi ce oferă servicii medicale în specialităţile boli infecţioase,
dermatovenerologie şi psihiatrie.
În perioada iulie 2013 – iulie 2014, veniturile Spitalului de Boli Infecţioase şi
Psihiatrie Baia Mare s-au realizat din:





venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş
venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Maramureş
venituri proprii
subvenţii de la Consiliul Judeţean Maramureş.
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Pentru realizarea unor standarde de calitate ale actului medical la nivelul cerinţelor europene
şi asigurarea unor condiţii de spitalizare decente au fost necesare lucrări de reabilitare şi
modernizare.
Consiliul Judeţean Maramureş a alocat, pentru anul 2013 , suma de 1.400.000 lei,
din care:
50.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii;
1.350.000 lei pentru finanţarea cheltuielilor de capital.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 175/06.11.2013 a fost aprobată
Lista de investiţii nr. 1500/2013.



Subvenţiile alocate de Consiliul Judeţean Maramureş în anul 2013 s-au repartizat
pentru:
 reparaţii capitale, art. 71.03, în valoare de 824.300 lei:
- RK secţia Dermatovenerologie;
- reabilitare lift alimente;
 obiective noi – construcţii, art. 71.01.01, în valoare de 174.000 lei:
- gard împrejmuitor;
- totem;
 maşini, echipamente, mijloace de transport, art. 71.01.02, în valoare de 271.800 lei:
- achiziţie autoturism Program RABLA;
- aparatură şi echipamente medicale;
 alte active fixe, art. 71.01.30, în valoare de 79.900 lei:
- PT obiectiv reparaţii capitale secţia Dermatovenerologie;
- proiectare, studii, avize aferente obiectivului reabilitare şi modernizare
instalaţie de produs, transport apă caldă menajeră şi instalaţie de
încălzire Corp Clădire A;
- proiectare, avize aferente obiectivului Punct acces Spital Boli Infecţioase
şi Psihiatrie Baia Mare;
- proiectare gard împrejmuitor.
Conform Programului de Investiţii aprobat pe anul 2013, în primul semestru s-au angajat
servicii de proiectare şi lucrări de investiţii, iar în semestrul II au fost realizate şi decontate
toate investiţiile aprobate.
În anul 2014 Consiliul Judeţean Maramureş a alocat suma de 1.300.000 lei pentru
cheltuieli de capital, fonduri utilizate pentru:
 lucrări de reabilitare, modernizare instalaţie de produs şi transport apă caldă şi
instalaţie încălzire corp A, în valoare de 570.000 lei
 lucrări de extindere punct control şi centru informare pacienţi, în valoare de 510.000
lei;
 reabilitare lift destinat transportului personalului şi pacienţilor, în valoare de 220.000
lei (valoarea totală a lucrărilor de reabilitare lift este de 292.500 lei, diferenţa de
72.500 lei fiind suportată din veniturile proprii ale Spitalului de Boli Infecţioase şi
Psihiatrie Baia Mare.
Toate lucrările au debutat în cursul trimestrului II 2014, urmând a fi finalizate în
trimestrele III şi IV 2014.
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În semestrul I 2014 Consiliul Judeţean Maramureş a asigurat finanţarea acestor lucrări
în valoare de 650.000 lei, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare decontând către
furnizorii de lucrări suma de 356.716,46 lei.

Cultura
Potrivit art. 91, lit. a) alin. 4, preşedintele Consiliului Judeţean asigură, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes judeţean privind cultura.

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” asigură accesul tuturor utilizatorilor la colecţiile
sale cu structură enciclopedică şi furnizează servicii specializate care răspund nevoilor
informaţionale din toate domeniile.
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare serveşte interesele de informare, studiu,
educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din municipiul Baia Mare şi judeţul Maramureş,
oferind acces liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin baza de date şi
colecţiile proprii.
a). Evoluţia instituţiei
a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi;
Fiecare secţie a bibliotecii a încheiat parteneriate cu instituţii/organizaţii care, prin
relativa similitudine a ofertelor instructiv-educative, cultural-artistice şi formativ-recreative,
se adresează aceleiaşi comunităţi, în funcţie de domeniile de interes ale utilizatorilor şi de
categoriile de utilizatori care frecventează secţia.
Secţia pentru copii a încheiat parteneriate cu instituţii de învăţământ preşcolar şi
şcolar din judeţul Maramureş şi cu alte instituţii partenere în procesul de educaţie: Palatul
Copiilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Papy, Penitenciarul Satu Nou,
Inspectoratul Judeţean de Poliţie, cu scopul de a atrage copiii şi tineretul spre lectură, de
educare informaţională, de cultivare a respectului pentru valorile culturale naţionale şi
universale şi, nu în ultimul rând, pentru dezvoltarea spiritului civic.
Biroul editare publicaţii – depozit legal, care gestionează şi animaţia culturală din
cadrul instituţiei, a încheiat parteneriate de colaborare în vederea organizării de activităţi
comune, în special lansări de carte, expoziţii/saloane de artă, conferinţe pe diverse teme,
lansări de proiecte, simpozioane, cursuri, spectacole, etc., cu Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, Direcţia pentru Cultură Mureş,
Asociaţia Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” Maramureş, Uniunea Scriitorilor din
România – filiala Baia Mare, Centrul de Excelenţă „Porţile Nordului” etc..
Compartimentele Secţiei – săli de lectură au desfăşurat activităţi în parteneriat cu
unităţi de învăţământ universitar şi preuniversitar, Ordinul Arhitecţilor din România,
acoperind nevoile de informare ale unei plaje foarte variate de beneficiari, de la elevi,
studenţi şi masteranzi până la persoane vârstnice, refugiaţi sau bibliotecari publici din
bibliotecile comunale din judeţ.
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Cu acelaşi scop bine definit de diversificare a experienţelor sociale, culturale, pentru
stimularea gândirii divergente şi creative, şi Secţia împrumut carte pentru adulţi a
colaborat cu diverse instituţii de învăţământ din judeţ şi cu Asociaţia Nevăzătorilor
Maramureş.
a.2. participarea în calitate de partener la programe/proiecte europene /internaţionale
Programul Biblionet, început în 2009, finanţat de Fundaţia Bil & Melinda Gates şi
derulat de IREX în România, are ca scop facilitarea accesului gratuit la informaţie, prin
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în ţară. Până la 31 decembrie 2013, au
fost cuprinse în program 55 de biblioteci publice din judeţul Maramureş, care pun la
dispoziţia utilizatorilor computere cu dispozitive aferente şi soft-uri, precum şi imprimante,
scanere, videoproiectoare şi ecrane de proiecţie oferind servicii de bibliotecă moderne, în pas
cu cerinţele comunităţii. Proiectul s-a derulat pe parcursul a 5 ani, investiţia pentru
bibliotecile publice din judeţul Maramureş fiind de 319.500 euro. Prin programul Biblionet,
în 2014 s-a implementat o rundă de cofinanţare în 2 biblioteci din Maramureş (Borşa şi
Şomcuta Mare), prin care acestea au fost dotate cu încă 1 calculator şi echipamentele
aferente. Acesta s-a încheiat cu două conferințe: una finală, intitulată „Future Libraries” la
București (30 oct.-1 nov. 2013) și o conferință a bibliotecarilor traineri care a avut tema:
Biblioteca publică: spațiu de învățare pe tot parcursul vieții (2-4 apr. 2014).
a.3. acţiuni de publicitate a proiectelor proprii
Majoritatea activităţilor s-au bucurat de o bună promovare, astfel au fost realizate un
număr de 71 afişe de promovare, au fost trimise 96.748 de e-mail-uri de promovare a
activităţilor viitoare către cei 1.2673 abonaţi ai Serviciului InfoMail, au fost trimise 44
comunicate de presă către 36 de instituţii de presă etc..
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării, strategii media
Imaginea bibliotecii s-a concretizat în cele 14.768 vizualizări ale celor 57 de filme postate pe
Youtube. De asemenea, blogul revistei E-Bibliotheca Septentrionalis s-a bucurat de 26.259
vizitatori pentru cele 255 de articole postate. O parte dintre evenimente (31) au fost postate pe
site-ul bibliotecii www.bibliotecamm.ro, precum şi pe blogul Secţiei pentru copii şi
Facebook-ul secţiei American Corner.
a.5. apariţii în presa de specialitate - dosar de presă
Imaginea bibliotecii este conturată şi de numărul de articole apărute în presa scrisă locală 335 de semnalări.
b). Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei
b.1. proiecte proprii realizate în cadrul programelor, la sediul instituţiei
Săptămâna cărţii pentru copii, ajunsă la a XII-a ediţie, se numără printre activităţile
cu caracter permanent ale secţiei, având multiple valenţe cultural-educaţionale. Legată de
ziua de naştere a marelui povestitor danez Hans Christian Andersen, (2 aprilie când se
sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii), acest tip de manifestare presupune
organizarea unor expoziţii de carte şi artă plastică, precum şi realizarea unor diverse
activităţi: lansări de carte pentru copii, prezentări de carte, ore de lectură, concursuri pe
diverse teme, fiecare zi a săptămânii constituindu-se într-un omagiu adus cărţii pentru copii.
Zilele filmului pentru copii reprezintă o alternativă de petrecere a vacanţei, în mijlocul
cărţilor, a jucăriilor şi al jocurilor educative, în lumea imaginară a filmelor artistice şi de
desene animate, într-un mediu prietenos si atractiv, alături de celelalte demersuri iniţiate de
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Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”, cu scopul de a oferi celor mici “O zi
minunată de vacanţă în bibliotecă”
Un loc aparte îl ocupă acţiunea de animaţie cu caracter formativ concursul Cel mai
bun şi cel mai fidel cititor al Secţiei pentru copii, ajuns la a XXII-a ediţie. Concursul se
desfăşoară pe parcursul unui an cu scopul de a forma gustul pentru lectură şi criteriile de
apreciere valorică a creaţiilor literare.
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor, în afara sediului instituţiei
Proiectul Mai aproape de utilizatori. Bibliotecarii în grădiniţe şi şcoli promovează o
modalitate modernă de atragere a copiilor spre lectură, fiind iniţiat în 2005. Această nouă
formă de mediere carte–informaţie–utilizator implică deplasarea bibliotecarilor la grădiniţe,
cămine şi şcoli şi organizarea periodică de expoziţii şi prezentări de carte în format tradiţional
şi multimedia cu scopul de a-i familiariza pe copii cu documentele utile lor în întocmirea
referatelor şi a portofoliilor sau cu noile forme de circulaţie a informaţiei. Biblioteca nu-şi
mai aşteaptă în mod pasiv utilizatorii, ci, prin intermediul bibliotecarilor, îşi face cunoscută
„oferta”, neezitând să aleagă pentru aceasta alte spaţii, decât propriile săli.
Raconte-tapis şi Kamishibai la Ludotecă şi în grădiniţe sunt activităţi rezultate în
urma parteneriatului între Biblioteca Judeţeană şi Asociaţia Gradinitsa – Bar Le Duc – Franţa
şi au ca scop diversificarea activităţilor destinate copiilor preşcolari, activităţi menite să le
dezvolte gustul pentru lectură, promovând maniera de a spune poveşti într-un mod interactiv;
b.3. participări la manifestări culturale, saloane/târguri etc. în ţară şi străinătate
Reprezentanţii bibliotecii judeţene au participat la diverse cursuri, conferinţe,
simpozioane şi târguri de carte, în scopul schimbului de experienţă, al promovării imaginii
bibliotecii şi achiziţionării de publicaţii. Dintre acestea, amintim: Târgul de Carte Gaudeamus
organizat la Bucureşti, Conferinţele bianuale ale ANBPR de la Sibiu şi Bistriţa, Conferinţa
Internaţională a Trainer-ilor Biblionet, Aniversarea academicianului Ionel Valentin Vlad - 70
ani – Academia Română Bucureşti, Ziua Americii la Ambasada SUA la Bucureşti etc.
b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător
Prin politica de readaptare la noile cerinţe ale comunităţii băimărene, în cadrul
bibliotecii s-au desfăşurat şi se desfăşoară mai multe cursuri şi cercuri (cursul Poveşti
digitale, Cercul de matematică pentru bacalaureat, Curs de limba turcă, Curs de limba
maghiară, Curs de limba spaniolă, Curs de limba franceză, Curs de limba engleză, Curs de
limba germană, Curs de limba japoneză, Cercul de şah „Întâlniri în faţa tablei”, Cercul de
artă plastică “Clubul inimioarelor”) prin care s-a reuşit să se atragă numeroşi participanţi şi
să se pună în valoare documentele de bibliotecă din colecţiile secţiilor.
Cercurile s-au desfăşurat în cadrul unui proiect de parteneriat între Biblioteca Judeţeană şi
profesori voluntari - cadre didactice specializate, fiind gratuite pentru toate categoriile de
public.
e). Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului
Programe şi proiecte pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei:
1. Program pentru dezvoltarea colecţiilor: achiziţia si prelucrarea unităţilor de
bibliotecă;
Proiect: „Continuitate, diversitate, actualitate – elemente esenţiale ale politicii de achiziţii”
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În vederea achiziţiei de documente specifice pentru biblioteca noastră, am colaborat cu
diverse edituri, donatori, persoane fizice sau juridice.
a). Achiziţii: 13.431 unităţi biblioteconomice (u.b.)
b). Donaţii primite: 7.215 u.b.
c). Schimb interbibliotecar: 153 u.b.
d). Depozit Legal: 159 u.b.
Indicatori
Total unităţi biblioteconomice intrate: 20.770 din care:
17.914 - carte;
2.306 - periodice;
550
- audiovideo;
Colecţiile bibliotecii la 30 iunie 2014 deţin 665.319 unităţi de bibliotecă
2.Program de valorificare a colecţiilor; utilizarea serviciilor bibliotecii în scop
informativ, educativ, cultural;
Proiect: „Consolidarea poziţiei bibliotecii ca centru de informare şi educare”
Indicatori
A. 1. număr total de utilizatori înscrişi: 29.547;
2. utilizatori activi: 8.639 ;
3. utilizatori nou înscrişi: 3.978
4. utilizatori vizaţi: 4.661;
B. număr vizite înregistrate:
- vizite pe an utilizatori (activi): 298.780
- participanţi la manifestări: 22.075
- frecvenţă total utilizatori (activi, pagina web, participanţi la manifestări): 365.763
- indicele mediu de frecvenţă pe zi - utilizatori : 1.258
- indicele mediu de frecvenţă pe zi - utilizatori activi: 721
C. număr documente împrumutate
- documente consultate în perioada de referinţă: 280.927;
- în cadrul Serviciului împrumut interbibliotecar, au fost solicitate şi primite un număr de 153
de unităţi de bibliotecă şi au fost trimise, la solicitarea făcută de alte biblioteci, un număr de
78 u.b.;
3. Program de Cercetare Ştiinţifică şi Informare bibiografică;
Proiect: “Oameni şi locuri în memoria Maramureşului”
Au fost editate, tehnoredactate:
- 8 caiete biobibliografice aniversare;
- Calendar cultural 2014;
4.Program de Marketing, Animaţie culturală, Programe culturale; Proiecte de
popularizare a colecţiilor şi a serviciilor bibliotecii:
Proiect: „Optimizarea imaginii - prioritate permanentă a bibliotecii”; „Cărţi de vitrină lecturi pentru toată lumea”;; „Multiculturalitate şi identitate etnică”
Activităţi pentru public:
- 63 lansări de carte;
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- 71 conferinţe, simpozioane;
- 16 cursuri oferite gratuit (Poveşti digitale, şah, limba engleză, limba germană, limba
maghiară, limba japoneză, limba turcă, limba franceză, limba spaniolă, limba română şi
altele, destinate, atât copiilor, cât şi adulţilor)
- 60 expoziţii artă plastică şi fotografică;
- 47 vizionări de filme;
- 369 de vitrine şi expoziţii de carte;
- 14 activităţi extra muros;
- 47 referinţe prin e-mail (Întreabă bibliotecarul);
- 76 informări prin e-mail (1273 abonaţi InfoMail);
- 44 comunicate de presă conţinând agenda săptămânală a activităţilor derulate în bibliotecă;
- 161 alte tipuri de activităţi (concursuri, ore de caligrafie, raconte-tapis, kamishibai etc.)
e.3. analiza programului minimal realizat în corelaţie cu subvenţia primită
Dezvoltarea Colecţiilor
- au fost consultate 378 surse de informare, oferte editoriale, fiind efectuate 55 comenzi
de documente specifice de bibliotecă (cărţi, seriale, materiale audio-video etc.);
- participarea la târguri, lansări şi expoziţii de carte pentru stabilirea de contacte în
vederea achiziţionării;
- consultarea sugestiilor de achiziţii venite din partea utilizatorilor;
- evaluarea şi selectarea donaţiilor şi repartizarea lor în secţii sau alte biblioteci din
judeţ (5127 exemplare de la 349 donatori);
- completarea paginilor lipsă sau deteriorate (prin copiere sau scanare) ale
exemplarelor foarte solicitate.
Comunicarea şi valorificarea Colecţiilor
- promovarea colecţiilor prin acţiunile cuprinse în Calendarul cultural;
- popularizarea lucrărilor de referinţă valoroase aflate în diferite secţii, prin editarea de
afişe, fluturaşi pliante expunere centrală periodică
- facilitarea accesului utilizatorilor la produsele digitizate de alte biblioteci din ţară;
- intensificarea acţiunii de acoperire a unor cereri de lectură prin împrumut
interbibliotecar (153 de documente primite);
- promovarea bazei de date foto şi video de care dispune biblioteca;
- realizarea Buletinului trimestrial al noutăţilor (u.b. nou intrate în bibliotecă), precum
şi realizarea broşurii Note de lectură – Ghidul cititorului.
e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului
Activităţile extra muros s-au realizat cu scopul de a furniza materiale recreaţionale,
educaţionale, culturale etc. unor beneficiari care din diferite motive nu au putut utiliza
serviciile bibliotecii. Prin urmare, şi în perioada menţionată s-au realizat 12 extra muros la
sediul grădiniţelor, şcolilor şi în Parcul Municipal.
e.6.servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din
misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal
Conform Calendarului manifestărilor culturale, Biblioteca Judeţeană a realizat
activităţi care se subordonează programelor informativ-educative şi programelor culturale,
activităţi elaborate în concordanţă cu misiunea acestei instituţii de a iniţia şi desfăşura
proiecte şi activităţi culturale în scopul informării, cercetării, educării şi recreerii comunităţii.
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e.7. alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia
Furnizarea cursului „Povestiri digitale” pentru 25 de cursanţi, filmele realizate la
finalul cursului fiind postate pe youtube.
Sprijinirea şi suţinerea (îndrumarea) persoanelor care doresc să se iniţieze în utilizarea
calculatorului (elemente de bază ca: navigare pe Internet, redactarea unui document text,
gestionarea fişierelor) prin: întocmirea unei bibliografii necesare iniţierii în utilizarea
calculatorului, alocarea unui timp de câteva şedinţe utilizatorului pentru implementarea şi
aprofundarea unor cunoştinţe de bază (cursuri).
Realizări reprezentative
Familia română este o revistă de cultură şi spiritualitate, care urmăreşte solidaritatea
românilor de pretutindeni. Ea se adresează cu prioritate românilor trăitori în afara graniţelor
ţării, informându-i şi creându-le convingerea că nu sunt uitaţi de ţara pe care au părăsit-o,
temporar sau definitiv, din diferite motive. Cu un tiraj de 2.000 de exemplare, este expediată
ambasadelor, consulatelor, mitropoliilor, episcopatelor, protopopiatelor, lectoratelor,
institutelor culturale, comunităţilor româneşti răspândite peste tot în lume. Revista dispune de
un colectiv valoros de specialişti din diferite domenii ale ştiinţei şi culturii, care, prin studiile
şi articolele lor, contribuie la crearea şi difuzarea în lume a unei imagini corecte, obiective a
României.
Fondul documentar academic este în curs de constituire în cadrul Bibliotecii
Judeţene ”Petre Dulfu” şi va conţine enciclopedii, dicţionare, lucrări de interes ştiinţific,
reviste etc., apărute, atât la Editura Academiei Române, cât şi la alte edituri prestigioase din
ţară. El va deveni deosebit de util cercetătorilor care urmează să-şi desfăşoare activitatea în
cadrul Centrului de Studii şi Cercetări Baia Mare, instituţie ce va fi înfiinţată în perioada
imediat următoare, funcţionând în cadrul Filialei Cluj a Academiei Române.
Verificarea periodică (inventar), conform Legii bibliotecilor nr. 334/ 31 05 2002 a
fondurilor secţiilor „Împrumut carte pentru adulţi”, „Multicultural”, „Sală de lectură carte”,
„Secţia pentru copii”, „Depozit legal – Editare publicaţii”. (Conform acestei legi, fondul de
carte se verifică periodic, în funcţie de numărul de u.b.*; pentru BJPD – o dată la fiecare 10
ani)
Aniversarea academicianului Ionel Valentin Vlad - 70 ani – Academia Română
Bucureşti
Întâlnirea culturală cu domnul dr. Mirel Giurgiu, Kehl (Germania). Subiecte de
discuţie: Biblioteca română din Freiburg; comunităţile româneşti din SE Germaniei;
Napoleon al III-lea şi România.
Ceremonia de acordare a distincţiei „95 de ani de la Marea Unire”, oferită de
Universitatea „Vasile Goldiş”, Filiala Baia Mare, domnului dr. Teodor Ardelean, director al
Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare.
Conferinţa cu tema Cine mai are nevoie de literatură?, susţinută de criticul literar
Alex Ştefănescu, moderator, prof. Adrian Sabău;
Ceremonia conferirii titlului de Comandor al Ordinului Militar de România,
domnului dr. Teodor Ardelean.

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie
Activitatea Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş în perioada de
referinţă s-a desfăşurat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr.
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311/2003, modificată şi completată de Legea nr. 12/2006 şi pe baza obiectivelor şi a
indicatorilor de performanţă.
Înfiinţat ca instituţie de sine stătătoare la 1 octombrie 2006, prin reorganizarea
Muzeului Judeţean Maramureş, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie a fost acreditat prin
Ordinul nr. 2340 din 5 iulie 2012 al Ministrului Culturii, publicat în Monitorul Oficial nr.
502 din 23 iulie 2012.
Analiza activităţii instituţiei muzeale presupune raportarea modului de îndeplinire a
funcţiilor sale specifice, la resursele umane, financiare şi logistice pe care le-a avut la
dispoziţie. Din această perspectivă, vom trece succint în revistă toate aceste componente.
ACTIVITATEA SPECIFICĂ
A vizat îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de activitate şi a funcţiilor
principale ale muzeului definite de legislaţie.
1. Constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal
Patrimoniul muzeal însumează un număr de 75.509 numere de inventar, din care patrimoniul
arheologic - 35.745 de artefacte, cel aparţinând secţiei Istorie - 24.128 piese, cărora li se
adaugă cele 9278 volume (sec. XVI- XX) ale fondului documentar de carte şi 10.322 volume
(publicaţii de specialitate, anuare) ale fondului de carte curentă. Bunurile culturale mobile
care alcătuiesc patrimoniul muzeului provin din cercetări arheologice (sistematice,
preventive, de suprafaţă), cercetări de teren, descoperiri întâmplătoare, achiziţii şi donaţii.
1.1. Activitatea de restaurare a vizat restaurarea în formă primară - spălare, curăţare – a
materialelor arheologice rezultate în urma cercetărilor arheologice sistematice de la Lăpuşpunctul Podanc, tumulul 26, campania 2013, Bozânta Mică. Grind, campania 2013 şi a
cercetărilor arheologice preventive de la Baia Mare Piaţa Cetăţii.
În cadrul Laboratorului de restaurare au fost restaurate 440 piese de metal – aur, argint,
cupru, fier şi un vas de lut lucrat la roată descoperite în campania din anul 2013 pe şantierul
de la Baia Mare Piaţa Cetăţii.
1.2. Activitatea de conservare preventivă s-a desfăşurat în conformitate cu normele
legislative în vigoare, atât în spaţiile de depozitare, cât şi în spaţiile de expunere. Folosind
aparatura specifică acestei activităţi, au fost monitorizaţi factorii de microclimat din spaţiile
sus-menţionate. A fost reorganizat depozitul A al secţiei de arheologie, au fost completate
fişele de conservare existente pentru piesele arheologice descoperite în sanctuarul de epoca
bronzului, cultura Wietenberg de la Oarţa de Sus, punctul Ghiile Botii şi în necropola
tumulară de la Lăpuş, punctul Podanc. S-au întocmit 70 Fişe de conservare pentru bunuri
culturale mobile din colecţia de istoria tehnicii.
1.3. Au fost prelucrate grafic, în creion, artefactele descoperite în necropola tumulară din
epoca târzie a bronzului de la Lăpuş şi au fost desenate în creion planurile şi profilele pe
şantierul de la Baia Mare. Piaţa Cetăţii – campaniile 2013-2014.
2. Evidenţa, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal
2.1. Evidenţa. În cadrul procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile aflate în
administrarea muzeului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost finalizate 43 dosare
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cu propuneri de clasare a unor bunuri culturale din cadrul colecţiilor de istorie modernă şi
tehnică minieră, în categoriile juridice Tezaur şi Fond. Au fost redactate 40 Fişe Analitice de
Evidenţă pentru piese din Colecţiile de istorie modernă şi Fondul documentar de carte şi s-au
actualizat inventarele ştiinţifice digitale ale colecţiilor de istorie medie, modernă şi
contemporană.
2.2. Inventarierea a vizat în mod special bunurile culturale mobile datând din epocile
bronzului, romană şi medieval timpurie descoperite în staţiunea de la Bozânta Mică. Grind,
campania 2013, precum şi cele 1825 piese din colecţia de numismatică şi medalistică română
şi străină.
2.3. Evaluarea / reevaluarea bunurilor culturale mobile
Procedura de evaluare, respectiv reevaluare a bunurilor mobile din patrimoniul
cultural este în curs de desfăşurare, în perioada 2013-2014 fiind evaluate/reevaluate un număr
de 4880 bunuri culturale, valoarea acestora fiind de 414233,58 lei, conform Raportului de
evaluare întocmit de către Pop Eufrasina Lucica, expert bunuri culturale, atestat de Ministerul
Culturii.
2.4. Activitatea de cercetare
Un element important atât în ceea ce priveşte dezvoltarea patrimoniului muzeal, cât şi
creşterea prestigiului instituţiei îl constituie cercetările arheologice sistematice şi preventive,
supravegherile arheologice, precum şi cercetările arheologice de suprafaţă.
2.4.1. Cercetări arheologice sistematice
Cercetări arheologice sistematice de lungă durată şi amploare se desfăşoară anual în
necropola tumulară de la finele epocii bronzului de la Lăpuş, punctul Podanc, în colaborare
cu Universitatea „Ludwig-Maximilians” din München şi Universitatea „Kardynała Stefana
Wyszyńskiego” din Varşovia, precum şi în staţiunea cu mai multe niveluri de locuire de la
Bozânta Mică, punctul Grind, proiect derulat în colaborare cu Institutul de Arheologie şi
Istoria Artei din Cluj-Napoca.
2.4.2. Cercetări arheologice preventive:
În perioada de referinţă, cea mai importantă cercetare de acest fel s-a desfăşurat în Baia
Mare, punctul Piaţa Cetăţii, unde cercetările arheologice au fost determinate de
implementarea de către Primăria Baia Mare a proiectului Reabilitarea şi promovarea
identităţii culturale şi istorice Piaţa Cetăţii - Turnul Ştefan.
2.4.3. Cercetări arheologice de suprafaţă:
Au fost vizate în mod special localităţile din Maramureşul istoric, în vederea
identificării unor potenţiale situri arheologice unde muzeul să înceapă săpături arheologice
sistematice. Colectivul de cercetare: Dan Pop, Bogdan Bobînă, Raul Cardoş, Marius
Ardeleanu, Dorian Ghiman, Zamfir Şomcutean.
În aceeaşi categorie se înscriu şi cercetările arheo-geofizice efectuate în aşezarea de la
Oarţa de Sus, punctul Măgura (2013), în cadrul proiectului identificându-se, pentru prima
dată, prin mijloace nedestructive, urmele şi poziţionarea exactă a fortificaţiei dacice de pe
dealul Măgura.
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2.4.4. Studii şi articole publicate:
-Marius Ardeleanu, Sorana Ardeleanu, „Urme ale civilizaţiei dacice în Maramureşul Istoric.
Traces of dacian civilization in the Historical Maramureş region”, în Contribuţia
Maramureşului Istoric la istoria românilor, Oradea, 2013;
-Marius Ardeleanu, „Importuri în lumea dacică: despre o mărgea cu faţă umană descoperită la
Mala Kopalnaya”, în Revista Bistriţei, anuarul Complexului Muzeal Bistriţa Năsăud, nr.
XXVII, 2013;
-Viorel Rusu, Lucia Pop, Ioan Botiş, „Baia Mare oraş liber regal. Vestigii şi mărturii istorice
medievale”, în albumul Baia Mare oraş liber regal. Vestigii şi mărturii istorice medievale,
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, seria „Colecţii Muzeale” IV, Baia
Mare, 2013;
-Marius Câmpeanu, „Mărturii documentare privind şcolile confesionale româneşti din
Protopopiatul greco-catolic Cosău în anul 1873”, în Acta Terrae Fogarasiensis, anuarul
Muzeului Ţării Făgăraşului, nr. II, 2013;
-Marius Câmpeanu, „Contribuţiile vicariatului Tit Bud privind viaţa ecleziastică din
Maramureş”, în Revista Bistriţei, anuarul Complexului Muzeal Bistriţa Năsăud, nr. XXVII,
2013;
-Marius Ardeleanu, „Bozânta Mică, com Recea, jud. Maramureş – Punct: Grind“, (în
colaborare cu I. Stanciu, R. Cardoş, D. Pop, B. Bobînă, S. Ardeleanu), în Cronica
Cercetărilor Arheologice – campania 2012, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
Iaşi, 2013;
-Marius Câmpeanu „Situaţia învăţământului confesionar din Protopopiatul greco-catolic
Cosău din vicariatul Maramureşului în deceniul 8 al secolului al XIX-lea”, în Fascinatia
trecutului. Omagiu istoricului Simion Relegan la împlinirea vârstei de 75 ani, Edittura
Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj- Napoca, 2014;
-Marius Ardeleanu, „Bozânta Mică, com Recea, jud. Maramureş – Punct: Grind“, (în
colaborare cu I. Stanciu, R. Cardoş, D. Pop, B. Bobînă, S. Ardeleanu), în Cronica
Cercetărilor Arheologice – campania 2013, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2014.
Comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifice:
Lucia Pop, Cartea de aur a Afinăriei din Baia Mare, la „Seminarul Naţional de Arheometrie
– ediţia a XXVI”, organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Iclod, 4-5 august 2013.
Marius Câmpeanu, Mărturii documentare privind şcolile confesionale româneşti din
Protopopiatul greco-catolic Cosău în anul 1873, la „Sesiunea Naţională de Comunicări
Ştiinţifice” organizată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, 5-6 august 2013.
Marius Câmpeanu, Structura vicariatului greco-catolic al Maramureşului între 1856 şi 1930
la „Sesiunea ştiinţifică anuală” organizată de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva,
11-12 iunie 2014.
3. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării.
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Funcţia specifică de punere în valoare a patrimoniului muzeal mobil şi imobil a fost
materializată prin intermediul expoziţiilor, al programelor şi proiectelor culturale şi editoriale.
3.1. Expoziţii temporare
- Rochia de bal. Jurnal de modă veche, expoziţie organizată în colaborare cu Complexul
Muzeal Bistriţa Năsăud, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Muzeul
de Etnografie Braşov şi Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca;
expoziţia a fost deschisă la Bistriţa Năsăud în cadrul „Serbărilor Bistriţei medievale” (28
iunie-15 august 2013), ulterior fiind itinerantă la Baia Mare (29 august - 20 octombrie 2013).
- La hotarele Romei: celţi, daci, vandali, expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul Judeţean Satu Mare, Muzeul Judeţean de Istorie şi
Artă Zalău şi Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia (10-30 septembrie 2013); expoziţia
prezintă cele mai semnificative piese arheologice (piese de armament, podoabe şi de
vestimentaţie) descoperite în Transilvania şi care au aparţinut celţilor, dacilor şi vandalilor
din secolul al III-lea a. Chr. până în sec. III p. Chr. Piesele prezentate publicului
maramureşean au fost expuse la Muzeul Civilizaţiei Celtice şi Romane din Manching
(Germania), în perioada iulie 2012-februarie 2013, în cadrul unui proiect expoziţional
internaţional, după care expoziţia a fost itinerată la toate muzeele partenere.
- Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859, organizată la sediul Consiliului Judeţean
(23 ianuarie 2014).
- Tot înainte! Elev în România comunistă (3 aprilie 2014), expoziţie organizată în colaborare
cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”,
Şcoala Gimnazială „N. Bălcescu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „P. Dulfu” Baia Mare,
Şcoala Gimnazială „O. Goga” Baia Mare, Şcoala Gimnazială Făureşti.
Colaborări la realizarea de expoziţii temporare:
A fost iniţiat programul/ciclul de expoziţii „Exponatul lunii”, prin intermediul căruia în
fiecare lună este prezentat vizitatorilor câte o piesă deosebită din patrimoniul instituţiei.
Instituţia noastră a participat cu piese din patrimoniul propriu la proiectul „Comorile
României”, expoziţia urmând să fie deschisă în anul 2015 la sediul Muzeului Naţional al
Chinei din Beijing, organizator fiind Muzeul Naţional de Istorie a României. Totodată, am
colaborat la organizarea expoziţiei „Rochia de bal. Jurnal de modă veche”, în vederea
itinerării la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva (oct. 2013-ianuarie 2014) şi la
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (februarie-mai 2014), precum şi la
organizarea proiectului cultural „Centenar Ion Şiugariu” (6-8 iunie 2014) organizat de
Primăria Tăuţii Măgherăuş.
3.2. Proiecte şi programe culturale.
Pe acest palier de activitate, prioritatea a constituit-o întocmirea unor proiecte care au
fost depuse pentru finanţare la Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), fiind
declarate câştigătoare şi implementate în anii 2008-2014 mai multe proiecte culturale, dintre
care menţionăm Mari civilizaţii ale antichităţii, proiect cultural adresat în primul rând
publicului şcolar şi derulat pe parcursul a trei ani: ediţia I-2011 (21.439 lei finanţare
nerambursabilă), ediţia a II-a, 2012 (43.455 lei finanţare nerambursabilă), ediţia a III-a, 2013
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(45.934 lei finanţare nerambursabilă), în fiecare an fiind realizate câte două expoziţii care şiau propus să releve aspecte din viaţa cotidiană a civilizaţiilor celtică, romană, dacică,
egipteană, greacă şi germanică, prin intermediul reconstituirilor şi al artefactelor originale. În
anul 2013 au fost realizate în cadrul proiectului expoziţiile „Agora – „inima” oraşului
grecesc” (septembrie) şi „Civil şi militar în lumea germanică” (octombrie), acestea întregind
tabloul celor şase civilizaţii antice menţionate. Coordonatorii proiectului au fost muzeografii
Marius Ardeleanu, Raul Cardoş.
Un alt proiect, „O arheologie a zonei înalte din Maramureşul istoric” este
implementat de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş în colaborare cu
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti. Scopul proiectului îl constituie
identificarea şi înregistrarea prin cercetări de suprafaţă a urmelor materiale pre- şi
protoistorice dintr-o serie de micro-regiuni din zona înaltă a Maramureşului istoric (peste
850/900 m altitudine) şi a relaţiilor dintre aceste urme materiale şi mediul înconjurător. În
campaniile din 2013 şi 2014 au continuat cercetările perieghetice în perimetrele localităţilor
Borşa, punctul Geamănul, Moisei, punctul Tarniţa Purcăreţului şi Poienile de sub Munte,
punctul Zarika, unde au fost semnalate, în literatura de specialitate, mai multe descoperiri
arheologice.
Pe palierul programelor de educaţie muzeală, instituţia noastră a continuat să
desfăşoare programul de educaţie muzeală interactivă şi interdisciplinară, Muzeul Viu, dar şi
Noaptea Europeană a Muzeelor (17-18 mai) la care au participat în perioada de referinţă
aproximativ 5800 de persoane (4.500 de persoane la activităţile organizate în anul 2013,
respectiv 1.300 în anul 2014), atât la sediul muzeului, cât şi la Bastionul Măcelarilor.
În cadrul proiectului „Şcoala altfel”, derulat în perioada 7-11 aprilie 2014, au
participat la activităţile organizate de către muzeu 3.200 de preşcolari şi şcolari.
Numărul beneficiarilor serviciilor culturale oferite de către instituţia muzeală s-a cifrat
în anul 2013 la 14.207, dintre care 9.895 la sediu şi 4.312 la Bastionul Măcelarilor.
3.3. Proiecte editoriale
Publicaţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie sunt structurate pe următoarele
serii: Marmatia, care include publicaţia ştiinţifică periodică ajunsă la numărul 10 Arheologie
şi numărul 9 Istorie, Bibliotheca Marmatia, Colecţii Muzeale, Studii şi cercetări
maramureşene şi Muzeul Viu.
Dintre proiectele editoriale implementate în anul 2013 a fost finanţat de către
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) albumul Baia Mare oraş liber regal.
Vestigii şi mărturii istorice medievale, care valorifică colecţiile de istorie medievală ale
muzeului; lucrarea este coordonată de către Viorel Rusu, Lucia Pop şi Ioan Botiş şi a apărut
în seria „Colecţii Muzeale” IV, finanţarea nerambursabilă de la AFCN fiind de 17.800 lei. În
seria Bibliotheca Marmatia 4 a apărut în anul 2013 lucrarea arheologilor Alexandru
Dragoman (Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti) şi Sorin Oanţă-Marghitu
(Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti), Arheologie şi politică în România.
3.4. La Bastionul Măcelarilor, obiectiv aflat în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş au fost organizate, în perioada de referinţă, următoarele activităţi
culturale:
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Târg de meşteşuguri tradiţionale în cadrul evenimentului Toamna Băimăreană, 23-29
septembrie 2013 în care meşterii populari au prezentat publicului creaţiile şi meşteşugul lor;
Expoziţia Manufaktura cu poveşti – ediţia a II-a, deschisă în perioada 12-19.12.2013;
Zilele Filmului Spaniol (ZFS) – proiecţie de lungmetraje premiate la diferite
festivaluri de gen din Spania şi alte ţări, eveniment care a avut loc în perioada 15-16 februarie
2014;
Meşter Mărţişor – Târg de mărţişoare şi daruri de primăvară – 26 februarie-7 martie
2014;
Farmec feminin... cu un pic de ajutor – expoziţie tematică temporară, 2-30 aprilie
2014 (organizator Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bastionul
Măcelarilor în parteneriat cu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca,
Consiliul Judeţean Maramureş);
Săptămâna Fluturilor la Bastion – 24-30 aprilie 2014 – ateliere gratuite de olărit,
cusături, broderie, croşetă, fotografie, meştereală din hârtie şi carton, grădinărit ecologic;
Noaptea Europeană a Muzeelor -17 mai 2014: în cadrul evenimentului publicul a fost
invitat la piesa „Paracliserul” în regia şi interpretarea lui Liviu Topuzu;
Ziua Universală a Iei, ediţia a II-a, 24 iunie 2014;
Consonanţe istorice ruso-române. Centenarul vizitei Împăratului Nicolae al II-lea la
Constanţa 1/14 iunie 1914 – expoziţie temporară de fotografie, 9 iulie-10 august 2014. În
perioada 10-17 iulie în spaţiul expoziţional au fost proiectate lungmetraje ruseşti oferite de
Ambasada Federaţiei Ruse prin Centrul Cultural Rus din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucureşti.
Activităţile desfăşurate trebuie raportate la resursele umane, financiare şi logistice pe
care le-am avut la dispoziţie, pentru a putea concluziona în privinţa eficienţei sau ineficienţei
ofertei noastre culturale.
RESURSELE UMANE
Aplicarea prevederilor legislative în vigoare a determinat modificarea organigramei
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, prin scăderea numărului de posturi
de la 44 la 42, dintre acestea fiind ocupate 32.
Structurată pe 5 componente (Secţia Istorie, Secţia Arheologie, Biroul Bastionul
Măcelarilor, Compartimentul Contabilitate-Financiar-Resurse Umane şi Biroul
Administrativ-Logistic) instituţia încearcă să fie flexibilă, adaptată mediului şi comunităţii, în
pofida crizei manifestată la nivelul resurelor umane, cu predilecţie în ceea ce priveşte
numărul persoanelor de specialitate, în special al muzeografilor.
Situaţia cea mai dificilă se înregistrează în cadrul Secţiei Istorie, care dispune doar de
2 muzeografi, dintre care unul este împuternicit la conducerea structurii. O situaţie
asemănătoare se înregistrează la Biroul Bastionul Măcelarilor, cele 3 persoane care îşi
desfăşoară în prezent activitatea aici fiind detaşate de la secţiile Istorie şi Arheologie, fapt
care influenţează îndeplinirea tuturor responsabilităţilor şi sarcinilor prevăzute de legislaţia
specifică şi cea generală.
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RESURSELE FINANCIARE
Execuţia bugetară pe anul 2013:
-

bugetul de venituri =

2.124.347 lei, din care:

subvenţii
venituri proprii

1.835.000 lei
289.347 lei, din care:
taxe vizitare, publicaţii -11.303 lei;
proiecte culturale,cercetări arheologice - 278.044 lei

-

bugetul de cheltuieli =

2.124.347 lei, din care

cheltuieli de personal

725.296 lei

bunuri şi servicii

1.213.751 lei

cheltuieli de capital

185.300 lei , respectiv:
- nivelă optică cu citire digitală

3.968,00 lei

- unităţi păstrare valori patrimoniale 19.968,72 lei
- autoutilitară

43.531,61 lei

- sistem supraveghere video

49.802,23 lei

- achiziţii patrimoniale

5.000,00

lei
- sistem protecţie la trăsnete /PDA

62.999,32 lei

ASIGURAREA LOGISTICĂ
Sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie, clădire monument istoric din
secolul XVIII, a avut de-a lungul timpului destinaţii diverse, dintre care le amintim doar pe
cele de monetărie, de sediu al Inspectoratului superior minier (sec. XVIII-XIX), al Direcţiei
Minelor şi Uzinelor Metalurgice (sec. XIX-XX), respectiv al Centralei Minelor (până în anul
1978), aceste elemente punându-şi decisiv amprenta asupra stării actuale de conservare a
edificiului, veritabil simbol al municipiului Baia Mare şi al judeţului Maramureş, dar care nu
a beneficiat de un proiect coerent de reabilitare şi restaurare.
Prioritizarea necesităţilor pe acest palier de activitate, raportate la resursele financiare
avute la dispoziţie, a determinat ca, în perioada de referinţă, să fie efectuate următoarele
lucrări de reparaţii:
•
Renovarea spaţiilor expoziţionale ale Secţiei Istorie în vederea organizării noii
expoziţii permanente, renovarea spaţiilor bibliotecii muzeului (sala de lectură, depozitele de
carte, holul de acces) pentru asigurarea unui ambient plăcut cercetătorilor care frecventează
biblioteca;
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•
Repararea instalaţiei electrice din spaţiile expoziţionale care au fost supuse renovării,
prin înlocuirea circuitelor electrice, suplimentarea tablourilor electrice, introducerea unui nou
sistem de iluminat;
•
Repararea parchetului din spaţiile expoziţionale ale Secţiei Istorie şi din sala de
lectură a bibliotecii muzeului;
•
Finalizarea pavării curţii interioare a muzeului cu piatră naturală;
•
Reabilitarea tâmplăriei de lemn de la ferestrele spaţiului administrativ, de la
depozitele secţiei Istorie şi de la Laboratorul de restaurare-conservare;
•
Renovarea spaţiilor aferente Laboratorului de restaurare-conservare.
La nivelul lucrărilor de investiţii, menţionăm implementarea unui sistem de
supraveghere video cu 32 de camere interioare şi exterioare pentru asigurarea securităţii
spaţiilor expoziţionale, precum şi montarea unui sistem de protecţie la trăsnete cu dispozitiv
de amorsare tip PDA.
În afara sediului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş mai are în
administrare Bastionul Măcelarilor, monument istoric din secolul XV, care a fost restaurat
printr-un proiect internaţional implementat de către Consiliul Judeţean Maramureş şi finalizat
în anul 2011.

Muzeul Judeţean de Arte „Centrul Artistic Baia Mare”
1. CIFRA DE VIZITARE/FRECVENTARE a activităţilor cu publicul: 27.847
beneficiari, din care: 18.327 adulţi / 9547 tineret (sub 24 ani); 6547 plătitori / 21.327
gratuit; 6628 străini.
În sine, cifra totală se înscrie în parametrii de vizitare anuală înregistraţi în ultimii 3
ani, adică cu depăşirea nivelului de 20.000/an, ne dă speranţe ca şi pentru 2014 să
estimăm un prag de vizitare în jurul a 26.000 – 27.000 vizitatori ceea ce ar echivala cu un
sănătos proces de stabilizare anuală în jur de 25.000 vizitatori, îndeplinind astfel una
dintre cerinţele majore ale standardelor Uniunii Europene de măsurare a gradului de
utilitate şi vizibilitate publică corespunzător nivelului instituţiei noastre („unitate de nivel
mic”).
2. ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALĂ: în acest interval s-au realizat din punct de
vedere muzeal (cercetarea ştiinţifică; elaborările tematice; conservare–restaurare; promovare–
marketing, etc.) şi au fost introduse în piaţa culturală cele mai complexe proiecte
expoziţionale realizate de muzeul nostru din 2000 încoace. Impactul public (ratele de
vizitare) precum şi receptarea în sfera publicului de specialitate, a publicului larg, respectiv
în media naţională, internaţională şi locală au fost, de asemenea, fără precedent istoric:
1.

Pictori români contemporani în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă «Centrul
Artistic Baia Mare (expoziţie temporară, Golden Gallery, Complexul «Gold
Plazza, iunie septembrie 2013): 2845 vizitatori în regim de gratuitate.

2.

Janos Thorma şi colegii, discipolii săi (expoziţie temporară internaţională, ClujNapoca, Muzeul de Artă&Galeria Quadro, iulie-august 2013: proiect
internaţional, în parteneriat cu muzee, asociaţii şi colecţionari privaţi din Ungaria,
Germania şi România): 628 vizitatori în regim de gratuitate.

3.

Patrimoniu 1-2. Restaurări şi conservări active 2007-2013 (expoziţii temporare,
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la sediu: Patrimoniu 1, iunie 2013 – februarie 2014; Patrimoniu 2, februarieaprilie 2014): peste 2.500 vizitatori.
4.

Capodopere ale artei moderne româneşti. Nicolae Grigorescu – «NIMFA»
(expoziţie temporară, la sediu, septembrie 2013 – 2014: proiect partenerial cu
Casa de licitaţii «Artmark», Bucureşti şi un colecţionar privat din Canada):
peste 3.000 vizitatori în regim de gratuitate.

5.

Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînnoirii – Art Safari Bucureşti 2014 (cel
mai important proiect expoziţional independent produs vreodată de muzeul
nostru la nivel naţional: expoziţie temporară în stand independent, Primul Târg
internaţional de artă din România – Pavilionul de artă «Art Safari 2014»,
Bucureşti, 21-25 mai 2014): 7.829 vizitatori în regim de gratuitate – cea mai
ridicată cifră de vizitare înregistrată vreodată la o expoziţie temporară
produsă de muzeul de artă din Baia Mare.

3. ACTIVITATEA DE RESTAURARE–CONSERVARE: s-a continuat, în ritm
constant, politica şi activitatea de restaurare (prin externalizare: contracte de furnizare servicii
de restaurare şi conservare preventivă) a patrimoniului propriu de pictură de şevalet cu
alocarea unor importante resurse financiare bugetare proprii: 19 piese / 45.300 lei; printre
acestea, 3 piese cu autor necunoscut cărora, prin procedura restaurări li s-au atribuit
paternităţi şi, respectiv, lucrări de importanţă şi relevanţă deosebită realizate de artişti
reprezentativi pentru istoria Centrului Artistic Baia Mare, precum: Alexandru Ciucurencu,
Tibor Boromisza, Oszkár Glatz, Nicolae Stoica, Şandor Ziffer, Jenő Maticska, Iosif Klein
s.a..
4. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A PATRIMONIULUI MUZEAL PRIN
ACHIZIŢII: s-a continuat, de asemenea, activitatea de îmbogăţire a patrimoniului muzeal de
artă plastică, cu precădere prin achiziţii realizate în urma participării la sesiunile de licitaţie
publică organizate de principalele Case de licitaţii existente pe piaţa oficială a comerţului de
artă plastică: casele Artmark şi Goldart din Bucureşti, respectiv Galeria Quadro din ClujNapoca.
TOTAL Iunie 2013-iunie 2014:
a) patrimoniu muzeal de artă plastică: 38 lucrări de pictură sculptură şi grafică
acoperind intervalul cronologic 1920-2008 / 147.279,74 lei.
2013 Iunie-decembrie:
b) patrimoniu muzeal de artă plastică: 28 lucrări de pictură sculptură şi grafică
acoperind intervalul cronologic 1920-2008 / 147.279,74 lei.
c) b) patrimoniu muzeal de Fond documentar: 76 de piese (diverse) / 3536,49 lei.
2014 (ianuarie-iunie)
a) patrimoniu muzeal de artă plastică: 10 piese de pictură şi grafică acoperind
intervalul cronologic 19008-1957 / 36.202,99 lei.

Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară
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Muzeul Judeţean de Etnografie şi Arta Populara, are în administrare şi folosinţă sediul
central – Expoziţia Pavilionară şi Muzeul Satului Baia Mare.
Pe perioada iulie 2013-iulie 2014, Muzeul Judeţean de Etnografie şi Arta Populară a
desfăşurat numeroase activităţi care să acopere cele trei funcţii fundamentale ale unui muzeu:
cercetarea fenomenelor de cultură materială din arealul în care îşi desfăşoară activitate;
valorificarea rezultatelor cercetărilor, atât prin participarea la simpozioane, cât şi prin
publicarea studiilor în reviste de specialitate. O atenţie deosebită a fost acordată realizării
unor expoziţii temporare, evenimente culturale, proiecte educaţionale, colaborări strânse cu
diverse instituţii, precum şi sectorului restaurarea şi conservarea bunurilor patrimoniale.
A. Evenimentele expoziţionale şi manifestările culturale realizate de muzeu (în
incinta instituţiei sau în afara acesteia):
1. Tradiţie, Credinţa, Modernitate – 23.08.2013 - expoziţie permanentă;
2. Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Mitropolia Clujului – 23.08.2013 – susţinerea
unor conferinţe legate de istoria şi cultura populară a judeţului Maramureş;
3.Expoziţie de fotografie etnografică şi cină cu produse tradiţionale în Muzeul Satului
- 23.08.2013 - în parteneriat cu ROTARACT Baia Mare;
4.Ceramica – moştenire culturală a municipiului Baia Mare - 18.09.2013 – expoziţie
permanentă în cadrul proiectului A.F.C.N. cu acelaşi nume;
5.Deschiderea pentru publicul larg a depozitului vizitabil cu piese de tezaur –
18.09.2013 - expoziţie permanentă în cadrul proiectului A.F.C.N. cu acelaşi nume;
6.Evenimentul cultural Crăciun în Maramureş - 22.12.2013 – diverse activităţi
artistice şi culturale în parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş;
7.Hramul bisericii Sfântul Gheorghe – 23.04.2014 - diverse activităţi culturale şi
artistice;
8.Noaptea alba a muzeelor - 18.05.2014- vernisarea expoziţiei temporare “Mai
frumos”... , proiecţii de fotografie etnografică;
9.Deschiderea pentru publicul larg a casei Deseşti – 6.06.2014 – activitate inclusă în
proiectul “Vara Băimăreană”;
10.Ziua universala a iei româneşti - 21,22.06.2014 – diverse activităţi culturale ţi
artistice.
B. Proiecte educaţional-culturale desfăşurate pe tot parcursul anului şcolar 20131014:
1.Veşnicia s-a născut la sat – prin acest proiect s-a urmărit încheierea de noi
parteneriate cu şcolile şi liceele din oraş;
2.Satul bunicilor – activităţi permanente desfăşurate în muzeu alături de grădiniţele
partenere;
3.Omul şi pomul – activităţi ce vizează educaţia în spirit ecologic, respectarea naturii;
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4.Sunt mândru că-s maramureşean – ateliere de creaţie, work-shopuri cu elevii şcolii
D. Cantemir;
C. Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea patrimoniului muzeal:
1. Motive decorative celebre în arta populara: proiectul se desfăşoară pe perioada
2012-2015; în perioada raportată a fost realizata cercetarea documentara bibliografica în
patrimoniul muzeului şi în teren;
2. Sistematizarea colecţiei obiecte de cult: se urmăreşte stabilirea cu exactitate a
tipurilor de obiecte de cult deţinute de muzeu, în vederea depistării eventualelor lacune din
colecţie;
3. Ţara Codrului, zonă etnografică albă pe harta ţării: cercetarea şi-a propus
evidenţierea schimbărilor survenite în portul popular din zona etnografică Codru, o zonă
insuficient studiată de către specialiştii în domeniu;
4. Centre ceramice în nordul României la începutul mileniului trei, între tradiţie şi
inovaţie: proiectul este în desfăşurare, fiind un proiect amplu care cuprinde mai multe etape:
realizarea unei expoziţii cu caracter permanent, realizarea unui depozit vizitabil al obiectelor
de tezaur, deschiderea unui atelier de ceramica în incinta muzeului nostru;
5. Etnoistorie în bazinul Tisei Superioare în ajunul celui de al doilea război mondial:
proiectul se desfăşoara pe perioada 2012-2014, fiind în faza de finalizare; actualmente, se fac
demersuri pentru organizarea unui Simpozion pe această temă;
6. Gavrila Hotico Herenta – un exponent de geniu al sculpturii populare
maramureşene: cercetarea a fost finalizata prin achiziţionarea atelierului meşterului (în anul
2012), fişarea obiectelor şi transformarea şurii din Petrova în atelier de meşter lemnar în care
obiectele achiziţionate sa fie valorificate. S-a realizat un studiu prezentat la Simpozionul de la
Săliştea de Sus, Maramureş şi publicat în Graiul Maramureşului;
7. Haiducul Pintea Viteazul – personaj istoric şi/sau de legendă: s-a efectuat
cercetarea documentelor de arhiva, cercetarea în teren pentru culegerea datelor folclorice
legat de acest subiect;
8. Obiecte din lemn cu valoare artistică în interiorul ţărănesc din nordul
Transilvaniei: cercetarea a vizat toate tipurile de mobilier din interiorul locuinţei tradiţionale
din zonele menţionate şi evoluţia acestora pe parcursul sec. al XX-lea;
9. Cataloage de colecţii: este unul cu caracter permanent. Ca rezultat a muncii în
cadrul acestui proiect a ieşit de sub tipar, sub semnătura Janeta Ciocan si Simona Munteanu
catalogul “Pecetare - Colecţia preotului Mircea Antal din Breb”;
10. Au fost întocmite Fişe analitice de evidenţă şi de conservare, pentru bunurile
culturale mobile, pentru piese din colecţiile de lemn, textile, port popular, obiecte de cult,
obiceiuri
11. Activitatea editorială: s-au publicat pliante, afişe, broşuri, cataloage de expoziţii.
D. Lucrări de restaurare şi conservare
D.1.Restaurare
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1.Şura Berbeşti: lucrări de reparaţie la şarpantă, prelucrarea şi schimbarea sitei - iulieaugust 2013;
2.Gard Berbeşti: demolarea gardului vechi, aducerea nuielelor şi realizarea gardului
prin împletitură, montarea stâlpilor suport pentru împletitura – august 2013;
3.Poarta din Berbeşti: lucrări de reparaţie la fundaţia stâlpilor, întărirea acestora,
reparaţii la şarpanta acoperişului porţii, schimbarea sitei – august 2013;
4.Poarta Petrova: lucrări de reparaţie la fundaţia stâlpilor, întărirea acestora, reparaţii
la şarpanta acoperişului porţii, schimbarea sitei – septembrie 2013;
5.Poarta Preluca: lucrări de reparaţie la fundaţia stâlpilor, întărirea acestora, reparaţii
la şarpanta acoperişului porţii, schimbarea sitei – septembrie 2013;
6.S-au efectuat lucrări de reparaţie la acoperişul clădirii pavilionare - zona
depozitelor, izolaţii, lucrări de amenajare la spaţiul depozitului vizitabil: zugrăveli, montare
parchet, montare mobilier; lucrări de amenajare a spaţiului în vederea realizării atelierului de
olărit, zugrăveli, montare gresie, reabilitare şi a roţii de olar şi a mobilierului – iulie 2013;
7.Amenajarea sălilor de expoziţii în vederea organizării acestora: montat mobilier,
zugrăvit, realizarea suportului expoziţional, finisarea mobilierului de expoziţie – iulie-august
2013;
8.Reparat şarpanta şi învelitoarea de draniţă de la încăperea teascurilor – septembrieoctombrie 2013;
9.Restaurat obiecte din case şi şuri – ianuarie-februarie 2014;
10.Lipituri şi zugrăveli interior şi exterior, pardoseli de pământ la casele Valea
Vinului, Bozânta Mare, Hovrila, Cărpiniş, Prislop, Lăpuş, Petrova, Finteuşu Mare, Băbeşti,
Deseşti – martie-aprilie 2014;
11.Reparat şarpanta şi schimbat învelitoarea de stuf la casa Bozânta – mai - iunie 2014;
12.Reparat şarpanta şi schimbat învelitoare paie la casa Preluca Noua – iulie 2014.
D.2.Conservare
Conservatorii instituţie au asigurat pe toata perioada raportata condiţii de conservare
optime conforme cu legislaţia în vigoare. Activitatea permanenta a specialiştilor a constat în
verificarea săptămânala a valorilor umidităţii şi temperaturii şi notarea în caietele de depozit,
curăţarea săptămânală a pieselor aflate în expoziţiile de baza ale Secţiei Pavilionare şi
verificarea stării de conservare, pregătirea în vederea restaurării a unor piese din colecţia
textile ce necesitau intervenţia restauratorului, pregătirea pieselor ce s-au expus de către
muzeografi în expoziţiile de baza şi cele temporare. Conservatorii ce răspund de piesele din
Muzeul Satului s-au ocupat de: supravegherea continuă a obiectelor din acest spaţiu,
îngrijirea şi conservarea preventiva a pieselor expuse, verificarea stării monumentelor de
arhitectură populară din Muzeul Satului şi întocmirea unei situaţii reale din teren, stabilirea
obiectelor ce necesită restaurarea, aplicat tratamente, deprăfuire, degresare igienizare.
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Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare
În intervalul iulie 2013 – iulie 2014, activitatea muzeului s-a centrat în jurul realizării
unui număr important de expoziţii, a unor parteneriate şi acorduri.
1.
Realizarea expoziţiei „ Flori de mină” la Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Dorbeta
Turnu Severin, până la data de 18.10.2013, nr. vizitatori 8.400.
2.
Realizarea expoziţiei „ Plante fosile din sud/vestul Olteniei” la sediul Muzeului de
Mineralogie Baia Mare, organizat de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier Drobeta Turnu
Severin, până la 15.10.2013,. nr. vizitatori 11.000
3.
Activităţi pedagogice în cadrul proiectului : “Comorile Pământului de la Muzeul de
Mineralogie Baia Mare”, 31.07.2013, 50 de participanţi de la Şcoala Gimnazială nr.3 din
Carei, judeţul Satu Mare; 60 copii
4.
Acord de parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv “ Mad Snails” Baia Mare, pentru
implementarea concursului “URBAN VELO - Concurs de orientare urbană pe biciclete”, care
vizează familiarizarea băimărenilor cu ciclismul urban şi conştientizarea acestora de istoria
oraşului şi de obiectivele cultural turistice într-o manieră dinamică şi sportivă. 255 pers.
5.
Realizarea expoziţiei: „Flori de mină maramureşene” la Muzeul Satului din
Bucureşti, 8.08.-8.9.2013, 9500 vizitatori
6.
Realizarea de către Muzeul Satului din Bucureşti a expoziţiei: „SFÂNTA MARIA –
ÎNTRE REPREZENTARE ICONOGRAFICĂ ŞI TRADIŢIE” la sediul Muzeului de
Mineralogie Baia Mare, 13 aug 8 sept 2014, 8.900 vizitatori
7.
Zilele europene ale patrimoniului: Expoziţia “Flori de mină din Maramureş,
România”, realizată la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău, Moldova, 19.09-25.10.2013,
nr. vizitatori 4846
8.
Lansarea cărții „LOCALITĂȚI MINIERE DIN TRANSILVANIA, BANAT ȘI
MARAMUREȘ într-un atlas din secolul al XVII-lea” autori: Traian Popescu și Volker
Wollmann, 15.11.2014 - 62 participanți
9.

Parteneri în Proiectului strategic “JobNet Turism”, 237 persoane.

10.
Acord de parteneriat în cadrul proiectului „ I TEACH YOU, YOU TEACH ME:
SHARE WISDOM AND LIFE”, în colaborare ce Școala gimnazială „Avram Iancu”,
perioada de desfășurare Septembrie 2014 - iunie 2015, nr. participanți 140.
11.
Acord de parteneriat cu liceul Teoretic „Nemeth Laszlo” în cadrul Concursului de
Matematică al Liceelor Maghiare din România. 31.01.2014. Participanți 220 elevi.
12.
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială „Lucian Blaga” în cadrul workshop-ului
„Patrimoniu muzeal” 120 participanți. Perioada 13.02.2014; 90 elevi
13.

Participare la Bursa Internațională de la Miskolc, 8-9 Martie 2014;
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14.
Acord de parteneriat cu Liceul Program Sportiv Baia Mare în cadrul proiectului
„Florile grădinii vii, florile ştiințelor din școală” perioada martie 2014 - martie 2015;
participanți 310elevi;

15.
Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș în cadrul
Olimpiadei Naționale de Istorie, 7.04.2004 - 11.04.2014. Participanți 350 elevi.
16.
Acord de parteneriat cu Centrul Cultural Teleki Sandor în cadrul proiectului
„Cunoașterea muzeelor”. Perioada 15 ianuarie - 15 mai 2014, 120 elevi
17.
Acord de parteneriat cu Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” în cadrul
expoziției de grup Mariana Călean, Dumitru Flora și Grigore Zlampareț. Perioada 8 - 18 apr.
2014, 1.000 vizitatori
18.
Acord de parteneriat cu Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” în cadrul
expoziției „CULORI” expoziție de grup cu Maria Butuza, Carmen Dragomir, Andrea Steț.
Perioada 5 - 15 mai 2014; 900 vizitatori.
19.
Expoziție de pictură „Transilvania eternă”, Pictor Voichița Cecălean, perioada 19-30
mai 2014. Vizitatori 850 pers.
20.
Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială Bălăușeri , județul Mureș în cadrul
workshop-ului „Patrimoniu muzeal” 90 participanți. Perioada 20.05.2014; 90 elevi
21 . Expoziție de sculptură în piatră și pictură „In memoriam Carol Kondrak”. Perioada 20
iunie - 20 iulie 2014. Vizitatori 2200 pers.
Venituri proprii:

Prevăzut: 188.500 lei din care proiect AFCN – Constelaţii româneşti – 49.945 lei
Realizat: 197.99 lei, din care proiect AFCN – Constelaţii româneşti – 49.945 lei
Subvenţii: 1.080.830 lei: Realizat. 1.051.963 lei.
Fonturi externe nerambursabile Proiect Pl@netour
Prevăzut: 100.800 lei, Realizat: 98.300 lei
Total venituri: prevăzut – 1.370.130 lei – realizat: 1.348.254 lei
Total cheltuieli: prevăzut – 1.370.130 lei – realizat 1.236.780 lei
Cheltuieli de personal: prevăzut – 503.780 lei – realizat: 497.930 lei
Cheltuieli de întreţinere: prevăzut: 708.605 lei – realizat: 637,115 lei

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Maramureş a fost concretizată în perioada iulie 2013-iulie 2014 prin realizarea
unui număr de 38 manifestări cultural-tradiţionale în judeţ, vernisarea a 16 expoziţii în judeţ,
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8 expoziţii în ţară, 3 expoziţii în străinătate şi 8 târguri ale meşterilor populari în judeţ şi în
ţară. De asemenea reprezentanţii instituţiei au participat la un număr de 9 festivaluri - concurs
din ţară unde au obţinut diferite premii.

În conformitate cu obiectivele şi strategia instituţiei s-a continuat activitatea
de tipărire a diverselor lucrări ce se integrează în programul de promovare a culturii
tradiţionale. Astfel, prin intermediul Editurii Ethnologica s-au pus la dispoziţia specialiştilor,
dar şi a publicului larg, un volum din colecţia “Cultura tradiţională”, trei volume din
colecţia “Imago Mundi”, un volum din colecţia „Lirica”, un volum din colecţia
„Personalităţi”, un volum din colecţia „Historia”, şi volumele: Album „100 Biserici de lemn
restaurate, O antologie a prozatorilor maramureşeni , 1972-2012”. Tot la editura instituţiei sau tipărit 4 numere din “Memoria Ethnologica”, revistă ştiinţifică a C.J.C.P.C.T. MM. În
paginile acestor numere au fost publicate 22 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 14
colecţii de folclor şi 4 recenzii ale unor volume de specialitate. O menţiune specială trebuie
să facem în cazul revistei “Memoria Ethnologica”: în anul 2011 Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) a evaluat publicaţia noastră şi a decis acordarea acreditării la
nivelul C, ceea ce înseamnă o recunoaştere atât la nivelul naţional cât şi internaţional.
Subliniem că, în anul 2011, revista Memoria Ethnologica a fost singura publicaţie din
România, din sfera etnologiei-antropologiei, care a obţinut acreditarea din partea C.N.C.S.

Două proiecte culturale cu fonduri nerambursabile: „Municipiul Baia Mare prin ochii
tinerilor” şi parteneri în proiectul „Luminile codrului”.

Tot în cadrul acţiunii de susţinere şi promovare a culturii tradiţionale am organizat
cinci tabere Naţionale de Fotografie şi două tabere de pictură şi artă populară (24
participanţi).

În perioada iulie 2013-iulie 2014 componenta de cercetare a reprezentat o prioritate în
activitatea instituţiei. Astfel, avem 6 mari proiecte de cercetare, aflate în derulare de mai
mulţi ani, şi care vizează un număr de 17 localităţi din judeţ. La acestea se mai adaugă alte 40
campanii de cercetare în teren cu tematică punctuală (în scopul valorificării în cadrul
colecţiilor din revista noastră de specialitate “Memoria Ethnologica").

Activitatea de conservare-arhivare s-a finalizat prin clasificarea, ordonarea şi
înregistrarea informaţiilor obţinute în urma campaniilor de cercetare din teren, rezultând un
număr de 12 dosare (suport hârtie).

Ca urmare a activităţii deosebit de susţinute în taberele de fotografie organizate,
arhiva specializată pe imagine s-a îmbogăţit cu aprox. 12 000 fotografii etnografice în format
digital, 800 imagini de la diverse activităţi ale instituţiei şi 200 fotografii vechi scanate, ce fac
parte din colecţii private.

Numărul de vizitatori pe site-ul instituţiei (www.cultura-traditionala.ro) a ajuns la
aprox. 14.100, iar al paginilor accesate de 59.000. Celălalt site, al Revistei Memoria
Ethnologica, devenit funcţional în ultimul trimestru al anului 2011 a câştigat rapid foarte
mulţi cititori ajungându-se la un număr de utilizatori de 18.500; pagini descărcate 168.000.
Aşadar am ajuns la un număr total de utilizatori de 32.600 iar numărul total de pagini
descărcate 227.000. Aceasta demonstrează că site-ul nostru a devenit unul dintre cele mai
accesate şi vizibile din ţară în domeniul acesta de interes. În clasamentul pe ţări al
utilizatorilor marcăm o mare diversitate de arii geografice de provenienţă a acestora. Sunt
ţări atât din Europa cât şi din America sau Asia. Dăm mai jos primele 10 ţări după numărul
de utilizatori: România, Moldova, Ucraina, USA, Italia, Rusia, China, Japonia, Luxembrug,
Serbia.
Activitatea instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Maramureş în perioada iulie 2013-iulie 2014 s-a axat pe următoarele direcţii
principale:
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I. Cercetare
Ţinând cont de prevederile Legii 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural
imaterial, eforturile specialiştilor instituţiei au urmat două paliere principale de acţiune: A)
cercetările de teren şi B) publicarea rezultatelor cercetării.
I.1. În ceea ce priveşte cercetarea elementelor caracteristice ale moştenirii tradiţionale
în intervalul iulie 2013 - iulie 2014 au fost iniţiate (respectiv au continuat) următoarele
proiecte de cercetare:
Cercetare etnologică în Maramureş (Sighetu Marmaţiei, Ocna Şugatag, Budeşti,
Repedea, Onceşti, Dragomireşti), Ţara Lăpuşului (Târgu Lăpuş, Dămăcuşeni, Ungureni,
Rogoz, Suciu de Sus, Cupşeni, Lăpuş, Suciu de Jos), Ţara Chioarului (Şişeşti, Şurdeşti, Baia
Sprie, Dumbrăviţa, Rus, Şomcuta, Mireşu Mare), Ţara Codrului (Oarţa de Sus, Gârdani,
Oarţa de Jos) teme de cercetare: rituri de trecere, tradiţii şi obiceiuri specifice zonelor.
I.2. Rezultatele muncii de cercetare au fost prezentate la:
Conferinţe naţionale:
1) Sesiune ştiinţifică „Modalităţi actuale de cercetare şi promovare a patrimoniului
imaterial în România”, organizată de ASER România, 30 septembrie – 4 octombrie 2013.
Studiul prezentat: „Metode de cercetare, arhivare şi promovare a horii cu noduri” - Csiszar
Isabella Corina, Avram Ioan Florin
Conferinţe internaţionale:
Simpozioane:
1) Simpozionul “Promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale” Seini, 13 iulie 2013
(Mariş Ştefan)
2) Simpozion “Cultură şi Civilizaţie Românească” – Săliştea de Sus, 13-14 august
2013 (Mariş Ştefan)
Activitate în Radio şi Media:
1) Radio MARIA – Emisiune culturală realizator Janeta
Ciocan „Obiceiuri de Crăciun de odinioară” - 11
decembrie 2013 (Invitată Csiszar Isabella Corina)
2)
I.3. Rezultatele cercetării au fost publicate în volume de profil:
1. Claude Lévi-Strauss şi reconstrucţia antropologiei în Revista Memoria Ethnologica
nr. 48-49, iulie-decembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 138-144 (Mariş Ştefan)
2. Secvenţe de ritual nupţial din Şurdeşti (Fisculaş) în Revista Memoria Ethnologica nr.
48-49, iulie-decembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 182-198 (Poduţ Maria Mirela)
3. Prelucrarea cânepei în Şurdeşti (Ţara Chioarului) în Revista Memoria Ethnologica
nr. 48-49, iulie-decembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 208-217 (Poduţ Maria Mirela)
4. Obiceiuri şi eresuri din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iuliedecembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 168-174 (Csiszar Isabella Corina)
5. Tradiţii nupţiale pe Fisculaş în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iuliedecembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 198-208 (Csiszar Isabella Corina)
6. Strigături din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iuliedecembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 168 (Csiszar Isabella Corina)
7. Hori din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iulie-decembrie,
2013, ISSN 1582-8573, pp 169 – 172 (Csiszar Isabella Corina)
8. Baladă din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iulie-decembrie,
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2013, ISSN 1582-8573, pp 172 – 173 (Csiszar Isabella Corina)
9. Doine din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iulie-decembrie,
2013, ISSN 1582-8573, pp 173 – 174 (Csiszar Isabella Corina)
10. Oraţii de nuntă din Onceşti în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iuliedecembrie, 2013, ISSN 1582-8573, pp 175 – 188 (Csiszar Isabella Corina)
11. Colinde din Maramureş în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iulie-decembrie,
2013, ISSN 1582-8573, pp 188 – 192 (Csiszar Isabella Corina)
12. Colinde din Dumbrăviţa în Revista Memoria Ethnologica nr. 48-49, iulie-decembrie,
2013, ISSN 1582-8573, pp 158 (Avram Ioan Florin)
13. Între Eros şi Thanatos sau de la agresivitate la distructivitate în Revista Memoria
Ethnologica nr. 50-51, ianuarie-iunie 2014, 2014, ISSN 1582-8573, pp 106 (Mariş
Ştefan)
14. Hori în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51, ianuarie-iunie 2014, 2014, ISSN
1582-8573, pp 128 (Avram Ioan Florin)
15. Tradiţii la nunta din Lăpuş în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51, ianuarie-iunie
2014, ISSN 1582-8573, pp132 (Poduţ Maria Mirela şi Csiszar Isabella Corina)
16. Obiceiuri de primavară din Lăuş în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51, ianuarieiunie 2014, ISSN 1582-8573, pp162 (Poduţ Maria Mirela şi Csiszar Isabella Corina)
17. Colecţia Oraţii de nuntă din Onceşti în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51,
ianuarie-iunie 2014, ISSN 1582-8573, pag. 132-144 (Csiszar Isabella Corina)
18. Colecţia Strigături la găină din Onceşti în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51,
ianuarie-iunie 2014, ISSN 1582-8573, pag. 175-180 (Csiszar Isabella Corina)
19. Colecţia Strigături la nuntă în Revista Memoria Ethnologica nr. 50-51, ianuarie-iunie
2014, ISSN 1582-8573, pag. 171-174 (Poduţ Maria Mirela, Csiszar Isabella Corina)


Total cercetare: 40 cercetări de teren, 1 participări conferinţe naţionale, 2
simpozioane, 22 studii publicate, 1 emisiuni radio.
II. Editare publicaţii
1. Minialbum – Fotoetnografica ed. a X-a, Ţara Chioarului;
2. Volumul „Şcoala de fete” - autor Ioana Ileana Şteţco;
3. Volumul „Centrul Ceramic Baia Mare. Monografie” - autor Janeta Ciocan;

4. Volumul „Maramureşul istoric prin oamenii săi: Dr. Gavrilă Iuga. Memorii, note,
însemnări (1911-1940)” - volum îngrijit, prefaţă şi note Cristina Ţineghe;
5. Minialbum – Fotoetnografica ed. a XI-a, Ţara Codrului;
6. Album „100 Biserici de lemn restaurate. 1972-2012 – autor arh. Niels Auner (în
colaborare cu CCAJS – Zalău);
7.Revista “Memoria Ethnologica nr. 48-49 (revistă acreditată de CNCSIS la nivel C)
cuprinde 11 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 6 colecţii de folclor şi o recenzie;
8.Revista “Memoria Ethnologica nr. 50-51 (revistă acreditată de CNCSIS la nivel C)
cuprinde 11 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 8 colecţii de folclor şi 3 recenzii;
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9. Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română – Alexandru
Filipaşcu;
10. Minialbum – Fotoetnografica ed. a XII-a, Ţara Codrului;
11. O antologie a prozatorilor maramureşeni – alcătuită de Nicolae Păuna Scheianu;


Total editare publicaţii: 13
III. Manifestări folclorice organizate în colaborare cu consiliile locale:

În perioada iunie 2013 – iunie 2014 s-au organizat, împreună cu consiliile locale 38 de
acţiuni în judeţ, din care amintim:
1. Festivalul cântecului şi dansului “Maramureşul răsună”, 20-21 iulie 2013 (Satulung)
2. “Hora la Prislop”, 18 august 2013 ( Borşa)
3. “Festivalul interjudeţean al folclorului din Ţara Codrului”, 14-15 septembrie 2013
(Asuaju de Sus)
4. “Udătorul din Şurdeşti”, 21 aprilie 2014 (Şişeşti)
5. ”Tânjaua de pe Mara”, 11 mai 2014 (Ocna Şugatag)
6. ”Floare mândră de pe Iza”, 17-18 mai 2014 (Şieu)
7. „Mândru-i danţu pe la noi”, 18 mai 2014 (Recea)
8. „Sânzâienele”, 24 iunie 2014 (Băiţa de sub Codru)
9. “Festivalul portului, cântecului şi dansului de pe Fisculaş”, 6 iulie 2014 (Dumbrăviţa)

IV. Participări la festivaluri şi concursuri naţionale
Departamentul muzică – a selectat repertoriul, pregătind un număr de 8 tineri
interpreţi pentru confruntarea pe marile scene ale ţării, aceştia obţinând următoarele premii:
1. Festivalului Naţional de Folclor „Strugurele de Aur”, ediţia a XIII-a, Alba Iulia,
Jidvei, 12-15 septembrie 2013, Neag Livia - Premiul II
2. Festivalul Concurs de Interpretare Vocală "MARIANA DRĂGHICESCU", ediţia a
XI-a, 26-29 septembrie 2013, Timişoara, Uţă Larisa
3. Festivalul „Maria Tănase”, ediţia a XXII-a, 14-19 octombrie 2013, Craiova, Livia
Neag – Premiul III
4. Festivalul „Cântecului de Cătănie”, ediţia a VIII-a,14 octombrie 2013, ClujNapoca, Uţă Larisa a obţinut Premiul II
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5. FESTIVALULUI NAŢIONAL „George Motoia-Craiu”, ediţia XIV-a, 29-30
noiembrie 2013, Oraviţa, jud. Caraş Severin, Buşecan Cătălin a participat la spectacolul de
gala
6. Festivalul „Florile Ceahlăului”, ediţia a XXVI-a, 1-2 martie 2014, Piatra Neamţ,
Uţă Larisa a obţinut Trofeul Festivalului
7. Festivalul „Rozmarin în colţu mesii”, ediţia a I-a, 18 mai 2014, Medieşu Aurit jud.
Satu Mare, Bledea Narcisa a obţinut Premiul special al juriului
8. Festivalul Elena Roizen, ediţia a VII-a, 31 mai – 1 iunie 2014, Ovidiu Jud.
Constanţa, Uţă Larisa a obţinut Premiul Fundaţiei Ion Voicu
9. Festivalul Floare de Lotus, ediţia a III-a, 6-8 iunie 2014, Oradea, Reszler Andrea,
a obţinut Menţiune


Total premii: 8

V. Participări la târguri
1. Târgul Meşterilor Populari – Zilele Oraşului Seini, 13-14 iulie 2013;
2.Târgul Meşterilor Populari “Sărbătoarea Castanelor”, Baia Mare, 27-29 septembrie 2013;
3. Târgul meşterilor populari „Meşter mărţişor” - Bastionul Măcelarilor Baia Mare, 26
februarie – 7 martie 2014 (Participanţi 6 meşteri populari)
4. Tărgul tradiţional de Paşti, 10-18 aprilie 2014 (Participanţi 18 meşteri populari)
5. Târgul meşterilor populari în cadrul Festivalului Mangaliţa Baia Mare, 9-11 mai 2014
6. Târgul meşterilor populari în cadrul Zilelor Seiniului, 12-13 iunie 2014 (Participanţi 7
meşteri populari)
7. Târgul meşterilor populari în cadrul Zilelor municipiului Baia Mare, 7-9 iulie 2014
(Participanţi 12 meşteri populari)
8. Târgul meşterilor populari Baia Mare, P-ţa Revoluţiei în colaborare cu Asociaţie Produs de
Cluj, 18-20 iulie (Participanţi 14 meşteri populari)

−
−

VI. Proiecte culturale cu fonduri nerambursabile
Proiectul „Municipiul Baia Mare prin ochii tinerilor” - finanţator Primăria Baia
Mare;
Parteneri în proiectul „Luminile codrului” - finanţator AFCN Bucureşti

VII. Departamentul foto-video
În perioada iulie 2013-iulie 2014 activitatea departamentului foto-video a constat în
următoarele activităţi generale:
Expoziţii în judeţ
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

Expoziţia „Fotoetnografica” ed. a X-a Tara Chioarului, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu,
25 iunie – 6 iulie 2013;
Expoziţia “Ipostaze” – Holul Palatului Administrativ – expozant Ioan Pop (Cluj), 15 iulie
2013;
Expoziţia personală Tanko Zoltan – Millenim II, 22 iulie 2013;
Expoziţia „Valea Sălăuţei – document etnografic”, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia
Mare, în colaborare cu CJCPCT Bistriţa Năsăud, 23 iulie – august 2013 ;
Expoziţie şi proiecţie de film etnografic la Simpozionul „Cultură şi Civilizaţie
Românească în Maramureş”, ed. a II-a, Săliştea de Sus, 14 – 16 august 2013;
Expozitia „Salonul de Toamnă” al Artiştilor Plastici Maramureşeni” ed. a VII-a, Sala
Millennium II Baia Mare, 2 -12 septembrie 2013;
Expoziţia „Fotoetnografica” ed. a XI-a Tara Codrului, Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu,
18 noiembrie – 18 decembrie 2013;
Expoziţia „Salonul de iarnă”, 7 ianuarie 2014, în colaborare cu Asociaţia Alexandru
Şainelic la Biblioteca Jud. „Petre Dulfu” Baia Mare;
Expoziţia „Retrospectivă” - expozant Maria Rettegi membră a Asociaţiei Alexandru
Şainelic, la Biblioteca Jud. „Petre Dulfu” Baia Mare, 14 ianuarie 2014;
Expoziţia Internaţională de Fotografie Etnografică "Semne Identitare"- Baia Mare, 10-22
februarie 2014;
Expoziţia „Biserici” - expozant Cosma Lucia membră a Asociaţiei Alexandru Şainelic, la
Biblioteca Jud. „Petre Dulfu” Baia Mare, 4 martie 2014;
Expoziţia Retrospectivă „Metamorfoze” - expozant Marinela Căluşeru membră a
Asociaţiei Alexandru Şainelic, la Biblioteca Jud. „Petre Dulfu” Baia Mare, 5 martie
2014;
Expoziţia de grup „Armonii de primăvară” - expozanţi Mariana Călean, Grigore
Zlampareţ, Dumitru Florea la Muzeul de Mineralogie Baia Mare, 8 aprilie 2014;
Expoziţia de grup „Culori” - expozanţi Maria Butuza, Otilia Dragomir, Andreea Şteţ la
Muzeul de Mineralogie Baia Mare, 7 mai 2014;
Expoziţia „Salonul de primăvară”, 16 mai 2014, în colaborare cu Asociaţia Alexandru
Şainelic la Biblioteca Jud. „Petre Dulfu” Baia Mare;
Expoziţia de fotografie "Fotoetnografica" ed. a XII-a Ţara Codrului, Biblioteca jud.
„Petre Dulfu” Baia Mare 01 – 12 iulie 2014,
În judeţele limitrofe:

−
−
−

Expoziţia Internaţională de Fotografie Etnografică "Semne Identitare"- Satu Mare, 26
februarie – 22 martie 2014
Expoziţia Internaţională de Fotografie Etnografică "Semne Identitare"- Ardud jud. Satu
Mare, 23 martie – 23 aprilie 2014
Expoziţia de fotografie "Fotoetnografica" ed. a XII-a Ţara Codrului, Muzeul de Artă Satu
Mare, 20 – 30 iunie 2014,


Alte judeţe:
1.
Expoziţia „Fotoetnografica” ed. a IX-a Ţara Lăpuşului, 6 – 17 august 2013, Centrul
pentru Cultură Urbană Cluj Napoca;
2.
Expoziţia Internaţională de fotografie etnografică „Semne identitare” 20 – 23
septembrie 2013, Cluj
3.
Exoziţia Naţională de Artă Naivă, ediţia a XLV-a Piteşti 27 octombrie 2013 (obs.
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Filip Vasile – Premiul pentru pictură „Dr. Ioan Grigorescu”)
4.
Expoziţia de fotografie etnografică "Tradiţii uitate" – Complexul Muzeal Arad, 17
mai – 15 iunie 2014
5.
Expoziţia de fotografie „Ipostaze Etnografice”, 13 noiembrie 2013 Centru Cult.
Dunărea de Jos

Alte ţări:
1. Expoziţia „Oriente europeo: la terra sospesa”, 6 – 16 septembrie 2013, Museo del
Laterizio e delle Terrecotte, Masciano, Italia;
2. Expoziţia "Maramureşul în imagini" în cadrul manifestării „Tradiţii romăneşti la
Bruxelles”, 8 martie 2014, Bruxelles, Belgia
3. Expoziţia de fotografie "Nopţi de Sânziene" Casa de Cultura Belgo-Română, Bruxelles,
24 iunie – 07 iulie 2014
 Total expoziţii: 27

Tabere:
1. Tabăra de pictură şi artă populară ed. a XLIV-a, 20-28 iulie 2013, Târgu Lăpuş;
2. Tabăra de literatură şi arte plastice Archeus 2013, Ed. a VIII-a Baia Mare, Ocoliş, 30 iulie
2013;
3. Tabăra Internaţională de Creaţie – Seini A.A.P. Al. Şainelic Maramureş, Primăria Oraşului
Seini
4. Tabăra Fotoetnografica ed. a XI-a , Ţara Codrului, 19-28 octombrie 2013;
5. Tabăra Fotoetnografica ed. a XII-a, Ţara Codrului, Satu Mare, 12-23 aprilie 2014, în
colaborare cu CJCPCT Satu Mare;
6.Tabăra de pictură şi artă populară ed. a XLV-a, 24 iunie – 4 iulie 2014, Târgu Lăpuş;


Total tabere: 6
VII. Protocoale, parteneriate, convenţii şi contracte încheiate

În decursul anului 2013/2014 am colaborat cu mai multe instituţii/organizaţii
culturale, încheindu-se mai multe parteneriate în vederea derulării unor proiecte cu impact
major pentru comunitate. Astfel, s-au semnat parteneriate cu: Şcoala Gimnazială „Octavian
Goga” Baia Mare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Centrul Universitar
Nord din Baia Mare Facultatea de Litere, secţia Arte Plastice, Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „C. D.
Neniţescu” Baia Mare, Scoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Baia Mare, Scoala
Gimnazială „Vasile Alecsandri” Baia Mare, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Nasăud,
Clubul Copiilor Sighet, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Baia Mare, Uniunea Artiştilor
Plastici Baia Mare, Asociaţia ReCreativ Baia Mare, Primăria Oraşului Săliştea de Sus, Casa
de Cultură Baia Sprie, Centrul de Excelenţă în Promovarea Creativităţii Româneşti Baia
Mare „Porţile Nordului”, Uniunea Artiştilor Plastici – Sucursala Baia Mare, Şcoala
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Gimnazială nr. 18 Baia Mare, Asociaţia profesională neguvernamentală de asistenţă socială
ASOC Baia Mare, Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus.

Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”
Păstrarea valorilor culturale, tradiţionale şi spirituale este o necesitate vitală pentru
menţinerea echilibrului în evoluţia umanităţii. Valorificarea şi promovarea valorilor tradiţionale poate
fi făcută doar printr-o riguroasă selecţie şi prin evitarea kitch-lui, într-un cadru organizat de către
instituţiile de cultură. Sectorul cultural nu trebuie neglijat pentru că dispariţia culturii, a artei şi a
tradiţiilor va duce la o societate abrutizată care trăieşte numai pentru producţie şi consum.
Evoluţia sectorului cultural se poate analiza pe trei dimensiuni: infrastructura culturală, consumul
cultural şi efectele crizei economice asupra sectorului cultural. Ţinând, cont de aceste trei dimensiuni,
instituţia noastră a dezvoltat în ultimii ani relaţii instituţionale şi parteneriate pentru a putea evolua
conform standardelor actuale.

Consiliul Judeţean Maramureş:

 „Grune Woche” – ianuarie 2013 şi 2014 - Berlin: Târg internaţional de alimentaţie şi
agricultură, având caracterul unui festival al tradiţiilor gastronomice şi folclorice cu
impact mediatic de anvergură mondială.
 Vizita Ministrului Culturii Daniel Barbu în Maramureş. S-au discutat probleme legate
de activitatea culturală şi obiectivele turistice al judeţului Maramureş, luna iulie.
 Crăciun în Maramureş”, eveniment de promovare a tradiţiilor de Crăciun din
Maramureş - 21 decembrie 2013 şi 20 decembrie 2014 – Muzeul Satului.
 Concert de colinde „Sus la Poarta Raiului” – eveniment cultural artistic organizat cu
ocazia ultimei Şedinţe Festive a Consiliului Judeţean Maramureş pe anul 2013 şi
2014.
 Întâlnirea Comitetului de Dezvoltare Regională, privind strategia de dezvoltare
regionala Nord - Vest a celor 6 judeţe din regiune: Maramureş, Satu Mare, Sălaj,
Bistriţa, Cluj, Bihor – decembrie.
 Târgul „Descoperă gastronomia şi obiceiurile Maramureşului, destinaţia ta de vară” –
20-21 iunie 2014 – Ministrul Agriculturii – Bucureşti.
Prefectura Judeţului Maramureş:

 Sărbătoarea dedicată „Unirii Principatelor Române” – 24 ianuarie”.
 Ceremonialul militar şi religios dedicat „Zilei Armatei Române” – 25 octombrie.
 Manifestări ocazionate de „Ziua Naţională a României” – 1 decembrie.
Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului:

 Concert de pricesne „Din Suflet de Creştin”, 28 aprilie 2013 Catedrala Episcopală
„Sfânta Treime”.
 Aniversarea a 10 ani de la punerea temeliei Catedralei Episcopale Ortodoxe „Sfânta
Treime” şi Hramul Catedralei – 23 iunie.
 Spectacol folcloric în cadrul manifestării ,,Reuniunea Tinerilor Ortodocsi”
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23 august 2013, 3-5 sept 2014, Catedrala Episcopală „Sf. Treime”, desfăşurat la Baia
Mare cu participarea a peste 500 de tineri din Mitropolia Clujului în anul 2013. La ediția
din 2014 au participat 3500 de tineri din întreaga lume.
 Concert de colinde „Sus la Poarta Raiului” , 8 decembrie 2013 Catedrala Episcopală
„Sfânta Treime”.
 Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş - Proiectul Bucuria
Re„vederii”, dedicat Asociaţiei Nevăzătorilor Filiala Maramureş cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la constituire.
 Consiliul Judeţean Sibiu şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii”- Festivalul Naţional de Folclor Ioan
Macrea ed. a XV-a 19-21 noiembrie Sibiu.
Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei:

 Festivalul de muzica populară “Ion Petreuş”
Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania a organizat în perioada 15 - 29 iunie 2013, cea de
a V-a ediţie a Festivalului Naţional de interpretare vocală şi instrumentală „Ion Petreuş”. Se
doreşte ca în viitor acest festival dedicat memoriei lui Ion Petreuş să se transforme într-unul
naţional care, să-i poarte numele si să intre în circuitul marilor festivaluri. Câştigătoarea
Marelui Premiu al ediţiei 2013 este Larisa Uţă, reprezentantă a zonei folclorice a Ţării
Chioarului.
 Festivalul Minorităţilor „Diversitate si Unitate prin Tradiţie” Ansamblul Folcloric Naţional
Transilvania a organizat în 30 iunie 2013 cea de a III-a ediţie a Festivalului Minorităţilor,
prin care s-a dorit punerea în valoare a culturilor naţionalităţilor existente în acest spaţiu
cultural. Se doreşte ca, pe viitor, la acest festival să fie aduse şi ansambluri şi artişti de peste
hotare. Participanţii la ediţia din 2013 au fost: Fundaţia etnologică „Cununiţa” - Formaţia de
dansuri „Gemeinsam” din Moftinul Mare; Forumul Democrat German – Grupul de Dans
„Edelweiss”; Asociaţia de tineret „Berekenye” – Cehu Silvaniei; Ansamblul de dansuri şi
tradiţii ţigăneşti din Coltău.
 Festivalul Concurs de Romanţe „Poveste de Toamna”- ediţia a III-a.
Prin iniţierea acestui eveniment, filmat de SRTV-TVR Cluj, s-a dorit punerea în evidenţă a
calităţilor de organizator ale Ansamblului Folcloric Naţional Transilvanie, a valorii
concurenţilor, dar şi stimularea interesului publicului pentru un eveniment de acest gen. În
cadrul festivalului au fost prezenţi artişti de marca ai acestui gen: Bianca Ionescu, prim
solistă a Teatrului National de Opereta Bucureşti, tenorul Alexandru Mânzat şi Traian
Jurchela. Juriul a fost format din specialişti ai genului musical: Angela Buciu, prof. Clara
Săcăleanu, tenorul Alexandru Mânzat, prof. canto Vasile Cupşe, președintele juriului artistul
liric Bianca Ionescu. Au participat concurenți din toată țara și din Republica Moldova.

 Concert de colinde „Sus la poarta Raiului” - Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” a
susţinut Concertul de colinde „Sus la Poarta Raiului”, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxa a
Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. În fiecare an cu
Binecuvântarea Preasfinţiei Justin Sigheteanul Episcop Vicar al Maramureșului și
Sătmarului, s-au desfășurat în incinta Catedralei Ortodoxe Episcopale „Sfânta Treime”,
asemenea concerte,. Au colindat alături de Ansamblul Folcloric „Transilvania ”: Dinu Iancu
Sălăjanu, Florentina Giurgi, Voichiţa Nemeş Andreica însoţită de colindătorii de la Văleni,
Petrică Mureșan, Marinel Petreuş, Ileana Bumbar.

Proiecte realizate ca parteneri/co-producător:
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 Parteneri- emisiunile: O dată-n viaţă TVR 1 producători Iuliana Tudor şi Elise Stan;
 Coproducători - emisiunile: Cântec şi poveste şi Vine Cluju’ pe la noi - TVR Cluj şi
TVR 3, realizator şi producător Sergiu Vitalian Vaida.
 Co-producători, împreună cu Etno TV a Lansării albumului de muzică populară „Deacasă când am plecat” al interpretei Ileana Bumbar.
Acţiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei:
Promovarea acţiunilor şi evenimentelor organizate s-a realizat prin instrumente de marketing,
care au costuri reduse comparativ cu impactul puternic asupra beneficiarului:

 Videoclipuri publicitare şi artistice – înregistrate în Muzeul Satului din Baia Mare cu
solista Ileana Bumbar, instrumentistul Marius Sabo, orchestra şi corpul de balet al
Ansamblului, realizate de studioul Nikc tv. Contract nr. 501/14.06.2013.
 Participarea în calitate de invitat în cadrul unor emisiuni de specialitate la
televiziunile: eMaramures - ziar, radio şi televiziune, televiziunea regională Hora
TV, televiziunea de nişă Etno TV, Look TV – „Minunile lui Tămaş”, TVR Cluj –
emisiunea „Vine Cluju’ pe la noi”, TVR 3 – emisiunea „Cântec şi poveste” şi TVR 1
– emisiune „O dată-n viaţă”.
Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/de strategii media.

 Actualizarea permanentă a site-ul ansamblultransilvania.ro.
 Tipărirea anuală a unui calendar cu imagini din acţiunile şi spectacolele
Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”.
 Pagina Facebook – Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”.
Analiza utilizării spaţiilor instituţiei.

În acest an, Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania i-a fost oferit un sediu nou, care
a fost recompartimentat în conformitate cu specificul activităţii: sală de dans, sală pentru
orchestră, garderobă, vestiare pentru balerini, birouri pentru administrative, arhivă.
Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii)

Explicaţii

2013

Bugetul de venituri

Prevăzut

Realizat

Venituri totale din care

2312000 lei

2262500 lei

Venituri proprii
Subvenţii

442000 lei
1870000 lei

392500 lei
1870000 lei

- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza legilor
speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru reparaţii
capitale)

Page 114 of 131

Explicaţii

2013

Bugetul de cheltuieli

Prevăzut

Realizat

Cheltuieli totale din care

2312000 lei

2262500 lei

Cheltuieli de personal din care :

1650000 lei

1648200 lei

Cheltuieli colaboratori

306000 lei

305700 lei

Bunuri si servicii

662000 lei

614300 lei

Tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat /concretizat pentru anul
2014:

Nr.
crt.

Denumire indicatori

Prevederi anuale in lei

1.

Total buget:

2452000

2.

- Venituri curente

3.

- Subvenţie

2000000

4.

Total cheltuieli din care:

2452000

5.

- Personal

1780000

6.

- Bunuri şi servicii

452000

672000

Evidenţa persoanei
Art. 91, lit. a) alin 11, conferă preşedintelui Consiliului Judeţean obligaţia de a asigura,
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor
publice de interes judeţean privind evidenţa persoanei.
În conformitate cu planurile anuale şi semestriale ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Maramureş, precum şi cu planurile trimestriale ale serviciilor de specialitate ale
acesteia, în perioada de referinţă au fost desfăşurate o serie de activităţi specifice de
management, de evidenţă a persoanelor, de stare civilă, de informatică, secretariat, juridiccontencios, financiar-contabil, resurse umane şi de asigurare tehnico-materială.
S-a asigurat consilierea de specialitate pentru înfiinţarea de noi servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi de obţinere a avizelor de înfiinţare a acestora.
La data de 12 august 2013 s-a deschis al 23-lea serviciu public comunitar local de
evidenţă a persoanelor din judeţul Maramureş, în comuna Săcălăşeni, cu comunele arondate
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Coaş şi Coltău, prin desprinderea de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Şomcuta Mare.
În realizarea strategiei de formare a unor noi servicii locale, colaborarea cu autorităţile
administraţiei publice locale este foarte bună.
Instituţia noastră s-a implicat în toate problemele organizatorice şi procedural-formale
pe care le implică înfiinţarea unor astfel de servicii locale, în directă şi strânsă colaborare la
nivel local cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa
Persoanelor, iar la nivel central cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
Pe linie de management, la începutul fiecărei săptămâni, sau ori de câte ori s-a
impus, au fost organizate şedinţe de lucru cu factorii de răspundere de la nivelul instituţiei, cu
întreg personalul, sau chiar extinse, cu participarea unor invitaţi, scopul acestora fiind
stabilirea programului de activitate pentru săptămâna în curs, dar şi pentru organizarea unor
activităţi pe o perioadă mai îndelungată.
În vederea aplicării unitare a prevederilor legale în materie, a desfăşurării unei
activităţi corespunzătoare şi a stabilirii unor măsuri de îndreptare a deficienţelor constatate, a
fost realizată activitatea de executare a controalelor tematice şi a activităţii de sprijin şi
îndrumare, cel puţin odată pe an, atât pe linie de stare civilă, cât şi pe linie de evidenţă a
persoanelor, iar acolo unde au existat probleme care au reclamat intervenţia, sprijinul şi
prezenţa noastră, ne-am deplasat de îndată. Menţionăm că până în prezent, activităţile
planificate au fost realizate în totalitate.
Au fost organizate şedinţe semestriale de instruire şi analiză a activităţii pe linie de
stare civilă şi trimestriale pe linie de evidenţă a persoanelor, cu tot personalul serviciilor
publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi ofiţerii de stare civilă din judeţ. La şedinţe
au participat ca invitaţi, reprezentanţi ai Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date
privind Evidenţa Persoanelor Maramureş, Serviciului de Ordine Publică din cadrul
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi Biroului de Imigrări Maramureş, din cadrul
Inspectoratului General pentru Imigrări.
În vederea informării cetăţenilor şi asigurarea continuităţii de informare, periodic şi la
toate modificările legislative de interes public în domeniu, sau pentru mediatizarea activităţii,
am avut o bună colaborare cu media locală, care a fost invitată să participe la multe din
activităţile desfăşurate de instituţia noastră. În perioada analizată a fost mediatizată activitatea
noastră de 119 ori în mass-media locală din judeţul Maramureş.
Pe linie de evidenţă a persoanelor, au fost organizate, la sfârşitul fiecărui trimestru,
şedinţe de instruire şi de analiză a activităţii cu personalul de specialitate din cadrul
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, ca urmare a controalelor
tematice desfăşurate. La şedinţa din 16 iunie 2014 a participat şi doamna Anca Berbecariu şef serviciu Coordonare Evidenţa Persoanelor la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date.
Primirea documentelor şi eliberarea actelor de identitate se face conform metodologiei
şi celorlalte acte normative în vigoare, respectându-se programul de lucru cu publicul, la toate
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serviciile locale.
identitate.

Sunt afişate la loc vizibil documentele necesare eliberării actelor de

În perioada 1 iulie 2013 - 1 iulie 2014, serviciile de evidenţă a persoanelor din judeţul
Maramureş au eliberat 60354 acte de identitate, din care 1732 cărţi de identitate provizorii şi
au fost soluţionate 3780 cereri de stabilire a reşedinţei. Soluţionarea cererilor pentru
eliberarea actelor de identitate se face într-un termen cuprins între 7 şi 21 de zile.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea strictă a Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date, precum şi a metodologiei de lucru. Soluţionarea
corespondenţei primite de la instituţii şi persoane fizice, în special la care se referă Legea nr.
677/2001 s-a făcut în termenul prevăzut de lege. În perioada de referinţă au fost soluţionate
1473 cereri de date cu caracter personal de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Maramureş.
Instruirea noilor angajaţi se face în principal la locul de muncă, sub îndrumarea şi
supravegherea celor cu experienţă în domeniul evidenţei persoanelor, unde se integrează în
colectivul de muncă, după care se prezintă la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de
Date privind Evidenţa Persoanelor Maramureş, unde îşi continuă pregătirea profesională, iar
după testarea cunoştinţelor teoretice şi practice, obţin codul şi parola de acces la baza de date.
Actualizarea bazei de date a fost făcută la fiecare serviciu public comunitar local.
Periodic s-au efectuat teste de coerenţă în bazele de date, pentru depistarea erorilor.
Înregistrarea în baza de date a persoanelor decedate s-a făcut în ziua primirii comunicărilor,
la fiecare serviciu local.
În perioada analizată s-au efectuat controale tematice metodologice pe linie de
evidenţă a persoanelor la 24 servicii locale, pe baza planului de control întocmit de şeful
serviciului şi aprobat de către directorul executiv.
S-a constatat că la unele servicii locale de evidenţă a persoanelor nu au fost întocmite
planurile de muncă trimestriale şi analiza activităţii din trimestrul anterior ori că acestea nu
cuprind toate activităţile şi nu a fost finalizată activitatea de arhivare a documentelor rezultate
din activitatea desfăşurată în anul anterior.
De asemenea, au fost găsite unele omisiuni şi greşeli de operare, care au fost
remediate în timpul desfăşurării controlului. S-a mai constatat că unele informaţii primite de
la lucrătorii de poliţie, ca urmare a verificărilor efectuate în teren, nu au fost preluate în
bazele de date, conform programului informatic privind justificarea restanţelor. Menţionăm
că avem o bună colaborare cu poliţia de ordine publică din judeţ.
Au fost întocmite note de constatare, cu măsuri şi termene concrete de corectare a
deficienţelor constatate, precum şi informări care au fost trimise primarilor care coordonează
activitatea serviciilor locale.
O preocupare constantă a noastră, în colaborare cu poliţia de ordine publică şi cu alte
instituţii, este reducerea numărului de persoane care nu deţin acte de identitate valabile. Au
fost aplicate măsurile dispuse pentru reducerea numărului cetăţenilor care nu deţin acte de
identitate valabile. Am avut mai multe întâlniri cu conducerea serviciului de ordine publică,
la care s-au analizat verificările în teren şi rezultatele comunicate fiecărui serviciu local de
evidenţă a persoanelor, inclusiv la toate şedinţele trimestriale de analiză a activităţii de
evidenţă a persoanelor.
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Am întocmit proiectul unui protocol de predare a atribuţiilor de evidenţă a persoanelor
de la poliţia de ordine publică la poliţia locală, în localităţile în care funcţionează poliţia
locală, dar acest protocol nu s-a finalizat, poliţia de ordine publică având atribuţii stabilite de
Ministerul Afacerilor Interne care nu pot fi transmise altor instituţii.
Ne-am deplasat la primăriile din judeţ care doresc să înfiinţeze servicii publice
comunitare de evidenţă a persoanelor, pentru a vedea spaţiile destinate acestei activităţi şi a
indica aparatura electronică necesară.
Ne propunem continuarea controalelor tematice la serviciile locale, privind conţinutul
documentaţiei pentru eliberarea actelor de identitate, rezolvarea corespondenţei, actualizarea
bazei de date, constituirea loturilor de producere şi înmânare a cărţilor de identitate,
înregistrarea nou-născuţilor, a decedaţilor, a modificărilor comunicate, activităţi pe linie de
stare civilă, secretariat, etc.
Pe linie de stare civilă, pe baza graficului anual aprobat, am efectuat un număr de 51
controale tematice, ocazie cu care s-a făcut gestiunea certificatelor de stare civilă, s-a acordat
sprijin pentru realizarea sarcinilor şi eliminarea deficienţelor.
S-au operat pe exemplarul II al actelor de stare civilă un număr de peste 21410
menţiuni primite de la serviciile locale de stare civilă.
Tot în această perioadă, s-au verificat cu operativitate 1312 dosare de transcriere a
certificatelor de stare civilă întocmite de autorităţile din străinătate, care au fost avizate de
către instituţia noastră şi au fost trimise pentru a fi aprobate de către primari.
Conform prevederilor legale, în această perioadă s-au înregistrat şi soluţionat un
număr de 36 dosare de schimb de nume pe cale administrativă.
La nivelul judeţului, s-au întocmit în perioada de referinţă un număr de 4742 acte de
naştere, 2958 acte de căsătorie şi 5258 acte de deces, eliberându-se 24914 certificate de stare
civilă.
Au fost verificate 138 dosare pentru rectificarea unor rubrici din actele de stare civilă,
ocazie cu care au fost emise avize favorabile şi au fost înregistrate 69 divorţuri pe cale
administrativă.
Activitatea serviciului de stare civilă este în primul rând o activitate de coordonare,
sprijin şi îndrumare, precum şi de control, ocazie cu care se verifică cu atenţie toate actele
înregistrate în teritoriu, precum şi actele primare care stau la baza înregistrării.
Cu ocazia acţiunilor de îndrumare şi control au fost constatate şi unele deficienţe,
stabilindu-se în procesele-verbale măsuri şi termene certe pentru remediere, majoritatea
acestora fiind rezolvate în timpul controlului.
Pe lângă activităţile specifice de stare civilă, ne-am preocupat de cetăţenii de etnie
romă pentru a obţine certificate de stare civilă şi acte de identitate. În acest scop au fost
desemnate, atât la nivel judeţean, cât şi la serviciile locale, în mod concret, persoane care se
ocupă de aceste probleme. Colaborăm cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Maramureş, pentru a ajuta minorii internaţi în scopul obţinerii de certificate de stare
civilă şi cărţi de identitate. Astfel, toţi minorii internaţi au fost puşi în legalitate pe linie de
stare civilă şi evidenţă a persoanelor.
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Ne preocupăm, de asemenea, de îndeplinirea cu operativitate a tuturor sarcinilor
transmise prin radiograme de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date.
Pe linie de informatică, au fost organizate acţiuni de îndrumare şi control comune cu
Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi s-a
actualizat periodic de către specialistul în informatică, site-ul propriu al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Maramureş, www.evpmm.ro.
Au fost primite şi transmise radiograme şi alte adrese prin portalul Direcţiei pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, serverul FTP şi serviciul de
mesagerie din cadrul tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din
judeţ, posibilitatea de comunicare fiind îmbunătăţită, atât în plan local, cât şi la nivel naţional.
Pentru o mai bună comunicare între serviciile publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, s-a asigurat
întreţinerea serverului judeţean, prin care se fac comunicări directe între serviciile din judeţ.
Pe linie de secretariat, juridic, contencios, au fost întocmite proiecte de dispoziţii cu
caracter intern, a fost urmărit şi analizat modul de soluţionare a petiţiilor, de gestionare a
documentelor clasificate şi a fost organizat şi verificat modul de înregistrare a
corespondenţei, expedierea şi transportul acesteia, precum şi întreţinerea şi exploatarea
fondului arhivistic.
Au fost comunicate şi prelucrate ordinele, instrucţiunile şi circularele de la Direcţia
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi alte instituţii centrale la
serviciile locale şi verificat modul de îndeplinire a prevederilor acestora.
Pe linie financiar-contabilă şi resurse umane, a fost urmărită periodic respectarea
indicatorilor financiari în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli, a fost coordonată şi
asigurată activitatea de recrutare, selecţie şi formare a personalului nou încadrat la serviciile
locale şi de perfecţionare în domeniu şi a fost acordată asistenţă de specialitate privind
organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru posturile vacante existente la nivelul
serviciilor locale, fiind asigurată prezenţa unui reprezentant în comisiile de concurs. În
instituţia noastră, în perioada analizată, şi-au desfăşurat activitatea un număr de 17
funcţionari publici şi 3 persoane cu contract de muncă.
Pe linie de asigurare tehnico-materială, a fost realizată aprovizionarea cu materiale
de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în baza
planificării şi întocmite documentele de gestionare prevăzute de lege.
Planificarea activităţii în perioadele următoare s-a făcut prin întocmirea
documentelor care vizează desfăşurarea unei activităţi calitativ superioare.
Dificultăţile întâmpinate în decursul timpului constau în special în lipsa personalului
pentru instituţia noastră şi serviciile locale cu volum mare de activitate, ca urmare a blocării
posturilor. Astfel, ca urmare a efectelor Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010, prin care s-a
diminuat numărul de personal, la S.P.C.L.E.P. Sighetu Marmaţiei a fost redusă organigrama
cu 3 posturi, fără a se lua în considerare populaţia arondată. Cu toate că ulterior acest act
normativ a fost completat prin Legea nr. 13/2011, ca urmare a demersurilor insistente ale
direcţiei judeţene, autoritatea locală a revenit şi a completat recent organigrama cu 3 posturi,
în prezent fiind prevăzute 9 posturi în loc de 14 posturi care ar fi necesare pentru populaţia
municipiului şi a comunelor arondate în prezent serviciului.
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Au rămas puţine servicii locale la care cele două componente, starea civilă şi evidenţa
persoanelor, nu funcţionează în spaţii comune: Baia Mare, Vişeu de Sus şi Ulmeni. În aceste
localităţi, demersurile noastre către autorităţile publice locale s-au alăturat insistent celor ale
personalului serviciilor locale, astfel încât, la Baia Mare, unde este un spaţiu impropriu pentru
activitatea de evidenţă a persoanelor, rezultatele pozitive se vor concretiza în perspectiva
imediată, conform declaraţiilor Primarului Municipiului Baia Mare..
În activitatea de stare civilă ne confruntăm cu o calitate foarte slabă a imprimatelor,
fapt sesizat în mod constant.
Întâmpinăm probleme cu deplasarea pentru activitatea de coordonare şi control la cele
76 de unităţi administrativ-teritoriale şi 23 de servicii locale, situate la distanţe relativ mari de
sediul nostru, din cauză că avem în dotare un singur autoturism, cota de combustibil alocată
acestuia fiind înjumătăţită din anul 2010, la numai 100 de litri pe lună, cu toate că
problematica este din ce în ce mai complexă.
O problemă generală pe care o reclamăm constă în tergiversarea actualizării legislaţiei
de specialitate, respectiv a aprobării metodologiilor de lucru, atât pentru starea civilă, cât şi
pentru evidenţa persoanelor. De asemenea, multe probleme cu care ne confruntăm, în special
la actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor, rezidă şi în lipsa informatizării
stării civile, dar în special din cauza noii aplicaţii SNIEP, care nu funcţionează conform
aşteptărilor.
În perspectivă, celor 23 de servicii existente în municipiile Baia Mare şi Sighetu
Marmaţiei, în oraşele Baia Sprie, Cavnic, Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare, Ulmeni, Seini, Borşa,
Vişeu de Sus, Săliştea de Sus, Dragomireşti şi Tăuţii Măgherăuş şi în comunele CopalnicMănăştur, Repedea, Leordina, Bistra, Fărcaşa, Petrova, Rozavlea, Ocna Şugatag, Recea şi
Săcălăşeni, li se vor mai adăuga alte servicii locale, aflate în diferite stadii de avizare a
documentelor constitutive.
Activitatea de coordonare, sprijin, îndrumare şi control, atât pe linie de evidenţă a
persoanelor, cât şi pe linie de stare civilă, se va desfăşura şi în continuare în conformitate cu
prevederile legale şi cu documentele de planificare anuală, semestrială şi trimestrială.

Infrastructură
Potrivit competenţelor conferite de art. 91 lit. a), alin.12, din Legea 2015/2001, preşedintele
Consiliului Judeţean asigură, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judeţean privind podurile şi drumurile publice.

S.C.”Drumuri-Poduri Maramureş” S.A Baia Mare
În anul 2011 între Consiliul Judeţean Maramureş şi S.C. « Drumuri-Poduri
Maramureş « S.A s-a încheiat Contractul de delegare nr. 2625 privind gestiunea serviciului
de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş, în domeniul drumurilor
judeţene. Scopul acestei delegări este menţinerea infrastructurii rutiere la nivelul de
siguranţă şi exploatare impus prin legislaţia în domeniu.
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Pe baza acestui contract, S.C. « Drumuri-Poduri Maramureş » S.A. face propunerile,
iar Consiliul Judeţean Maramureş aprobă planul de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice
pe reţeaua de drumuri judeţene. În anul 2013 planul de întreţinere şi reparaţii a fost aprobat
prin hotărârile nr.60/10.04.2013 , nr.127/28.08 ; şi nr.177/6.11.2013 iar în anul 2014 prin
hotărârile nr.25/19.02.2014 şi nr.83/28.05.2014.
Conform stării de viabilitate a drumurilor în judeţul Maramureş sunt încadrate la
categoria drumuri judeţene un număr de 39 drumuri în lungime totală de 774,8 km , iar
poduri cu deschidere peste 5 m sunt 128 buc cu lungime totală de 3264 ml .
Valoarea totală a realizării pentru perioada iulie 2013 – iulie 2014 a fost de
23.275.214,36 lei care defalcată pe principalele activităţi arată astfel :
I.

Întreţinere curentă pe timp de vară

17.410.808,33 lei

II.

Întreţinere curentă pe timp de iarnă

5.720.801,00 lei

III.

Administrarea domeniului public

143.605,03 lei

Principalele lucrări executate, fizic şi valoric , pe aceste activităţi arată astfel:
I.
Întreţinere curentă pe timp de vară
La întreţinerea curentă a părţii carosabile a drumurilor asfaltate în lungime de 577 km
s-au executat lucrări de întreţinere cu mixtură asfaltică la cald în suprafaţă de 66,4 mii mp
(1,91 % din suprafaţa totală) cu valoare de 4.647,3 mii lei şi lucrări de întreţinere şi reparaţii
la rece cu emulsie bituminoasă pe o suprafaţă de 40.200 mp (1,16 % din suprafaţa totală) în
valoare de 2.496,3 mii lei.
Întreţinerea curentă a părţii carosabile a drumurilor pietruite în lungime de 148,7 km
s-a făcut prin aprovizionare şi aşternere a 12.700 mc de material pietros cu valoarea totală de
1.142,3 mii lei.
a.

b.

c.

Pentru întreţinerea platformei drumurilor s-au executat următoarele
tipuri principale de lucrări :
- tratarea burduşirilor datorate în special creşterii traficului şi
tonajului autovehicolelor prin refacerea fundaţiei pe o suprafaţă
de 9351 mp.
- aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală şi
mecanică pe o suprafaţă de 15 mii mp.
- curăţiri şi decolmatări de şanţuri pe o lungime de 10 km.
- completări de acostamente în suprafaţă de 9 mii mp.
- eliminarea punctelor periculoase prin amenajarea unui sens
giratoriu la Ardusat la intersecţia drumului judeţean 193 cu 108A.
Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 3.365,3 mii lei.
În ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei s-au executat marcaje
longitudinale pe principalele drumuri asfaltate în lungime de 307 km
şi un număr de 299 buc. marcaje transversale (treceri de pietoni). De
asemenea s-au aprovizionat şi montat un număr de 361 buc. table
indicatoare. Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 645,5 mii lei.
La capitolul de întreţinere a podurilor lucrarea cea mai importantă, a
fost punerea în siguranţă a podului peste râul Someş în localitatea
Ardusat prin torcretarea pilei nr.4 în valoare de 218 mii lei.
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d.

Lucrările privind întreţinerea periodică a drumurilor au constat în
executarea de covoare asfaltice pe următoarele sectoare de drum :
- pe DJ 109F in lungime de 1,72 km între localităţile
Răzoare
– Vălenii Lăpuşului.
- pe DJ 186 în lungime de 2,02 km în localitatea Săcel.

pe DJ 184A între localităţile Chechiş şi Coruia s-a asfaltat
porţiunea împietruită in lungime de 0,54 km.
- pe DJ 185 între localităţile Bocicoiu Mare – Lunca la Tisa s-a
asfaltat porţiunea împietruită în lungime de 1,9 km.
- pe DJ 185 între localităţile Bistra – Valea Vişeului în lungime de
1,79 km.
- pe DJ 108D între localităţile Gârdani – Ariniş în lungime de 2,97
km.
- pe DJ 110C între localităţile Vima Mare – Vima Mică în lungime
de 1 km.
Valoarea totală a acestor covoare este de 4.317,5 mii lei în lungime totală de 11,94 km.
-

Tratamente bituminoase pe următoarele sectoare:
- DJ 108P Oarţa de Jos – Bicaz în lungime de 6 km.
- DJ 186D pe sector Şieu – Botiza în lungime de 4 km.
Valoarea tratamentelor a fost de 578,6 mii lei.
II.

Întreţinerea curentă pe timp de iarnă a avut ca scop asigurarea condiţiilor
de circulaţie pe reţeaua de drumuri judeţene specific sezonului rece. Pentru a
se realiza acest deziderat s-a întocmit un program operativ şi de măsuri care a
fost
aprobat
prin
Hotărârea
Consiliului
Judeţean
Maramureş
nr.155/30.05.2013. Pentru menţinerea unei viabilităţi corespunzătoare s-a
acţionat pentru îndepărtarea zăpezii şi combaterea poleiului cu un număr de 74
utilaje în felul următor: 6 utilaje grele, 42 autolame şi autolame cu răspânditor,
9 încărcătoare, 15 utilaje secundare. S-au folosit 3096 tone sare şi 4610 mc
nisip pentru deszăpezirea celor 637 km de drum.
Costul total al întreţinerii pe timp de iarnă a fost de 5.720.801 lei din care
deszăpezirea propriu-zisă a costat 3.635.997 lei , iar celelalte activităţi ca:
pregătirea drumurilor, plombarea lor în timpul iernii, etc. au fost de 2.084.804
lei. Ca şi comparaţie vă prezentăm în tabelul de mai jos costurile întreţinerii în
iarna 2013-2014 faţă de iarna 2012-2013.

Valoare totală

Iarna

Iarna

Procent

2012-2013

2013-2014

6.385.550

5.720.801

89,60 %

5.123.189

3.635.997

70,98 %

1.262.361

2.084.804

165,15 %

Lucrări de deszăpeziri propriu zise

Lucrări de întreţinere
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III.

Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în
domeniul drumurilor judeţene a constat în principal din:
- întocmirea cărţii drumului pentru 146,64 km de drum judeţean.
- întocmirea cărţii marcajelor pentru 69,91 km de drum judeţean.
- întocmirea planului de întreţinere pe timp de vară şi iarnă.
- eliberare de contracte , autorizaţii de amplasare, avize şi acorduri.
Valoarea totală a acestui capitol a fost de 143,6 mii lei.

Ţinând cont de faptul că în ultimii ani domeniul construcţiilor a fost în general în recesiune,
iar sumele alocate pentru acest domeniu fiind net inferioare necesarului, am reuşit, dacă nu
să îmbunătăţim starea drumurilor judeţene , măcar să le menţinem într-o stare care să permită
un trafic fluent, în condiţii decente şi în deplină siguranţă.

Aeroportul Internaţional Baia Mare
1. Activitatea economico-financiara
Regia Autonoma „AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA MARE” este regie
autonoma cu specific deosebit de interes local, conform Hotărârii Guvernului României nr
398/1997 cu personalitate juridică, funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie
financiară, beneficiază de transferuri de la bugetul local.
R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare îşi desfăşoară activitatea pe baza
regulamentului de organizare şi funcţionare al regiei.
R.A. Aeroportul International Baia Mare este membru al Airports Council
International A.C.I.
Cheltuielile de administrare şi de întreţinere se asigură din veniturile proprii şi în
completare din transferuri în limita sumelor aprobate cu aceasta destinaţie.
Conform Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul 2013, în cazul în care
în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, regia va efectua
cheltuieli corespunzător gradului de realizare a veniturilor.
Venituri din activitatea de exploatare pentru anul 2013:
5.623.065 lei din care:
Transferuri curente - 4.000.000 lei
Venituri proprii - 1.623.065 lei
Cheltuieli privind investiţiile
În anul 2013, Aeroportul Internaţional Baia Mare RA. a realizat investiţii constând în
dotări independente în suma de 292,00 mii lei, investiţiile din surse proprii au fost în valoare
de 192,00 mii lei.
In primul trimestru al anului 2014, s-a achiziţionat un echipament de securitate
capabil să detecteze explozibili lichizi LEDS (Liquid Explosive Detection Systems).
Transferuri primite de la Consiliul Judeţean Maramureş pentru anul 2013 total din
care 4.100,00 mii lei
- pentru activităţi curente interne 4.000,00 mii lei
- pentru cheltuieli de capital 100,00 mii lei
Soldurile conturilor sintetice corespund cu soldurile conturilor analitice.
S-au respectat toate reglementările în domeniul controlului financiar preventiv
Inventarierea s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale.
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La finele anului 2013 s-au inventariat de către Consiliul Judeţean Maramureş şi
bunurile proprietate publică aflate în administrarea regiei. Valoarea activelor fixe aparţinând
domeniului public este de 164.972.076 lei.
Activitatea Compartimentului Dirijare Sol în perioada iulie 2013 / 2014
Compartimentul Dirijare Sol are în componenţă un şef de compartiment – director
operaţional şi 3 controlori trafic aerian dirijare sol.
Traficul de mişcări aeronave şi pasageri se prezintă după cum urmează:
Total aterizări + decolări: 898 mişcări aeronave
Total pasageri debarcaţi: 7917 pasageri / Total pasageri îmbarcaţi: 7907 pasageri
Total pasageri îmbarcaţi + debarcaţi: 15824 pasageri îmbarcaţi + debarcaţi.
Atribuţiile controlorilor trafic aerian dirijare sol:
- asigură servicii de administrare a platformei (controlul circulaţiei aeronavelor, vehiculelor
şi persoanelor pe platformă, alocarea poziţiilor de parcare aeronavelor sosite);
- asigură servicii de handling aeronave la sol (dirijează prin semne şi semnale specifice
aeronavele ce sosesc sau pleacă din poziţia de parcare, însoţesc pasagerii şi menţin permanent
legătura bilaterală radio cu conducerea aeroportului şi cu turnul de control pentru evitarea
întârzierii aeronavelor, asigură legătura între reprezentanţii companiilor aeriene şi conducerea
aeroportului, întocmesc situaţii lunare care stau la baza facturării operatorilor aerieni ce
efectuează curse regulate, ţin evidenţa serviciilor asigurate de către aeroport operatorilor
aerieni întocmind fişa serviciilor de aeroport pentru fiecare aeronavă care aterizează şi
încasând contravaloarea serviciilor asigurate operatorului aerian);
- asigură servicii de management al siguranţei (efectuează controlul suprafeţei de manevră
înaintea fiecărei aterizări sau decolări în vederea îndepărtării obstacolelor temporare,
îndepărtarea păsărilor şi animalelor din zona de aeroport, executarea zborurilor în condiţii de
siguranţă, transmiterea de baze de informare aeronautică ori de câte ori situaţia o impune
privind existenţa condiţiilor periculoase traficului aerian datorită prezenţei pe aeroport a
zăpezii, gheţii sau a altor factori (punerea, scoaterea sau repunerea în funcţiune a unor
echipamente esenţiale, stoluri de păsări, etc.), păstrează permanent legătura cu şeful turnului
de control pentru a cunoaşte activitatea de zbor din zona de aeroport şi situaţiile deosebite din
zona de aeroport,
- asigură activitatea de culegere primară de date statistice de aviaţie civilă (actualizează
permanent baza de date computerizată a traficului aerian de aeroport şi întocmesc rapoarte
statistice lunare, trimestriale şi anuale solicitate de A.A.C.R., Institutul Naţional de Statistică,
Folosirea bazei tehnico-materiale şi administrarea patrimoniului
În cadrul regiei, în perioada octombrie 2013 - martie 2014 a fost organizat şi a început să-şi
desfăşoare activitatea comandamentul de iarnă, în conformitate cu normele interne şi
internaţionale şi ordinele ministrului transporturilor în acest domeniu. Au fost efectuate
deszăpeziri, degivrări, lucrări de întreţinere a balizajului şi a infrastructurii aeroportuare,
astfel încât nu au fost probleme tehnice care să influenţeze într-un fel sau altul buna
funcţionare a aeroportului.
Activitatea serviciului P.S.I.
Pentru buna desfăşurare a activităţii pe Aeroportul Baia Mare serviciul de prevenire şi
stingere a incendiilor este format din: un şef de serviciu, doi şoferi pompieri atestaţi şi şapte
pompieri profesionişti.
Serviciul P.S.I. are în dotare o autospecială FLF 60/92-8 ZIEGLER achiziţionată la
finele anului 2013, două autospeciale APCAAT R 12215, stingătoare remorcabile,
transportabile, cu pulbere şi bioxid de carbon, transportabile cu spumă chimică şi stingătoare
portabile cu pulbere cu bioxid de carbon. În perioada iulie 2013 - iulie 2014, Serviciul PSI a
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asigurat în permanenţă asistenţa PSI la toate obiectivele aflate în incinta aeroportului şi
societăţile care prestează servicii. Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este
supravegheată şi controlată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş.
În luna aprilie 2014 a fost organizată Aplicaţia Generala privind punerea in aplicare
a Planului de Urgenta al Aeroportului International Baia Mare. Acest eveniment care se
desfăşoară o data la doi ani a fost organizat in colaborare cu ISU Maramures, SMURD,
Ambulanta, inclusiv Serviciul de Ajutor Maltez.

Alte servicii publice stabilite prin lege
Preşedintele Consiliului Judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea oricăror servicii publice stabilite prin lege.

Turism şi promovare judeţ
Serviciul public Maramureş InfoTurism s-a ocupat în perioada raportată de segmentul promovării
turistice a judeţului Maramureş.
Promovarea online s-a realizat prin administrarea portalului turistic bilingv
www.visitmaramures.ro (2013: 43 915 vizitatori unici, 577.719 pagini accesate; 2014 = 37 766 vizitatori
unici, 290 525 pagini accesate)
Administrarea site-ului www.craciuninmaramures.ro, în vederea promovării obiceiurilor de iarnă din
Maramureş
Promovare intensă prin intermediul conturilor de Facebook și Youtube, colaborarea cu portaluri și
bloguri de specialitate;

Activități pentru împrospătarea brandului turistic al Maramureșului: chestionare transmise către
agenţi economici din domeniul turismului, autorităţi, jurnalişti si fotoreporteri de călătorie în vederea
conturării identităţii vizuale a Maramureşului; propuneri logo pentru Maramureş, analiză şi jurizare;
selecţia unui logo nou, adaptat tendințelor și viziunii actuale.

Materiale de promovare a Maramureşului (documente, foto, text, traducere, concepţie grafică,
tipărire, distribuţie).

A fost reeditată broşura Maramureş – Circuitul UNESCO (română, engleză, germană, franceză). Sau realizat: calendarul de birou Maramureş – ediţia 2014, semne de carte, postere, ilustrate cu
Maramureşul turistic, Harta Turistică a municipiului Baia Mare (engleză), broşura The Land of
Maramureş. Off the beaten path (engleză), broşura Maramureş. Bucuria pe două roţi (română şi engleză),
filmele (spoturi şi documentar) Maramureş. Călătoreşte Verde/Maramureş Travel Green (română şi
engleză). Filmele au până în prezent peste 50.000 vizualizări pe youtube şi au fost proiectate la diferite
evenimente internaţionale.
Materiale de promovare a Maramureșului
-

informare permanentă (la sediu, telefonic, prin email, pe teren) a turiştilor români și străini cu privire
la obiectivele și traseele din județ, evenimente, oferte de transport, cazare etc.
centralizarea listei de evenimente organizate în 2014 în Maramureș și comunicarea acesteia către cei
interesați să le promoveze
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-

-

sprijin informațional oferit agenţilor economici din domeniul turismului, celor care reprezintă
județul la diferite evenimente, birourilor de turism ale României în străinătate etc.
deplasări pe teren; consiliere oferită administratorilor de pensiuni turistice
participarea la seminarii menite să atragă atenția asupra problemelor existente în sectorul turistic și
să optimizeze oferta (ex: întâlniri repetate cu reprezentanții WWF și ai administrației publice locale
în vederea desemnării zonei Mara-Cosău Creasta Cocoșului - destinație de ecoturism. Semnarea
acordului de parteneriat cu părțile implicate în acest demers)
reflectarea în mass-media locală și națională a activităților desfăşurate de biroul
MaramureșInfoTurism (articole, comunicate de presă, interviuri, participarea la emisiuni TV)

Eevenimente la care s-a contribuit cu materiale de promovare în aceasta perioada: întâlniri
de proiect organizate de instituții școlare, fundații, asociații, biblioteca județeană în diferite țări
europene, Festivalul International Love 2 Live Praga, Tabără internațională de pictură Ocna
Șugatag 2013, Conferința tinerilor canadianiști, Festivalul Internațional Liviu Borlan sept 2013,
Ziua Pompierilor, Sărbătoarea Castanelor Baia Mare 2013, Balloon Fiesta Baia Mare 2013,
Congres European al Castanului, delegație SGA in Ungaria, Conferința CRT organizata de
Planetariul Baia Mare, Festivalul Lira, Targ al Firmelor de exerciţiu organizat de Colegiul
Economic, Targul de turism din Belgia, Salonul de vacanta de la Bruxelles, Târgul de turism de
la Budapesta, ITB Berlin, Aero Expo Germania, Săptămâna Verde Berlin 2014 etc.
Colaborare cu mass-media internaţională
-

mai 2013 – publicarea noii ediţia ghidului de călătorie britanic Lonely Planet Guitde, în care biroul
de Biroul de Turism este recomandat şi i se aduc mulţumiri ca urmare a contribuţiei aduse muncii de
actualizare a informaţiilor din ghid.

-

Septembrie 2013 – sprijin informaţional şi interviu oferit echipei TV Specialis Doo din Serbia care sa deplasat în Maramureş pentru realizarea unui documentar despre judeţul nostru.

-

Iulie-septembrie 2013 – colaborarea cu televiziunea britanică RDF Television interesată să filmeze în
Maramureş o emisiune TV produsă de Naţional Geographic: informaţii şi recomandări pentru
schiţarea scenariului, aranjamente pentru deplasarea în teren, ghidaj, traducere şi interpretariat în
timpul filmărilor. În aprilie 2014, episodul despre Maramureş din seria Darren Mc Mullen’s
Outsiders a fost difuzat de National Geographic Chanel.

-

Ghidaj prin Maramureş oferit ziaristului englez Andrew Eames, care s-a documentat pentru a scrie un
articol ce urmează să fie publicat în The Daily Telegraph.

Participarea le târguri de turism şi conferinţe internaţionale
-

World Travel Market – Londra, noiembrie 2013

-

Târgul de Turism al României din Bucureşti, Romexpo, noiembrie 2013

-

Participarea la conferinţa SWOMM (Scientific Workshop on Mountain Mobility) din Viena, cu
prezentarea „Maramureş Travel Green”, decembrie 2013

Organizarea de evenimente
-

mai 2013: organizarea și găzduirea întâlnirii internaționale de proiect ACCESS2MOUNTAIN (cu
participarea a peste 20 de experți din domeniile turismului, transportului și mediului)
decembrie 2013: implicare în organizarea și promovarea evenimentului Crăciun în Maramureș
aprilie 2014: organizarea infotripului Maramureș Călătorește verde (cu participarea a 17
reprezentanți ai unor agenții de turism din țară, interesate de oferta de turism durabil din Maramureș)
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-

sprijin financiar și informațional oferit pentru organizarea unor evenimente precum: Festivalul
Drumul Lung spre Cimitirul Vesel (Săpânţa 2014), Duruşa Summer Hills (Duruşa 2014), Tabăra
internațională de pictură Culori unite în Maramureș (Ocna Șugatag 2014)
Proiecte finalizate din bugetul propriu
- 2013-2014: Pocket Guide app - crearea și promovarea unei aplicații electronice
(http://pocketguideapp.com/) care oferă un tur audio (în limbile engleză și franceză) al Cimitirului
Vesel și al altor obiective turistice din Săpânța. Etapele proiectului au fost, pe scurt, următoarele:
contractarea firmei care produce aplicația, documentare și concepția textului de prezentare,
realizarea și selecția fotografiilor, traducerea epitafurilor și a descrierii obiectivelor în engleză și
franceză, înregistrarea audio, producerea aplicației, verificarea acesteia pe teren.
Proiecte finalizate din finanțare europeană
-

2013: participarea la implementarea proiectului Moștenire maramureșeană între Cosău și Mara,
finanțare POR, axa 5.3 (beneficiar CJMM)
2011-2014: unic partener roman în implementarea proiectului ACCESS2MOUNTAIN, finanțare
South East Europe (12 parteneri din 8 țări europene, lider de proiect: Agenția de mediu Austria).
Proiectul a urmărit dezvoltarea transportului durabil în zonele sensibile din Alpi și Carpați

Realizări prin proiectul ACCESS2MOUNTAIN

- dezvoltarea infrastructurii de cicloturism în Țara Maramureșului: 100 de km de ciclotrasee marcate în
Munţii Gutâi și Maramureşului, 25 panouri de informare turistică amplasate pe ciclotrasee, achiziția a 20
de biciclete și crearea de centre de închiriere a acestora, mijloace de transport în comun echipate cu
suporturi de biciclete
- crearea şi promovarea de pachete turistice care să promoveze noua ofertă creată

- organizarea în Maramureș a celei de-a cincea întâlniri de proiect (peste 20 de participanți din 8 țări
europene, reprezentând domeniile turismului, transportului, mediului și dezvoltării regionale)
- realizarea și promovarea unor spoturi video care promovează turismul durabil

- participarea la cea de-a 6-a întâlnire de proiect ACCESS2MOUNTAIN la Kosice, Slovacia
- participarea la conferința internațională Pureacccesibility2Puremountains, organizată în Parcul Național
Gesause, din Austria, aprilie 2013. În cadrul acestei conferințe, reprezentantul MaramureșInfoTurism a
oferit o prezentare a derulării proiectului ACCESS2MOUNTAIN în Maramureș și a semnat carta
comună a proiectului: http://www.access2mountain.eu/en/events/conferences/Final-Conference.html

- organizarea unui infotrip adresat agențiilor de turism din România (descris mai sus)
- elaborarea unui plan de acțiune pentru dezvoltarea durabilă în domeniile transport, turism, patrimoniu
natural&cultural
- culegere de bune practici în transportul multimodal.

Agricultură
Conform programului de activitate aprobat de Consiliul Judetean si avizat de
Ministerul Agriculturi si Dezvoltări Rurale, Camera Agricolă Judeţeană Maramureş, a
desfăşurat în perioada iulie 2013 - iulie 2014 acţiunile specifice propuse: promovarea şi
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punerea în practică a strategiei şi a programelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, instruirea şi pregătirea profesională a producătorii agricoli; diseminarea informaţiilor
în rândul populaţiei din mediul rural; monitorizarea şi asistenţa în implementarea proiectelor
depuse, cereri de plată, rapoarte de progres pentru măsura 112, note explicative pentru
modificare de plan de afaceri la proiectele din anul 3 pentru măsura 141; acţiuni de
informare, popularizare,consultanţă, asistenţă tehnică de specialitate; realizarea de materiale
de specialitate, toate acestea cu scopul de a asigura fluxul informaţional atât de necesar
producătorilor agricoli, în cadrul cărora se regăsesc mai multe grupuri ţintă:
a. micii producători care trebuie sprijiniţi să treacă de la stadiul de agricultură de subzistenţă
la statutul de fermă de tip familial cu caracter comercial;
b. fermierii mijlocii care au potenţial pentru dezvoltarea exploataţiei, adaptarea şi
diversificarea producţiei în scopul creşterii profitului;
c. asociaţiile şi organizaţiile profesionale ale agricultorilor care trebuie să fie susţinute în
dezvoltare a strategiilor de marketing în funcţie de cerinţele pieţei.
1.Cursuri de calificare a producătorilor agricoli
Conţinutul tematic al pregătirii profesionale a inclus, pe lângă modulele de specialitate
specifice fiecărei meserii şi alte module de interes si de actualitate pentru producătorii
agricoli: accesare fonduri europene, managementul exploataţiei agricole; marketingul
agroalimentar; elemente de contabilitate şi gestiune economică; agricultură ecologică. În
aceasta perioada , s-au organizat un număr de 8 cursuri de formare profesională cu un număr
de 205 absolvenţi - din care : 4 cursuri de apicultor; 2 cursuri lucrător în creşterea
animalelor; 2 cursuri lucrător în cultura plantelor; toate autorizate de Direcţia Muncii.

.
crt.
1.

Tipul
cursului

Meseria

Nr.
cursur
i

Nr.
absolvenţi

Impactul calificării asupra
cursanţilor

Calificare

LUCRATOR
IN

2

52

90% au fost tineri şi au
accesat fonduri europene
Mas.112 si 141

CULTURA
PLANTELOR

1% s-au angajat în străinătate
2% au deschis o afacere, 7%
vor să acceseze fonduri
europene în noul PNDR
2014-2020
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2

Calificare

LUCRATOR
IN

2

55

CRESTEREA
ANIMALELOR

80% au fost tineri care au
accesat fonduri europene pe
Măsura 112 şi 141
15% tineri care au accesat
fonduri
europene
prin
GALU-rile existente în judeţ
2% tineri din alte judeţe
3% au deschis o afacere .

3

Calificare

APICULTOR

4

98

2% Tineri care au accesat
fonduri europene Mas 112 si
141
95% au accesat programul
naţional apicol
3% alte activităţi

TOTAL

8

205

cursuri

absolvenţi

2. Cursuri de instruire a producătorilor agricoli (cursuri tematice).

Tematica instruirilor a cuprins: noutăţi legislative în domeniu, subvenţii APIA- informarea
fermierilor în vederea depunerii cererilor de plată pe suprafaţă şi in sectorul zootehnic,iar
pentru beneficiarii masurilor 141 si 112,respectarea suprafeţelor şi structura culturilor din
planul de afaceri cu cele declarate la APIA (prin declararea suprafeţelor mai mici de 0,30 ha);
eco-condiționalitate - în anul 2014 producători agricoli pot beneficia de sprijin financiar din
fondurile europene și de la bugetul național, dacă se respectă bunele condiții agricole și de
mediu (GAEC), cerințe legale în materie de gestionare (SMR) şi cerințe minime privind
utilizarea îngrășămintelor mai ales pentru cei care solicita plăţi de agro-mediu; cerinţe pentru
cei care solicita sprijin pentru agricultura ecologică etc. S-au desfăşurat 8 întâlniri de
informare a producătorilor agricoli cu 170 participanţi.
3.Cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor din consultanţă
agricolă.
În vederea îmbunătăţirii pregătirii profesionale, specialiștii CAJ Maramures au participat la
diverse cursuri de perfecţionare în domeniile: elaborare proiecte pe fonduri europene,
îmbunătăţirea sistemului de consultanţă, rolul consultanţei şi a parteneriatelor în dezvoltare
rurală, dezvoltarea afacerilor în mediul rural si forme asociative - cooperative agricole; grup
de producători, care s-au organizat atât în județ cât și în ţară.
4. Monitorizare şi asistenţa în implementarea proiectelor depuse
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În condiţiile anului 2014 când nu au fost organizate sesiuni de depunere a proiectelor întocmirea cererilor de plata, a rapoartelor de progres şi modificarea planurilor de afaceri a
devenit activitatea de baza, care acoperă tot anul, mai puţin luna iulie (conform tabelului),
aferente sesiunilor de proiecte derulate în perioada 2009-2012, unde specialiştii CAJ MM au
elaborat un număr de 720 proiecte cu o valoare 6,5 milioane euro, în principal pe măsura 141
si 112
Cereri de plata aferente sesiunilor de proiecte derulate in perioada 2009-2012
Nr. Perioada de depunere a Transa
cererilor de plata
Crt

Cereri de plata

Sesiunea de proiecte

1

August –Noiembrie 2013

I

152

Iunie-Iulie 2012

2

Februarie – iulie 2014

II

47

Mai - Iulie 2011

3

Martie – Iunie 2014

III

61

Aprilie - Mai 2010

4

Decembrie
2014

2013-Februarie IV

25

Octombrie - Noiembrie
2010

5

Modificare plan de afaceri

25

-

Aprilie - Mai 2010
TOTAL

310

5.Activitati de popularizare si informare.
a.) Activităţi de popularizare a modificărilor legislative în sectorul produselor tradiţionale
– Ordinul comun 724/1082/360 2013 - privind atestarea produselor tradiţionale. Au avut loc
9 întâlniri cu 16 producători de produse tradiţionale, în urma întâlnirilor s-au întocmit un
număr de 15 caiete de sarcini pentru 3 producători.
Nr.

Producător

Crt.

Nr. caiete de sarcini
întocmite

1.

SC Toto SRL. - Lăpuşel

9 produse tradiţionale

2.

IF Ciurte Arghil - Prislop

3 produse tradiţionale

3.

AF. Filip Aurica - Lăschia

3 produse tradiţionale

Total

15 produse tradiţionale
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b.)Realizarea de materiale de specialitate
Au fost editate, multiplicate şi distribuite gratuit: 300 pliante pentru ediţia a II-a festivalului
Mangaliţa. 500 broşuri cu Rasa de suine Mangaliţa – creştere şi îngrăşare autor prof. univ.
dr. Cornel Man distribuită în special prin APPTE Maramures. 450 pliante care conţin
informaţii utile referitoare la bunele condiţii agricole şi de mediu. - GAEC: GAEC:1- 3
”Evitarea eroziunii solului” GAEC:4-5” Menţinerea conţinuţului optim de materie organică
în sol” GAEC:6 ”Menţinerea structurii solului GAEC:7 - 10 ”Menţinerea unui nivel minim
de întreţinere a terenurilor agricole GAEC:11 ”Protejarea şi gestionarea apelor, schema unică
de plată pe unitatea de suprafaţă,150 broşuri cu tehnologii de cultura plantelor in spaţiul
protejat si tehnologii şi tăieri de fructificare in pomicultură.
c). Participarea la târguri, expoziţii, concursuri, festivaluri.
Specialiștii de la CAJ Maramureş au participat la un număr restrâns de acţiuni de acest gen
atât în judeţ cât şi în ţară. Amintim în acest sens: Târgul Produselor Tradiţionale şi Ecologice,
Expoziţia de păsări şi animale mici cu blană, Festivalul Mangaliţa care include şi expoziţii cu
vânzare de produse tradiţionale, concursuri pentru desemnarea celor mai frumoase exemplare
din animalele expuse. Târgul Internaţional de Agricultură Agraria din Cluj-Napoca - cel mai
mare târg agricol din Transilvania, Ziua Verde a Cartofului - organizată de Federaţia
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli (APA) Transilvania, a Camerei Agricole Maramureş şi a
Primăriei Remetea Chioarului, Ediţia a VI a Festivalului Toamna Chioreană din Remetea
Chioarului, iar la sfârşitul lunii octombrie Indagra – Târgul Internaţional de produse şi
echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei. Cea mai
complexa manifestare de profil din Romania, destinată promovării potenţialului
zootehnic autohton dar şi a produselor tradiţionale si bio.
d). Seminarii, simpozioane, întâlnirii, mese rotunde
În această perioadă au fost organizate mai multe întâlnirii, în special legate managementului
fermei, inputuri pentru fermă. În cadrul festivalului Mangaliţa a avut loc o sesiune de
comunicări științifice și de referate susținută de specialiști de la ASAS București, USAMV
Cluj-Napoca, IBA- București,
Seminarii cu tema - Dezvoltarea structurilor superioare de marketing ale formelor asociative
din România. Cultura Trufelor, Înfiinţarea fermelor de reproducţie în vederea asigurării cu
material biologic a fermelor de îngrăşarea porcinelor.
6.Consiliere şi asistenţă tehnică în vederea constituirii şi funcţionării formelor asociative
– specialiştii CAJ/CAT MM s-au implicat în acest an în constituirea asociaţiei cultivatorilor
de plante şi crescătorilor de animale din Coaş şi a unei cooperative înfiinţate conform Legii
566/2004 cu completările şi modificările ulterioare, iar pentru dobândirea personalităţii
juridice a beneficiarilor programelor de finanţare din 2012, unde numai pe măsura 141 în
judeţul nostru au fost finanţate 934 proiecte care, în conformitate cu prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, până la data semnării Deciziei de Finanţare cu Agenţia
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, trebuie să se autorizeze.
7.Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate. Constă în consilierea
producătorilor agricoli în alegerea tipului şi sistemului de exploataţie, a tehnologiilor optime
si non-agresive faţă de mediu, a utilajelor şi echipamentelor, a materialului genetic superior.
Din înregistrarea activităţilor zilnice, specialiştilor din reţeaua CAJ/CAL (raport lunar de
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activitate) s-a acordat consultanţă în domeniile producţiei vegetale; producţiei horticole;
producţiei zootehnice; agricultură ecologică; domeniul mecanizării; legislaţie.
8.Reactualizarea bazei de date în special din zona de activitate
- exploataţiile agricole noi de pe raza judeţului pe domenii de activitate
- furnizori de input-uri: echipamente, utilaje, seminţe, material săditor etc.
- numărul de proiecte pe măsuri şi localităţi în vederea cunoaşterii situaţiei reale pentru fiecare
localitate din zona noastră de activitate şi pregătirea producătorilor agricoli maramureşeni
pentru noul PNDR 2014-2020.

Stimaţi colegi consilieri,
Intervalul analizat este unul în care s-au depus eforturi susţinute în vederea atingerii
obiectivelor pe care cu toţii ni le-am propus în aceşti ani. Politica instituţiei Consiliului
Judeţean Maramureş a avut ca linie directoare valorificarea judicioasă a resurselor materiale
şi umane, a patrimoniului propriu, dar şi atragerea cât mai multor fonduri comunitare prin
promovarea unor proiecte de interes public care să contribuie la dezvoltarea judeţului nostru.
Tot ceea ce s-a realizat în acest an, nu ar fi fost posibil fără eforturile colegilor
consilieri judeţeni, ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş şi al
instituţiilor subordonate, dar nici fără colaborarea foarte bună cu primarii şi consiliile locale
din întregul judeţ.

Zamfir Ciceu
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş

