
 

 

Raport 
 

Cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii 
preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş în 

intervalul iulie 2014 – iulie 2015 
 
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 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Maramureş. Acest fapt a 
permis formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi argumente sau 
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amendamente în legătură cu proiectele supuse dezbaterii precum şi a exercitării votului în 
cunoştinţă de cauză.  

 
În intervalul supus analizei, Consiliul Judeţean Maramureş s-a întrunit în 13 

şedinţe ordinare (6 in 2014 şi 7 in 2015) şi 5 extraordinare (1 in 2014 şi 4 in 2015) şi a 
aprobat un număr de 216 hotărâri după cum urmează:  

Aprobarea/rectificarea bugetului propriu al judeţului şi al instituţiilor aflate in 
subordinea consiliului judeţean – 16, aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de 
finanţare nerambursabilă din domeniile cultură şi sport – 5, aprobarea studiilor de fezabilitate 
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru diferite proiecte – 8, aprobarea promovării şi 
cofinanţării unor proiecte – 7, aprobarea contribuţiei  Consiliului Judeţean Maramureş la 
diferite acţiuni din rezerva bugetară – 8, aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% 
calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea 
arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014 – 4, repartizarea pe unităţi 
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din  taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2014 – 1, însuşirea unor documentaţii cadastrale – 21, 
aprobarea/modificarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Maramureş şi ale instituţiilor subordonate – 4, stabilirea şi 
sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul serviciul de transport public 
judeţean – 1, aprobarea Programului operativ de măsuri privind  asigurarea condiţiilor de 
circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean 2014 – 2015 – 1, aprobarea Planului de 
întreţinere şi reparaţii curente pe reţeaua de drumuri judeţene – 3, aprobarea atribuirii 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale – 8, aprobarea modificării Programelor de transport 2014 – 2015 prin modificarea 
capetelor de traseu, reducerea capacităţii de transport reducerea/suplimentarea numărului de 
curse, modificarea zilelor de circulaţie, modificarea graficelor de circulaţie şi 
introducerea/eliminarea de staţii şi a unui traseu pentru transportul public de persoane prin 
curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire 
electronică din data de 18.12.2013 - 3, validarea mandatelor unor consilieri judeţeni de pe 
lista de supleanţi, urmare a vacantării unor posturi de consilieri judeţeni – 2, aprobarea 
tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale – 1, stabilirea preţurilor medii ale produselor 
agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii 
uzufructuari – 1, modificarea competenţei unor comisii de specialitate – 6, aprobarea 
participării la expoziţii internaţionale – 3, aprobarea utilizării excedentului bugetar al 
judeţului – 4, aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice – 1, aprobarea achiziţii 
publice – 3, aprobarea acordării unor titluri de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” – 
2, modificarea Normelor metodologice de acordarea a sprijinului financiar pentru unităţile de 
cult din judeţul Maramureş – 1, aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin 
pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România – 2, 
modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean acordare a finanţărilor 
nerambursabile în domeniul proiectelor culturale – 1, constituirea Comisiei de selecţie a 
ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş 
pe anul 2015 - 1; aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.250 mii lei  aprobată din 
bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative şi 
sportive” - 1, aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.200 mii lei aprobată din  bugetul 
propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru domeniul „cultură” – 1, Programul 
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cultural prioritar al Consiliului Judeţean şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă 
caracterul prioritar al proiectelor – 1; Organizarea „Zilelor Maramureşului” în perioada 7 – 10 
mai 2015, ediţia I-a – 1, Stabilirea structurilor sportive de prim eşalon care vor beneficia de 
finanţarea programelor sportive în anul 2015 – 1, aprobarea alocării de sume din bugetul 
judeţului pentru finanţarea structurilor sportive de prim eşalon – 5, modificări ale hotărârilor 
sau anexelor la hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş – 27, încetarea 
activităţii/desfiinţarea unor instituţii subordonate - 1, aprobarea de convenţii de colaborare -9, 
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Maramureş – 11, stabilirea creșterilor salariale ce se acordă pentru 
personalul angajat în instituțiile publice județene în baza prevederilor  art. 1 alin. ( 5²) și (5³) 
din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare – 1; hotărâri privind domeniul public al judeţului – 25, numire reprezentanţi în 
Consilii de administraţie  - 4, majorare tarif lunar pentru un agent de pază la Serviciul 
judeţean de Pază MM – 2, organizarea reţelei şcolare  de învăţământ special liceal pentru anul 
şcolar 2015 – 2016 în judeţul MM – 1, de aprobare a achitării taxei arbitrale aferente cererii 
reconvenţionale privind pretenţiile Judeţului Maramureş în Dosarul nr. 154/ 2014,  aflat pe 
rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României – 1, aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  al judeţului Maramureş 
pe anul 2015 – 1, aprobarea Monografiei economico-militare actualizată a judeţului 
Maramureş – 2; numirea directorului general al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Maramureş -1, atribuirea denumirii „Victor Gorduza”  Muzeului judeţean 
de Mineralogie Baia Mare -1; numirea comitetului de organizare UNESCO pentru 
monumentul din judeţul Maramureş înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO -1; 

 
 
În acest interval preşedintele a emis 681 dispoziţii dintre care:  
 
Convocare şedinţe ale Consiliului Judeţean Maramureş (ordinare, extraordinare sau de 

îndată) – 18, schimbare/respingere a schimbării pe cale administrativă a numelui de familie 
sau a prenumelui – 48, numire comisii de evaluare oferte achiziţii publice – 69, numire 
comisii de recepţie - 56, numire comisii concurs/soluţionare contestaţii la concursurile pentru 
ocuparea unor posturi – 50, aprobarea virărilor de credite bugetare – 18, delegarea atribuţiilor 
preşedintelui către vicepreşedinţi – 17, aprobarea organizării concursului pentru încredinţarea 
managementului la unele instituţii de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Maramureş – 3, aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite acţiuni 
finanţate din rezerva bugetară – 15, 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 – 7, acorduri eliberări 
paşapoarte individuale pentru minorii din sistemul de asistenţă socială – 23, anulare procedură 
de achiziţii – 22, nominalizare/completare echipe proiecte - 34, aprobări încadrări, stabilire 
salarii, mutări, transferuri de personal, precum şi reluarea activităţii personalului între 
compartimentele funcţionale ale Consiliului Judeţean Maramureş – 229, aprobare 
suspendare/încetare raport de serviciu – 23, aprobare delegare atribuţii şef serviciu sau birou, 
pe perioade determinate – 11, numire comisii inventariere patrimoniu – 2, aprobarea majorării 
bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Maramureş – 8, acordarea vizei „bun 
de plată” – 1, delegare atribuţii Proiecte – 5, numire membrii în Consiliul de Administraţie  şi 
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Consilii Consultative – 7, aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare -1, modificarea unor dispoziţii – 13. 

 

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. 

În perioada iulie 2014 – iulie 2015 au fost adresate Consiliului Judeţean Maramureş un 
număr de 25 solicitări în sensul celor definite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public. S-a procedat la furnizarea datelor de către instituţia noastră la 
un număr  de 23 solicitări, o solicitare de informaţii a fost clasată iar o solicitare de informaţii 
a fost redirecţionată spre competentă soluţionare altei instituţii publice. 

Consiliul Judeţean Maramureş a comunicat în principal informaţii publice referitoare 
la: 

- actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Maramureş; 

- structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, programul de 
funcţionare, programul de audienţe ale instituţiei; 

- 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; 
- date privind strategii de modernizare drumuri publice ale judeţului Maramureş; 
- date privind cheltuielile de deplasări şi consumul de carburanţi în instituţie; 
- date statistice privind judeţul Maramureş. 

 
Consiliul Judeţean Maramureş nu a înregistrat reclamaţii administrative şi nici acţiuni 

în instanţă  împotriva instituţiei pentru nerespectarea prevederilor Legii 544/2001. 
 
 
Soluţionarea petiţiilor  
 

În perioada iulie 2014 – iulie 2015 au fost adresate Consiliului Judeţean Maramureş un 
număr de 32 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 23 petiţii, 7 au fost 
redirecţionate spre rezolvare altor unităţi sau instituţii publice în ale căror atribuţii intră 
soluţionarea problemelor semnalate iar 2 petiţii au fost clasate pe motiv că s-a răspuns deja 
petiţionarului respectiv pentru inexistenţa datelor de identificare ale petiţionarului potrivit 
prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002.        
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În principal petiţiile se referă la: 
- reabilitare drumuri; 
- nerespectarea proiectelor de execuţie la construcţii; 
- efectuarea de construcţii prin încălcarea dreptului de proprietate; 
- ajutor financiar; 
- sprijin pentru cumpărare/reconstruire de locuinţe; 
- ajutoare produse alimentare; 
- neachitare integrală indemnizaţie însoţitor pentru persoană cu handicap; 
- anchete sociale pentru ajutor social. 

 
Toate petiţiile au fost soluţionate în termen legal şi nu au fost acţiuni în instanţă pentru 

nesoluţionarea acestora. 
 
Prin Compartimentul Gestiunea Documentelor, în perioada de referinţă, au fost 

înregistrate un număr de 10.549 documente, care, după repartizarea acestora de către 
conducere, au fost direcţionate spre direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele 
funcţionale ale aparatului de specialitate a Consiliului Judeţean Maramureş, conform 
nomenclatorului dosarelor. 

Totodată, s-a asigurat expedierea şi ridicarea corespondenţei de la  poşta militară şi 
oficiul poştal. 

Prin acelaşi compartiment, au fost soluţionate un număr de 62 cereri ale cetăţenilor,  
instituţiilor şi agenţilor economici privind eliberarea de copii din arhiva instituţiei, precum şi 
eliberarea de documente din arhivă la solicitarea personalului din aparatul de specialitate. 

De asemenea, s-a făcut propunere pentru refacerea nomenclatorului arhivistic a 
documentelor, în concordanţă cu ultimele modificări ale organigramei şi revizuirea termenului 
de păstrare a documentelor. 

 
Prin intermediul Biroului Juridic şi Monitor Oficial s-a asigurat gestionarea unui 

număr de 103 cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, din care: 25 acţiuni sindicale  - 
drepturi băneşti, 22 cauze de contencios administrativ - cu obiect anulare /suspendare act., 19 
cauze privind drepturi ale persoanelor cu handicap, plângeri contravenţionale - 18 cauze, 7 
acţiuni în pretenţii, 6 acţiuni în regres - despăgubiri pentru pagube cauzate pe drumurile 
judeţene, alte cauze civile: reziliere contract, fond funciar, despăgubiri, acţiune de evacuare - 
5 cauze, 1 acţiune-excepţie de neconstituţionalitate, 1 litigiu pe rolul Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional. 

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 administrativ-
teritoriale - 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 faza CNSC, căi de atac la instanţele de contencios administrativ. 
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Soluţionarea, în termenele legale, a unui număr de 57 de diverse cereri cu conţinut 
juridic, respectiv: plângeri prealabile, memorii, sesizări, alte adrese şi solicitări diverse. 

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. 

Administrarea şi monitorizarea procedurii de  lichidare a SC Proteplant Maramures 
SRL, respectiv alte proceduri privind Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Internaţional Baia Mare.  

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. 

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 Educaţie, Sănătate, Asistenţă Socială a asigurat, în perioada iulie 
2014-iulie 2015,  derularea procedurilor privind acordarea finanţărilor nerambursabile dupa 
cum urmează:  

În domeniul culturii:  
 
2014 – 125 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de   481.500 lei 
 
2015  -  97 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de     700.000 lei 
 
În cadrul programului cultural prioritar:  
  
- 14 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de  497.700 lei  
 
În domeniul sportului:  
 
2014 – 39 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de      550.000 lei 
 
2015   - 38  contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de    620.000 lei   
 
Pentru structuri sportive de prim eşalon:  
 
2014 – 5 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 1.700.000 lei  
 
2015  -  4 contracte de finanţare nerambursabilă în valoare totală de 1.150.000 lei  
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În ceea ce priveşte Programul Lapte-corn şi Fructe în scoli, în anul şcolar 2014-

2015, prin acelaşi compartiment s-au gestionat următorii  indicatori: 
 
Lapte:  -  număr beneficiari: 49453 elevi si preşcolari 
                  -  valoarea totală a produselor distribuite: 4.462.474,33 lei  
 
Corn:   -  acelaşi număr de beneficiari  
 
-   valoarea totală a produselor distribuite: 1.583.002,08 lei  
 
Fructe:  - total beneficiari 40.325 elevi  
- valoare produse distribuite: 809.596 lei  
 
Conform prevederilor legale, s-au realizat măsurile adiacente sub denumirea “Un fruct 

pe zi – o viaţă sănătoasă”, concurs la care au participat 15 unităţi şcolare, cu un număr total de  
5338 beneficiari. Valoarea totală a premiilor acordate:  10.732,20 lei 
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică  îşi desfăşoară activitatea în baza legi 
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea  Poliţiei Române  şi a regulamentului de 
Organizare şi funcţionare a A.T.O.P. 

 
Lunar au avut loc şedinţe de Plen şi în cele  3 comisii  în  care au fost analizate toate 

problemele cetăţenilor adresate A.T.O.P., dar şi probleme de ordin intern din cadrul I.P.J. 
 
 A.T.O.P., a emis un număr de 17 hotărâri cu rol de recomandare pentru îndreptarea 

unor situaţii apărute în această perioadă.   A fost adoptată hotărârea de executare a SISTEM 
VIDEO DE MONITORIZARE A PRINCIPALELOR CĂI DE COMUNICAŢIE 
RUTIERĂ DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ. 

 
În ceea ce priveşte acest proiect, s-a executat studiul de fezabilitate.  

 

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 
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În cursul anului 2014 prioritatea a fost atragerea a cât mai multe resurse financiare la 
consolidarea bugetului judeţului Maramureş. Astfel în anul 2014 s-au făcut intervenţii atât la 
Ministerul Finanţelor Publice cât şi la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice 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 390.915 mii lei, obţinându-se în cursul anului suplimentarea 
acestor surse cu 121.015,81 mii lei, ajungându-se la sume definitive la finele anului de 
511.930,81mii lei astfel:  

 OG nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 care 
prevede majorarea sumelor pentru jud. Maramureș cu 4.355 mii lei; 

 HG nr. 805/2014 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă al 
Guvernului pe 2014, care prevede majorarea sumelor pentru jud. Maramureș 
cu 2.051 mii lei; 

 OUG nr. 59/2014 care prevede majorarea sumelor pentru jud. Maramureș cu 
29.616 mii lei; 

 HG nr. 855/2014 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru 
finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene și comunale, care prevede 
majorarea sumelor pentru jud. Maramureș cu 11.624 mii lei; 

 HG nr. 1056/2014 privind alocarea unor sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și 
unități de învățământ special, care prevede majorarea sumelor pentru jud. 
Maramureș 7.200 mii lei; 

 OUG nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, care 
prevede majorarea sumelor pentru jud. Maramureș 62.619,81 mii lei; 

 HG 1138/dec. 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la 
dispoziția Guvernului pe unele UAT-uri afectate de calamități, care prevede 
majorarea sumelor pentru jud. Maramureș 3.550 mii lei. 
 

 In anul 2015 pentru judeţul Maramureş s-au alocat sume defalcate din TVA în 
valoare iniţială de 453.449 mii lei în creştere cu 62.534 mii lei faţă de iniţialul din anul 
precedent, reprezentând o creștere cu 16%. 

 

B. BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ   

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ PE ANUL 2014 

În cursul anului 2014  m-am preocupat de buna gospodărire a resurselor consiliului 
judeţean,  propunând spre aprobare Consiliului judeţean Maramureş bugetul propriu iniţial şi 
definitiv 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 339.057,68 mii lei, înregistrând 
rectificări pe parcursul anului, ajungându-se la un buget definitiv de 341.268,68 mii lei. 

În anul 2014 situaţia veniturilor şi a cheltuielilor cuprinse în bugetul propriu al 
judeţului-bugetul local, se prezintă după cum urmează: 
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a. VENITURI                                                                                        - mii lei - 

  Încasări 
INDICATORI realizate 
  
 VENITURI TOTALE, din care: 208.316,10 

1. VENITURI PROPRII, din care: 47.980,06 

- cote defalcate din impozitul pe venit 31.571,97 
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetului propriu 

13.933,60 

2. SUME DEFALCATE DIN T.V.A, din care: 93.518,63 

- sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul 
judeţului 

58.528,64 

- sume defalcate din TVA pentru drumurile judeţene 15.000,00 

- sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale  19.989,99 

3. SUBVENŢII, din care: 58.909,08 

 - sume din bugetul de stat pentru corecţii financiare 3.215,12 
- subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 189,00 

- subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii 
derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) post-aderare  

4.305,57 

- subvenţii primite din bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap 

50.507,17 

- sume primite de administraţiile locale în programul FEGA 
implementat de APIA 

145,72 

- subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea camerelor 
agricole 

546,50 

4.SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECT. 
ŞI PREFINANŢĂRI 

7.908,33 

  
B. CHELTUIELILE BUGETARE pe capitole şi ordonatori se prezintă astfel: 
 
1. CAPITOLUL 51.02.-AUTORITĂŢI PUBLICE: 

Creditele bugetare  aprobate la acest capitol de cheltuieli au fost în sumă de    
14.033,00mii lei, iar plăţile la finele anului  în sumă de 11.734,36 mii lei, procentul de 
realizare fiind de 83,6%. 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 
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de 2.350,01 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. De asemenea s-au efectuat lucrări pentru reparaţii capitale la Palatul 
Administrativ. 

2. CAPITOLUL 54.02. - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE: 

La  acest  capitol de cheltuieli  au  fost aprobate credite bugetare în sumă de 3.924,56 
mii lei, faţă de care s-au făcut plăţi în sumă de 1.241,08 mii lei procentul de realizare fiind de 
31,6%.  

 
În cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuieli reprezentând transferuri pentru 

Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor, Serviciul „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 şi dispoziţiile Preşedintelui Consiliului 
judeţean aşa cum rezultă din situaţia de mai jos: 

Fond  de rezervă aprobat iniţial   1.200 mii lei 

Suplimentare în cursul anului                       545 mii lei 

TOTAL FOND DE REZERVĂ APROBAT 1.745 mii lei 

            Din total fond de rezervă suma de 1.745 mii lei s-a repartizat pe capitole bugetare 
după cum urmează: 

 mii lei 

- cap. 54.02. - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 510,00 

- cap. 65.02. - INVATAMANT 100,00 

- cap. 66.02. - SANATATE 75,00 

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

858,05 

- acţiuni culturale 526,55 

- sport    331,50 

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

130,00 

- cap. 83.02. -  AGRICULTURA 17,00 
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 În cadrul acestui capitol s-au realizat cheltuieli de investiții în valoare de 37,36 mii lei, 
din care 25,64 mii lei utilizați pentru achiziția de dotări în cadrul Serviciului public judeţean 
Salvamont. Suma de 8,37 mii lei  a fost utilizată pentru achiziția de tehnică de calcul și licențe 
în cadrul proiectului din fonduri externe nerambursabile “Iarba verde de la sate” derulat în 
cadrul Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională "Pentru Voi" Baia 
Mare.  
 
 Tot în cadrul acestui capitol, s-a utilizat pentru cheltuieli de capital, suma de 3,35 mii 
lei, pentru achiziția de calculatoare și licențe informatice în cadrul Serviciului județean de 
pază. 
 
 
3. CAPITOLUL 55.02 – TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI 
IMPRUMUTURI 

 La acest capitol prevederile inițiale au fost de 2.000 mii lei, diminuându-se pe 
parcursul anului în funcție de dobânda aferentă tragerilor din credit estimate a se efectua. 
Prevederile definitive la dobânzi sunt în valoare de 650 mii lei, efectuându-se plăți în valoare 
de 29,20 mii lei, realizând astfel o economie de 620,80 mii lei. 
 
4. CAPITOLUL 60.02. – APĂRARE 
 
 La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite în sumă de 400,00 mii lei  şi s-au 
efectuat plăţi în sumă de  387,57 mii lei, procentul de realizare fiind de 96,89%. În cadrul 
acestui capitol au fost finanţate cheltuieli cu bunuri şi servicii la Centrul militar judeţean 
precum şi cheltuieli de capital în valoare de 146,26 mii lei reprezentând reparaţii capitale 
faţada clădirii Centrului Militar Judeţean Maramureş de pe str. Turnului, nr.1, Baia Mare 
precum şi achiziţionarea unor licenţe pentru programe informatice. 
 
4. CAPITOLUL 61.02. - ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
 
 La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite în sumă de 400,00 mii lei  şi s-au 
efectuat plăţi în sumă de 327,51 mii lei, procentul de realizare fiind de 81,88%. 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.  
 
5. CAPITOLUL 65.02. – ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 Creditele  bugetare  aprobate  la acest capitol de cheltuieli sunt în sumă de 28.873,92 
mii lei, efectuându-se cheltuieli în sumă de  25.547,04 mii lei, procentul de realizare fiind de 
88,48%. În cadrul acestui capitol au fost finanţate cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri 
şi servicii iar în cadrul cheltuielilor de capital, în cuantum de 63,29 mii lei, s-a realizat 
achiziţia de echipament de supraveghere video la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională și efectuarea de reparații capitale la gardul împrejmuitor al Școlii Gimnaziale 
Speciale Baia Mare. 
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6. CAPITOLUL 66.0 . – SĂNĂTATE 
 
 La  acest  capitol de cheltuieli au fost aprobate credite bugetare în sumă de 26.042,00 
mii lei, şi s-au efectuat cheltuieli în sumă de 22.542,72 mii lei, procentul de realizare fiind de 
86,56%. Din acest capitol au fost finanţate cheltuieli de întreţinere şi funcţionare la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „ Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în sumă de 2.800 mii lei şi la Spitalul 
de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare pentru reparații capitale suma de 1.300 mii lei. 
  

La secțiunea de dezvoltare în sumă de 28.018,28 mii lei au fost cuprinse următoarele: 
 - Achiziția de aparatură medicală în cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. 
Constantin Opriş” fonduri în valoare de 2.878,64 mii lei, sursele de finanțate fiind veniturile 
proprii ale instituţiei. 

- La Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare s-au executat lucrări de 
investiții la obiectivul nou “Punct control poartă și centru informare pacienți - Gard 
împrejmuitor” pentru care s-a utilizat suma de 510,00 mii lei. Au mai fost realizate și alte 
cheltuieli de capital prin achiziția de dotări independente în sumă de 268,35 mii lei, constând 
în aparatură și mobilier medical (între care amintim: analizor automat de imunologie, analizor 
pentru electroforeza proteinelor, defibrilator inclusiv accesorii și altele). Tot la această 
instituție s-au realizat proiecte aferente obiectivelor de investiții în valoare de 153,48 mii lei; 
reparații capitale la  liftul destinat transportului personalului și pacienților, lucrări de 
reabilitare și modernizare a instalației de  produs și transportat apă caldă și la instalația de 
încălzire aferentă corpului A, precum și achiziția de licențe informatice în cuantum de 865,04 
mii lei. 

- În cadrul aceluiaşi capitol s-a prevăzut și suma de 27.122,00 mii lei pentru proiectul 
Consiliului judeţean Maramureş finanţat din fonduri europene nerambursabile postaderare 
„Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare” faţă de care s-
au cheltuit 23.280,73 mii lei. De asemenea tot în cadrul cheltuielilor de capital de la nivelul 
Consiliului judeţean Maramureş a mai fost utilizată suma de 61,98 mii lei pentru servicii de 
supraveghere lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Dr. Constantin Opriş”. 

 
7. CAPITOLUL 67.02. - CULTURĂ, RECREERE ŞI  RELIGIE  
 
 La acest capitol de cheltuieli au fost aprobate credite bugetare în sumă de   40.550,94 
mii lei, efectuându-se cheltuieli în sumă de 30.542,58 mii lei, procentul de realizare fiind de 
75,32%. 
 

Situaţia prevederilor bugetare aprobate şi a realizărilor pe fiecare ordonator de credite 
şi acţiuni finanţate de la acest capitol se prezintă astfel: 
                       - mii lei - 

 
Ordonatorul de credite 

Credite 
definitive în 
anul 2013 

 
Plăţi 
efectuate 

Biblioteca judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare 3.850,00 3.827,18 
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Muzeul judeţean de istorie şi arheologie Baia Mare 2.160,00 1.690,00 

Muzeul judeţean de etnografie şi si artă populară Baia 
Mare 

1.952,00 1.952,00 

Muzeul judeţean de artă Baia Mare 1.055,00 1.044,23 
Muzeul de mineralogie Baia Mare 828,17 808,41 
Ansamblul Folcloric Naţional “Transilvania” Baia Mare 2.045,00 2.045,00 
Şcoala de arte „Liviu Borlan” Baia Mare 520,00 400,90 
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale 

623,00 617,87 

Revista culturală Nord Literar 117,00 116,95 
Revista Familia Română 15,00 14,98 
Complex Astronomic Baia Mare 364,53 345,71 
Servicii religioase (personal neclerical) 6.988,19 6.988,18 
Programe fonduri nerambursabile sport 2.030,00 2.004,24 
Programe fonduri nerambursabile cultură 500,00 491,81 
Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii şi religiei 17.503,05 8.195,12 

  

 În cadrul acestui capitol bugetar s-au prevăzut la cheltuieli de capital sume în cuantum 
de 18.820,20 mii lei, din care s-au utilizat pentru realizarea investițiilor sume în valoare de 
7.119,34 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 6.183,86 mii lei. 
 
 La Muzeul Județean de Istorie și Arheologie s-au achiziționat obiecte patrimoniale în 
vederea completării patrimoniului muzeal. Pentru realizarea acestor investiții s-a utilizat suma 
de 9,00 mii lei. Tot la această instituție s-au efectuat cheltuieli  pentru executarea proiectului 
tehnic, a detaliilor de execuție și a documentației de autorizare a lucrărilor de investiții pentru 
obiectivul "Reabilitare acoperiş clădire sediu Baia Mare, str. Monetăriei, nr.1-3" în cuantum 
de 74,90 mii lei. 
 

În cadrul Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară s-au achiziționat  obiecte  
de artă specifice pentru completarea patrimoniului instituției și s-au efectuat  reparaţii capitale 
la hidro-izolaţiile acoperişului, la zidurile exterioare şi fundaţia clădirii pavilionare “Teatrul 
de vară”. Aceste investiții s-au realizat în urma utilizării sumei de 334,00 mii lei. 

 
Muzeul de mineralogie Baia Mare a realizat în anul 2014 investiții în valoare de 35,00 

mii lei constând în achiziţia de eșantioane minerale în vederea dezvoltării patrimoniului 
muzeal. 

 
În cadrul Muzeului de artă “Centru Artistic” Baia Mare suma de 212,72 mii lei a fost 

utilizată pentru achiziția unor piese de patrimoniu muzeal, a unui sistem de avertizare 
antiefracție și anti-incendiu precum și unui sistem de supraveghere video la clădirile arhivei, 
magaziei, depozitului 9 și extinderea sistemelor existente la garaj. În cadrul aceleiași sume se 
cuprinde și achiziția unui autoturism prin "Programului de stimulare a înnoirii parcului auto".  
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La Biblioteca judeţeană Petre Dulfu Baia Mare s-au realizat în cursul anului 2014 
investiții în valoare de 150,00 mii lei. Sumele au fost utilizate pentru achiziția de tehnică de 
calcul și reparații capitale la structurile  hidro superioare aferente acoperișului și pereților 
exteriori. 

 
În cadrul Complexului Astronomic Baia Mare s-au realizat investiții în valoare de 

111,56 mii lei după cum urmează. La categoria de investiții dotări independente au fost 
achiziționate o autoutilitară, un telescop cu obiectiv de 400mm, un sistem de supraveghere și 
un sistem de ventilație pentru sala de spectacole a Planetariului Baia Mare. La categoria de 
investiții alte cheltuieli asimilate investițiilor au fost achiziționate licențe informatice. 

 
8. CAPITOLUL 68.02. - ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE, 
INDEMNIZAŢII: 
 
 La acest capitol de cheltuieli au fost alocate credite bugetare în sumă de 88.844,91 mii 
lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 87.275,48 mii lei, procentul de realizare fiind de 98.23%.  
Din total, suma de 87.206,81  mii lei reprezintă plăţile efectuate de Direcţia generale de 
asistenţă socială şi protecţie a copilului Maramureş, din care 50.507,17 mii lei reprezintă 
transferuri de la bugetul de stat pentru drepturi acordate persoanelor cu handicap, suma de 
36.699,64 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 127,50 mii lei pentru acordarea 
de ajutoare unor persoane fizice şi juridice. Suma de 58,83 mii lei sunt plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul curent şi se scade.  
 

În privinţa cheltuielilor de capital în cursul anului 2014 deși au existat sume bugetate, 
la acest capitol nu s-au efectuat plăți. 

 
9. CAPITOLUL 70.02.- LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ : 
 
 La acest capitol de cheltuieli au fost alocate credite bugetare în sumă de 526,93 mii 
lei, utilizându-se suma de  17,32 mii lei iar suma de 654,12 mii lei sunt plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul curent şi se scade, rezultând un total de -636,80 mii lei.  
 
 S-au finanţat lucrări din categoria de investiţii „Cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF si 
a altor studii” cum ar fi:  
 

- studiu hidrologic privind debitele maxime cu probabilitatea de depășire de de 5% în 
regim natural în 7 secțiuni pe râurile: Botiza, Ieud, Valea Muncelului, Valea Poienilor și pe 
afluenți necadastrați ai râurilor Mara, Lăpuș și Cavnic  

- proiect tehnic, expertiză tehnică şi documentaţii pentru proiectul Centru naţional de 
informare şi promovare turistică Maramureş - Baia Mare etapa a II-a.  

 
Valoarea studiilor realizate este de 17,32 mii lei. 
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10. 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 37.657,00 
mii lei faţă de care plăţile sunt de 2.652,03 mii lei, cu un grad de realizare de  7,04%. 
Cheltuielile de capital din cadrul capitolului se cifrează la 2.014,45 mii lei din care s-au plătit 
lucrări pentru obiectivul Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi 
conştientizare din parcul naţional Munţii Rodnei, obiectiv "Centru de vizitare Parcul Naţional 
Munţii Rodnei" suma de 1.010,39 mii lei, iar pentru obiectivul Sistemul de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş suma de 1.004,06 mii lei. 

 
11. CAPITOLUL 80.02. - ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI 
DE MUNCĂ: 
 
 La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli  în sumă 14.426,09 mii lei pentru derularea 
unor proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare cum ar fi: 

- proiectul SMART EUROPE - Strategii inteligente prin crearea de locuri de muncă 
bazate pe inovare în regiuni din Europa  

- proiectul RoUaSoil: zona transfrontalieră România-Ucraina - Managementul 
siturilor contaminate cu produse petroliere 

- proiectul Regions 4 Green Growth - Regiunile pentru o dezvoltare verde 
- CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere 
- proiectul Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul 

EDED 
- proiectul Managementul pentru un aer mai curat în zona transfrontalieră România 

– Ucraina CLAMROUA 
- proiectul Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre 

naturale în regiunea transfrontalieră 
- proiectul Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o 

reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş 
şi Transcarpathia.  

 
Plăţile pentru aceste proiecte sunt în sumă de 4.896,36 mii lei cu un procent de 

realizare de 33,94%. Cheltuielile de capital realizate la acest capitol sunt în valoare totală de 
4.417,90 mii lei, din care pentru categoria de investiții Dotări independente s-au utilizat 
4.236,09 mii lei; pentru categoria de investiții Cheltuieli privind SF, SFP și alte cheltuieli 
privind studiile au fost efectuate plăți în valoare de 39,86 mii lei; pentru categoria de investiții 
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor a fost utilizată suma de 141,95 mii lei. 

 
12. CAPITOLUL 83.02.-AGRICULTURĂ: 
 
 La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli  în sumă 563,50 mii lei reprezentând 
transferuri de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru finanţarea Camerei 
Agricole Judeţene. În anul 2014 suma transferată este de 560,72 mii lei, procentul de realizare 
fiind de 99,51%. Cheltuielile de capital efectuate la acest capitol au fost în sumă de 34,99 mii 
lei, fiind efectuate pentru achiziția de tehnică de calcul. 
 
 

15 

 



 

 

13. CAPITOLUL 84.02.-TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII: 
 
 La acest capitol de cheltuieli, creditele bugetare aprobate au fost în sumă de 79.860,00 
mii lei, şi s-au efectuat plăţi în sumă de 32.936,26 mii lei, procentul de realizare fiind de 
41,24%. În cadrul  acestui capitol s-au finanţat lucrări de reparaţii şi întreţinere a drumurilor 
judeţene în sumă de 27.190,75 mii lei. La R.A. “Aeroportul Internaţional” Baia  Mare s-au 
transferat sume pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare în cuantum de 4.050,00 mii lei şi 
pentru cheltuieli cu investiţii suma de 169,11 mii lei. Din sumele transferate pentru investiții 
s-a achiziționat un echipament de scanare a lichidelor, aerosolilor si gelurilor pentru detecţia 
explozibililor lichizi. Tot la acest capitol s-au cuprins la prevederi bugetare suma de 
69.020,00 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 2014 s-au efectuat plăţi pentru această lucrare în sumă de 1.526,40 mii care reprezintă în 
totalitate cheltuieli de capital. 
  

Execuţia pe cele două secţiuni se prezintă după cum urmează: 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 
          Încasări realizate.......................................................  189.815,27 mii lei, 
          Plăţi efectuate............................................................ 181.501,10 mii lei, 
          Excedent...................................................................... 8.314,17 mii lei.  
 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 
          Încasări realizate......................................................... 18.500,83 mii lei, 
          Plăţi efectuate............................................................  38.535,01 mii lei, 
          Deficit......................................................................... 20.034,18 mii lei. 
 

C. EXCEDENTUL/DEFICITUL ANUAL  
 
La finele anului 2014, în secţiunea de funcţionare s-a înregistrat un excedent în sumă 

de 8.314,17 mii lei. Bugetul secţiunii de dezvoltare a fost aprobat cu un deficit de 42.094,00 
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 deficit de 
20.034,18 mii lei . 
 Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 20.034,18 mii lei se acoperă astfel: 

   8.314,17 mii lei din excedentul secțiunii de funcționare pe anul 2014; 
 11.720,01 mii lei din excedentul anilor precedenți. 

 
II. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE 
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII pe 2014 

 
Prin bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii 

s-au realizat venituri în sumă de 165.496,62 mii lei şi s-au efectuat cheltuieli în sumă de 
162.334,83 mii lei.                     

Contul de execuţie cuprinde veniturile şi cheltuielile aferente următoarelor instituţii: 
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Muzeul judeţean de artă “Centrul artistic” Baia Mare, Muzeul judeţean de istorie şi arheologie 
Baia Mare, Muzeul judeţean de etnografie şi artă populară Baia Mare, Muzeul de mineralogie 
Baia Mare, Ansamblul folcloric naţional "Transilvania" Baia Mare, Şcoala de arte "Liviu 
Borlan" Baia Mare, Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale  
Maramureş, Revista de cultură "Nord Literar" Baia Mare, Revista „Familia Română”, 
Direcţia judeţeană de evidenţă a persoanelor, Serviciul public judeţean  "Salvamont", Centrul 
judeţean de informare, consiliere şi formare profesională "Pentru voi”, Centrul judeţean de 
informare turistică “Maramureşinfoturism”, Spitalul Judeţean de Urgenţă „ Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, Camera Agricolă 
Judeţeană Maramureş .  

Execuţia pe cele două secţiuni se prezintă după cum urmează: 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: 
          Încasări realizate........................................................  160.468,07 mii lei, 
          Plăţi efectuate............................................................. 155.759,30 mii lei, 
          Excedent..........................................................................4.708,77 mii lei.  
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 
            Încasări realizate.........................................................    5.028,55 mii lei, 
            Plăţi efectuate...............................................................  6.575,53 mii lei, 

                      Deficit............................................................................ 1.546,98 mii lei. 

 Deficitul secţiunii de funcţionare provine de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „ Dr. 
Constantin Opriş” Baia Mare şi Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare si a fost 
acoperit din disponibilul anului precedent.  

 

III. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE 
NERAMBURSABILE PE 2014  

Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 pentru fondurile externe 
nerambursabile se prezintă pe total după cum urmează: 

- VENITURI 
                            Prevederi bugetare definitive........................... 385,00 mii lei 
                            Încasări realizate.............................................   49,28 mii lei                       
- CHELTUIELI 
                            Credite bugetare definitive..............................  385,00 mii lei 
                            Plăţi efectuate.................................................    49,28 mii lei.  
În anul 2014 a derulat programe cu finanţare externă nerambursabilă Biblioteca 

judeţeană „Petre Dulfu”. 
 
 

IV. CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE 2014 
 

 Valoarea creditului autorizat de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale este 
în valoare de 76.000  mii lei, din care pentru anul 2014 au fost autorizate trageri în valoare de 
44.000 mii lei.  

17 

 



 

 

 Au fost efectuate trageri către sfârșitul anului, în valoare de 4.900 mii lei pentru 
proiectul ”Reabilitarea Spitalului Județean de Urgențe dr. Constantin Opriș” achitându-se 
lucrări de construcții complementare aferente acestui proiect. 

Programul de investiţii realizate pe anul 2014 cuprinde obiective de investiţii cu 
finanţare integrală sau parţială de la buget în valoare totală de 45.914,70 mii lei, în următoarea 
structură: 

1. obiective în continuare                                32.001,38 mii lei 

2. obiective noi                                                1.514,06 mii lei 

3. alte cheltuieli de investiţii                           12.399,26 mii lei 

ÎN ANUL 2015 m-am preocupat de buna gospodărire a resurselor consiliului 
judeţean,  propunând spre aprobare Consiliului judeţean Maramureş bugetul propriu iniţial pe 
anul 2015 şi contul de execuţie al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2014, având în 
vedere asigurarea cu resurse financiare a tuturor instituţiilor din subordine. Bugetul iniţial pe 
2015 al Consiliului judeţean Maramureş la cheltuieli a fost de 600.086 mii lei iar până la data 
de 31 iulie s-au efectuat majorări în valoare de 5.161 mii lei (reprezentând proiecte cu 
finanţare nerambursabilă la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cheltuieli 
din sponsorizări la DGASPC, și cheltuieli de capital finanțate din excedentul anilor 
precedenți). 

 Bugetul  propriu iniţial al judeţului s-a stabilit la venituri în suma de 568.249 mii lei şi 
la cheltuieli în sumă de 600.086 mii lei cu un deficit de 31.837 mii lei. Deficitul în sumă de 
31.837 mii lei se acoperă din excedentul anilor anteriori. 

 Bugetul pe secţiuni se prezintă după cum urmează: 

- secţiunea de funcţionare cuprinde la venituri suma de 193.590,50 mii lei şi la cheltuieli suma 
de 193.590,50  mii lei.  

- secţiunea de dezvoltare cuprinde la venituri suma de 374.658,50 mii lei şi la cheltuieli suma 
de 406.495,50 mii lei cu un deficit de 31.837 mii lei care se acoperă din excedentul anilor 
anteriori.    

 Veniturile în sumă de 568.049 mii lei s-au constituit din următoarele surse: 

a) 2.700 mii lei venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuţii, vărsăminte şi alte 
venituri;   

b) 33.424 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit;  
c) 23.961 mii lei sume alocate de AJFP din cotele defalcate din impozitul pe venit   (18,5 %) 

pentru echilibrarea bugetului propriu;   
d)  58.144 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţului; 
e) 26.296 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului 

propriu; 
f) 187.701 mii lei subvenţii de la bugetul de stat, din care: suma de 55.295 mii lei pentru 

finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, suma de 600,00 mii lei pentru 
finanţarea camerelor agricole, suma de 22.000 mi lei pentru realizarea obiectivelor de 
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investiţii in turism şi suma de 109.806 mii lei pentru susţinerea derulării proiectelor 
finanţate din FEN post-aderare. 

g)  236.023 mii lei sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi pre-
finanţări.                        

Cheltuielile bugetului propriu al judeţului în sumă de  600.086 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 și asigurarea implementării 
proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și asigurarea cheltuielilor de capital de strictă 
necesitate . 

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.5/2015, conform Ordinului Comun nr. 
159/38/2015 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 2015.  

 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 2015 s-a avut în vedere constituirea unui fond 
de rezervă bugetară în valoare de 1.500 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 1.110,30 mii lei după 
cum urmează: 

 

 mii lei 

- cap. 54.02.- ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 320,00 

- cap. 61.02.- ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ 
NAŢIONALĂ 

3,00 

- cap. 67.02.-CULTURĂ, RECREERE ŞI  RELIGIE  din care: 670,65 

- acţiuni culturale 634,15 

- sport 36,50 

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

116,65 

TOTAL GENERAL 1.110,30 
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În anul 2015 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 1.200 mii lei  
- activităţi sportive 2.250 mii lei  
- culte religioase 1.000 mii lei. 

Programul de investiţii aprobate pe anul 2015 la luna iulie cuprinde obiective de 
investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget în valoare totală de 442.981,19 mii lei, 
în următoarea structură: 

                                                                                                                       mii lei 

Nr.  

crt.  
Denumire 
obiectiv 

P R O G R A M  2015 

TOTAL 

2015 

(col.6 la 

col.10) 

din care finanţat din: 

Surse 

proprii 

Credite 

T
ot

al
 

bu
ge

t 
lo

ca
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0 1 5 6 7 8 9 10 11 

  

  

TOTAL 

din care: 

474.547,34 

  

9.340,25 

  

70.690,34 

  

0,00 

  

394.485,75 

  

22.000,00 

  

31,00 

  

A 

OBIECTIVE 
(PROIECTE) 
ÎN 
CONTINUARE 442.981,19 0,00 70.690,34 0,00 372.290,85 22.000,00 0,00 

B 

OBIECTIVE 
(PROIECTE) 
NOI 5.227,00 965,00 0,00 0,00 4.262,00 0,00 0,00 

C 

  

ALTE 
CHELTUIELI 
DE 
INVESTIŢII 

din care: 

26.339,15 

  

8.375,25 

  

0,00 

  

0,00 

  

17.932,90 

  

0,00 

  

31,00 

  

a 
Achiziţii de 
imobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b 
Dotări 

12.116,59 6.248,00 0,00 0,00 5.868,59 0,00 0,00 
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independente 

c 

Chelt. pt elab 
SPF, SF si a 
altor studii 3.603,35 20,00 0,00 0,00 3.552,35 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 

e 

Alte cheltuieli 
asimilate 
investiţiilor 10.619,21 2.107,25 0,00 0,00 8.511,96 0,00 0,00 

 

Creditul intern pentru investiții 

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,  după cum urmează:                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                          mmiiii    lleeii  

DENUMIRE PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ VALOAREA 
CREDITULUI 

TOTAL CREDIT  din care: 76.000 

Reabilitare traseu DJ Baia Sprie – Cavnic-Ocna Sugatag-Călinesti - Bârsana 14.900 
Reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă Dr. Constantin Opriş Baia Mare 8.200 
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord 4.000 
Sistem de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș 45.000 
Măsuri de management privind creșterea gradului de informare din Parcul 
Munții Rodnei 

1.900 

Creșterea capacității de management în cazul dezastrelor naturale în zona 
transfrontalieră 

2.000 

 

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3950/12.01.2015  
s-a aprobat modificarea tragerilor din credit astfel: 

 în anul 2014:   4.900 mii lei; 
 în anul 2015: 71.100 mii lei. 

 Au fost efectuate trageri către sfârșitul anului 2014, în valoare de 4.900 mii lei, iar 
până la 31 iulie 2015 în valoare de 2.000 mii lei, pentru proiectul ”Reabilitarea Spitalului 
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Județean de Urgențe dr. Constantin Opriș” achitându-se lucrări de construcții complementare 
aferente acestui proiect. 

 

C. GESTIONAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI  PRIVAT AL JUDEȚULUI 
MARAMUREȘ 

 În  acest domeniu prioritare au fost următoarele activități; 

1. Pregătirea documentaţiilor necesare şi a unui număr de 42 de proiecte de hotărâre de 
consiliu judetean privind modificări intervenite în domeniul public şi privat, respectiv 
însuşiri de documentaţii tehnice cadastrale de dezlipire – parcelare, dare în 
administrare, retrageri din administrare, aprobarea trecerii unor bunuri dintr-un 
domeniu public într-altul, aprobarea dării în folosinţă gratuită sau exproprieri pentru 
cauze de utilitate publică, includeri de terenuri în domeniul public neexercitarea 
dreptului de preemţiune asupra unor monumente istorice. 

2. 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 etc.), deplasări pe teren cu topografii în vederea 
clarificării perimetrelor  imobilelor incluse in patrimoniul judeţului Maramureş.  

3. În perioada iulie 2014 - iulie 2015 au fost finalizate documentaţiile cadastrale şi 
înscrise în  C.F.  următoarele imobile:   

Nr. crt./ 

Data solu- 

ţionării/ 
depunere 
doc.cad. 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Drept de 
proprietate/ 
adm./folos. Adresa S.teren 

mp 

S.constr. 

mp 

Nr.CF 

/Nr.cad 

1 

14.08.2014 

Dosar 
nr:34211/ 
31.07.2014 

Repoz. teren 
Spit. Jud.de 
Urg. Dr.C-tin 
Opriş 

Str. 
Gh.Coşbuc 
nr.31 Baia 
Mare 

62012 

 

 

+1259 
dom.priv 

= 63271 

12511 

 

12691                                                                                                                                          
(Total) 

104814 Prop: Domeniul 
public MM 

Adm: Spitalul 
Judeţean 

3 

26.11.2014 

Dos.nr:4488
5/ 29.09.2014 

Complexul 
astronomic 
Baia Mare 

Str. 
G.Coşbuc 
nr.16 Baia 
Mare 

3420 549 117353 Prop: Dom. 
public MM 

Adm: 
Complex.astr.Ba
ia Mare 
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4 

02.12.2014 

Dos. 
nr:44878/ 

29.09.2014 

Secţia 
pediatrie III 
Baia Mare 

Str. 

Dr.V.Babeş 

Nr.52Baia 
Mare 

3154 385 117359 Prop: Dom. 
public MM 

Adm:Spitalul 
Judeţean 

5 

11.12.2014 

Dosarnr:440
98/ 

23.09.2014 

Serviciul de 
Ambulanţă 
Judeţean 

Str 
Progresului 
nr.17 

Baia Mare 

4277 956 117330 Prop: Dom. 
public MM 

Adm: 

Serv.de Amb. 
Judeţean 

7 

04.02.2015 

Dosar nr 
506/ 
07.01.2015 

Casă tip 
familial 

(repoziţionare 
teren) 

Str. 
Ţibleşului 
nr.1 

Baia Mare 

162 144 106097 

 

Prop: Dom. 
public MM 

 

8 

17.03.2015 

Dosar nr. 
7076/ 
17.02.2015 

Teren 
biblioteca 
judeţeană 

Str. 
Independenţe
i Nr.48 

Baia Mare 

7.875 - 116962 Prop: Domeniul 
public MM 

Adm: 

Bibl. Jud. 

11 

02.04.2015 

Dosar 
nr44102 

/23.09.2014 

Şcoala 
gimnazială 
specială 

Str. Barbu 
Delavrancea , 
nr. 25/A 

Baia Mare 

7.253 1877 117349 Prop: Domeniul 
public MM 

Adm:Şcoala 
gimn. specială 

12 

02.04.2015 

Dosar 
nr.44104      
/23. 09.2014 

Centrul de 
primire în 
regim de 
urgenţa a  
copilului Baia 
Mare 

Str. 
Progresului 
nr. 17 B Baia 

Mare 

472 190 117388 Prop: Domeniul 
public MM 

Adm: 

D.G.A.S.P.C.M 

17 Teren 
intravilan 

Tăuţii - 
Măgherăuş 

2.891 - 54412 Prop: Domeniul 
public MM 
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25.06.2015 

Dosar 
nr.18951 
/20.04.2015 

 Adm:   
R.A.Aerop. 

18 

09.06.2015 

Dosar 
nr.18947  
/20.04.2015 

Teren 
intravilan 

 

Tăuţii - 
Măgherăuş 

 

8.771 

 

- 

 

54407 

 

Prop: Domeniul 
public MM 

Adm:   
R.A.Aerop. 
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08.07.2015 

Dosar 
nr.34337     
/08.07.2015 

Teren 
intravilan 

Tăuţii - 
Măgherăuş 

 

102 - 54406 Prop: Domeniul 
public MM 

Adm:   
R.A.Aerop. 

 

4. Pregătirea documentaţiilor necesare şi a proiectelor de hotărâre de guvern în vederea 
modificării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unor unităţi 
administrativ-teritoriale -  8  proiecte de hotărâri. 

5. S-a  aflat în lucru verificarea documentaţiilor necesare în vederea iniţierii unui proiect 
de hotărâre de guvern referitor la modificarea si completarea Inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al unor unităţi administrativ-teritoriale (pentru 18 
unităţi administrativ-teritoriale care, conform reglementarilor 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. 

6. Organizarea şi întocmirea, prin licitaţie, a documentaţiei necesare în vederea închirierii 
a două cabinete medicale dintr-un imobil aparţinând domeniului privat al judeţului. 

7. Anual, împreună cu reprezentantul colegiului medicilor, verificarea  pe teren a  
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege referitoare la modul de utilizare a spaţiilor 
medicale şi conexe actului medical, dobândite în urma vânzării acestora. 

 

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte  

ACTE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂŢII STRUCTURII  

 legi – 215/2001; 590/2003; 7/2004, 188/1999, 285/2010 
 hotărâri – 552/1991, 1241/2004,363/2010,273/1994,925/2006 
 ordonanţe etc. 80/2001, Ordin MDRL nr. 298/2009 , Ordin  MDRT 

1535/2012, Ordin MDRT nr. 2183/2010,34/2006 
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PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIE/SERVICIU 

STRATEGIA DIRECŢIEI 

 viziune : Consolidarea imaginii județului Maramureș pe plan local, regional, 
naţional şi internațional 
Promovarea acelor proiecte care  răspund necesităților de dezvoltare ale   
județului identificate în Planul de dezvoltare al județului pentru perioada 2007-
2013 precum și în urma centralizării și prioritizării propunerilor de proiecte, 
pentru perioada 2014-2020, rezultate în urma consultărilor publice. 

 misiune : Dezvoltarea relațiilor locale, regionale, naţionale şi internaționale și 
identificarea de noi parteneri externi în vederea promovării județului 
Maramureș  
- Identificarea și promovarea oportunităților de finanțare disponibile pentru 
nivelul judeţului; 

- Promovarea finanțării proiectelor care se regăsesc în portofoliul de proiecte al 
județului Maramureș în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați. 

- Evaluarea stadiului implementării obiectivelor investiționale aflate în sfera de 
competenţă a Consiliului Judeţean;  

- Monitorizarea implementării Planului de dezvoltare al judeţului; 

 scop : Dezvoltarea sustenabilă a județului Maramureș cu ajutorul relațiilor, a 
partenerialelor interne şi externe și a proiectelor implementate în parteneriat 
naţional şi internațional 
Elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele acceptate prin hotărâre a 
consiliului județean spre a fi promovate în vederea obținerii de finanțare din 
diferite surse naționale și internaționale. 

 domenii : Relații interne, relaţii internaționale, înfrățiri și colaborări, proiecte 
din finanțări externe implementate în parteneriat internațional 
- Atragerea de finanțări nerambursabile prin promovarea de proiecte în 

următoarele domenii:  
 infrastructură rutieră 
 infrastructură de sănătate  
 infrastructură educațională  
 turism 
 mediu 
 energii regenerabile  
 dezvoltare transfrontalieră 
 

 obiective strategice 
1. Dezvoltarea înfrăţirilor şi cooperărilor  existente şi identificarea de noi parteneri 
2. Sprijinirea consiliilor locale din judeţ în identificarea de parteneri de înfrăţire şi 

cooperare şi implicarea lor în acţiuni şi proiecte externe 
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3. Vizibilitate sporită a  judeţului Maramureș şi a Consiliului Judeţean Maramureş pe 
plan naţional şi internațional  

4. Promovarea judeţului la nivel local, regional şi internaţional 
5. Promovarea de proiecte cu finanţări  externe implementate alături de parteneri din 

regiuni europene  
6. Stabilirea unor agende de întâlniri  şi invitarea ambasadorilor ţărilor cu investiţii 

relevante în judeţul Maramureş  
7. Marcarea unor sărbători importante   
8. Implicare activă în organizaţii şi reţele naţionale şi internaţionale la care CJMM 

este membru  
9. Pregătirea de materiale de protocol şi de promovare a judeţului   
10. Încadrarea și corelarea obiectivelor de investiții ale județului, a propunerilor de 

proiecte cu prioritățile de dezvoltare identificate, cu strategia de dezvoltare a 
regiunii Nord Vest și Planul Național de Dezvoltare Regională precum și cu 
Cadrul Strategic Național de Referință  

 

 proiecte de hotărâri ale Consiliului Judeţean Maramureş 
Următoarele acte administrative au fost emise la inițiativa sau cu participarea DDIP: 
Hotărârea nr.118/09.07.2014; Hotărârea nr.121/09.07.2014; Hotărârea nr.127/27.08.2014; 
Hotărârea nr. 139/27.08.2014; Hotărârea nr.144/17.09.2014; Hotărârea nr.146/17.09.2014; 
Hotărârea nr.150/17.092014; Hotărârea nr.151/17.09.2014; Hotărârea nr.154/17.09.2014; 
Hotărârea nr.155/17.09.2014; Hotărârea nr.159/29.10.2014; Hotărârea nr.161/29.10.2014; 
Hotărârea nr.162 29.10.2014; Hotărârea nr. 163/29.10.2014; Hotărârea nr.164/29.10.2014; 
Hotărârea nr.182/29.10.2014; Hotărârea nr.183/29.10.2014; Hotărârea nr.186/12.11.2014; 
Hotărârea nr.191/26.11.2014; Hotărârea nr.197/26.11.2014; Hotărârea nr.207/22.12.2014; 
Hotărârea nr.206/22.12.2014; Hotărârea nr.7/13.01.2015; Hotărârea nr.8/25.02.2015; 
Hotărârea nr.9/25.02.2015; Hotărârea nr.20/25.02.2015; Hotărârea nr.21/25.02.2015; 
Hotărârea nr.23/25.02.2015; Hotărârea nr.30/12.03.2015; Hotărârea nr.60/29.04.2015; 
Hotărârea nr.61/29.04.2015; Hotărârea nr.73/29.05.2015; Hotărârea nr.75/29.05.2015; 
Hotărârea nr.76/29.05.2015; Hotărârea nr.77/29.05.2015; Hotărârea nr.90/9.06.2015; 
Hotărârea nr.99/01.07.2015; Hotărârea nr.101/01.07.2015; Hotărârea nr.102/01.07.2015; 
Hotărârea nr.103/01.07.2015; Hotărârea nr.111/08.07.2015; Hotărârea nr.112/08.07.2015; 
Hotărârea nr.114/08.07.2015; Hotărârea nr.118/29.07.2015; Hotărârea nr.119/29.07.2015; 
Hotărârea nr.121/29.07.2015; Hotărârea nr.122/29.07.2015; 

Activităţi curente 
 

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  
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- 26 – 27 mai 2015 Workshop Nyiregyhaza proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor 
de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

- 9 septembrie 2015 Ședință de lucru proiect Nyiregyhaza Dezvoltarea Durabilă a 
Regiunilor de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

- 9 octombrie 2015 Ședință de lucru Nyiregyhaza proiect Dezvoltarea Durabilă a  
Regiunilor de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

1.2 Jasz- Nagykun –Szolnok – Ungaria,    
- Participarea  reprezentanților judeţul Jasz Nagykun Szolnok,  Ungaria (vice-
preşedintele judeţul Jasz Nagykun Szolnoc Zsolt Berec şi doi membri ai adunării 
generale a judeţului Agnes Laszlo şi Tamas Csanyi ) în perioada 7-10 mai 2015 la 
Zilele Maramuresului  și la sedinta festivă orgaizată cu această ocazie .  

- Joi 18 iunie 2015, la Szolnok a avut loc o conferință internațională la care au 
participat reprezentanții județelor tranzitate de râul Tisa. Pe lângă reprezentanţii 
județelor Maramureș și Satu Mare, au participat cei din cadrul regiunii Eszak-Alfold 
(județele Szabolcs-Szatmar - Bereg și Hajdu – Bihar); ai oblastului Zakarpatia 
(Ucraina); ai regiunii Kosice (Slovacia) şi ai regiunii Vojvodina (Serbia), dar și ai 
județului învecinat Satu Mare. Scopul întâlnirii a fost acela de a pune bazele unei 
cooperări active care să susțină dezvoltarea durabilă a arealului din jurul acestui râu. 
Cu această ocazie a fost semnata o declaraţie de intenție privind viitoarea colaborare în 
bazinul Tisei  

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 unor oaspeți din Ucraina la evenimentului „Crăciun în 
Maramureş” organizat la Baia Mare de Consiliul Judeţean Maramureş în data 
de 20 decembrie 2014. Reprezentanții regiunii Transcrapatia: Chubirko 
Volodymyr Volodymyrovici - preşedintele Consiliului Regional Transcrapatia, 
Hubal Vasyl Ivanovici – preşedintele Administraţiei Regionale Transcrapatia 
au purtat discuții cu preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, în 
perspectiva realizării unor proiecte transfrontaliere. La manifestare au mai 
participat preşedintele Uniunii Regionale a Românilor din Transcarpatia 
„Dacia” – Ioan Botoş, primarii din comunele Slatina şi Biserica Albă, dar şi o 
echipă a Secţiei Române a Televiziunii din Ujgorod. 

- În data de  28 ianuarie 2015, o delegaţie din Transcarpatia condusă de 
Mykhaylo Popovych, prim vicepreşedinte al Consiliului Regional 
Transcarpatia, - din care au mai făcut parte şi Boris Kuzyma, preşedintele 
Uniunii Artiştilor Plastici din Transcarpatia şi Mykail Nagorkin, reprezentant 
al Agenţiei de Dezvoltare Transcarpatia - a vizitat Consiliul Judeţean 
Maramureş, fiind primiţi de preşedintele CJMM. S-au analizat potenţialele 
proiecte comune ce urmează a fi promovate spre finanţare în cadrul 
programelor europene 
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- Joi 21 mai 2015, reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş, s-au deplasat 
la Uzhhorod (Ucraina) pentru a evalua stadiul implementării proiectului şi 
pentru a vizita centrul EDED din cadrul Şcolii 5 Uzhgorod 

- Inaugurarea planetariului digital de la Uzhgorod în data de 22 mai 2015 
ceremonia de inaugurare a Centrului pl@NETour din Uzhgorod, respectiv a 
planetariului digital și a domului mobil achiziționat prin proiect. La această 
ceremonie au participat pe lângă membrii echipelor de proiect a celor 4 
parteneri din România și Ucraina și reprezentanți din conducerea 
Administrației de Stat a regiunii Transcarpatia, a Departamentului de Relații 
Externe și a Departamentului de Turism din cadrul regiunii Transcarpatia, a 
Rectoratului Universității Naționale Uzghorod și a Laboratorului de Cercetări 
Spațiale din cadrul Universității. 

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 instituții din subordine:  

- Şeful Centrului de Coordonare Operaţională din cadrul Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă al Regiunii Ivano-Frankivsk, lt. col. Gavryşkiv Igor 
Vaselyovych, împreună cu şeful Serviciului de Relaţii Publice şi Mass-Media 
din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al regiunii, Prylyuk 
Olexander Iurevich, au fost oaspeţii Consiliului Judeţean Maramureş, în data 
de 18 septembrie 2014. Discuţiile au vizat posibilitatea realizării unui proiect 
comun, promovat prin Programul Operaţional România-Ucraina 2014-2020. 
Obiectivul proiectului este implementarea unui sistem informaţional pentru 
managementul situaţiilor de urgenţă în zona de graniţă, care să coordoneze 
intervenţiile asociate cu acestea;    

- 1–2 iulie 2015 Workshop Ivano-Frankivsk proiect Dezvoltarea Durabilă a 
Regiunilor de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii 
Carpatice 

- 7 – 8 octombrie 2015 Workshop Ivano-Frankivsk proiect Dezvoltarea 
Durabilă a Regiunilor de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a 
Euroregiunii Carpatice              

1.5 Flevoland – Regatul Țărilor de Jos colaborare derulată în cadrul a două proiecte 
finanțate prin programul INTERREG IV C: Smart Europe și regiuni pentru Dezvoltare 
Verde  -  Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş s-a întâlnit în data de 2 
octombrie 2014 cu reprezentantul Provinciei Flevoland, dl. Jan Nico Appelman – 
vice-guvernatorul Reginei in provincia Flevoland și preşedintele Comitetului de 
Monitorizare a proiectului Regiuni pentru dezvoltare Verde. Oaspetele a dorit să 
mulţumească administraţiei judeţului Maramureş pentru buna colaborare pe perioada 
derulării proiectului, dar şi să discute despre potenţiale domenii de interes reciproc 
pentru o colaborare viitoare;  
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     Participarea la Conferința finală a proiectului Smart Europe care a avut loc în perioada 
2-6 noiembrie 2014 la Almere – Olanda 

- 22 aprilie 2015 a fost semnat acordul de colaborare dintre Maramureș si Flevoland în 
cadrul unep video-conferințe.   

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 oczia Targul Internațional 
de Produse Tradiționale „Săptămâna Verde” de la Berlin - 16  ianuarie 2015.  

1.8 Panevezys – Lituania – În perioada 16-18 septembrie 2014 o delegație din cadrul 
Consiliului Județean Maramureș, condusă de dl. vicepreședinte Emil Marinescu a 
efectuat o vizita oficială în Panevezys- Lituania, ocazie cu care a fost semnată 
declaratia de intenție pentru o viitoare cooperare;  

- În perioada 9-14 Martie 2015, o delegaţie oficială a Consiliului Judeţean Maramureş 
condusă de dl. vicepreşedinte Emil Marinescu, din care au mai făcut parte dl Dumuţa 
Dumitru secretarul judeţului Maramureş şi d-na Mihaela Liţe - şef birou, Biroul Relaţii 
Externe au vizitat municipalitatea şi districtul Panevežys din Lituania, în vederea 
semnării Înţelegerii de cooperare dintre judeţul Maramureş, municipiul Panevežys şi 
districtul Panevežys 

-  Participarea  reprezentanților districtului Panevezys, Litunia (Jonas Masiokas, 
membru în Consiliul districtului Panevezys, Jolita Nevardauskiene, consiliera 
primarului districtului şi Vikrginija Petrauskiene, expert superior în cadrul 
Departamentului Relaţii Internaţionale) în perioada 7-10 mai 2015 la Zilele 
Maramureşului  și la şedinţa festivă organizată cu această ocazie  

- Participarea Ansamblului Folcloric National Transilvania la  Festivalul Internaţional 
„Siauliai” Lituania  5-12 iulie 2015 

 

2. Organizaţii internaţionale 
 

2.1 Adunarea regiunilor Europe 
-  În perioada 9-12 iunie 2015, delegația județului Maramureș, condusă de președintele 
Consiliului Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu, a participat la Adunarea Generală ARE, ce a 
avut loc în Goteborg (regiunea Vastra Gotaland din Suedia). Evenimentul a marcat pentru 
Adunarea Regiunilor Europene (AER), 30 de ani de activitate și rezultate deosebite la nivelul 
membrilor săi. 

- Participare la Şcoala de vară ARE,  care a avut loc la Novi Sad Vojvodina  în perioada 17-23 
august 2014, judeţul nostru fiind membru în comitetul de organizare. 

- Implementare în comun a proiectului R4GG finnațat prin programul INTERREG IV C 
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   2.2 Euroregiunea Carpatică  

- 26 – 27 mai 2015 Workshop Nyiregyhaza proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

10 – 11 iunie 2015 Workshop Satu Mare proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

1 – 2 iulie 2015 Workshop Ivano-Frankivsk proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

11 – 12 iulie 2015 participare Festival Internațional de Folclor – Trzcinica – Polonia 

2 – 3 septembrie 2015 Workshop Kosice proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

9 septembrie 2015 Ședință de lucru proiect Nyiregyhaza Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

7 – 8 octombrie 2015 Workshop Ivano-Frankivsk proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor 
de Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

9 octombrie 2015 Ședință de lucru Nyiregyhaza proiect Dezvoltarea Durabilă a Regiunilor de 
Frontieră asigurată de o funcţionare eficientă a Euroregiunii Carpatice 

 

3. Promovarea judeţului la nivel internaţional 
 

3.1 Forum de Cooperare Alpi Carpaţi 
Reprezentanți ai Consiliului Județean Maramureș în perioada 13-14 septembrie 2014 la  
cea de-a treia ediţie a conferinţei-târg „Forum de Cooperare Alpi-Carpaţi”, organizată 
de Asociaţia Euroregiunii Carpatice Polonia. Manifestarea s-a desfăşurat în Rzezsow – 
Polonia, în cadrul Centrului Regional pentru Sport şi Expoziţii „Podromie Hall”;  

3.2  Târgul Internațional al produselor tradiționale Săptămâna Verde   Berlin 2015  

În perioada 16 -25 ianuarie 2015, a avut loc la Berlin a 80-a ediţie a „Grune Woche-
Săptămâna Verde” - Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură 
şi Horticultură, manifestare la  Maramureşul a fost reprezentat de producători 
tradiționali și de  meşteri populari. 

 

3.3  Festivalul internațional de folclor „Siauliai” Lituania   

Participarea Ansamblului Folcloric National Transilvania la  acest festival internaţional în 
perioada 5-12 iulie 2015 

3.4  Festival Internațional de Folclor – Trzcinica – Polonia  Participarea ansamblul 
Vasile Lucaciu din Șișești în perioada 11 – 12 iulie 2015  la acest festival organizat în 
cadrul euroregiunii Carpatice 
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3.5 Conferința finala din cadrul proiectului Regiuni pentru Dezvoltare verde în Baia 
Mare în perioada 1-3 octombrie 2014. La conferință au participat membri ai echipelor de 
proiect, politicieni din regiunile partenere, precum și reprezentanţi ai instituțiilor şi 
firmelor maramureşene Parteneriatul  din cadrul proiectului este format din: Provincia 
Flevoland (NL, partener lider),regiunile Norrbotten și Vastenorrland (SE), Consiliul 
Județean Maramureș și Agenția de Energie Prahova (RO), regiunile Abruzzo și Lazio 
(IT), Agenția de Energie Valencia și Institutul Tehnic pentru Energie (ES), Parcul 
Științific Patras ce reprezintă regiunea Western Greece (EL), Centrul pentru dezvoltare 
regenerabila reprezentând regiunea Gabrovo (BG), provincia Noord-Brabant (NL), 
Adunarea Regiunilor Europei (ARE), Agenția de Dezvoltare Regională Eszak – Alfold 
(HU) și Consiliul Județean Oldham, reprezentând regiunea Greater Manchester (UK); 

   3.6- Târgul  dedicat tehnologiilor de mediu’’Green Project Partnership’’ Cu 
participarea președintelui Zamfir Ciceu la - Târgul  dedicat tehnologiilor de mediu 
’’Green Project Partnership’’, organizat de KOTRA (Biroul Comercial al Ambasadei 
Republicii Coreea) la Varşovia-Polonia, în perioada 18-20  noiembrie 2014. Preşedintele 
a prezentat unul dintre proiectele majore ale judeţului: „Sistem de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Maramureş”. 

  3.7  Sărbătorirea Zilei României în Spania Participarea reprezentanților Consiliului 
Județean Maramureș în data de 30 noiembrie 2014 la sărbătorirea Zilei  Naționale a 
României  în Colado Villalba – Spania, manifestare organizată de Parohia Ortodoxă din 
Villalba. 

 

    4.  Integrare europeană – acţiuni de informare 

Consiliul Județean Maramureș împreună cu Punctul “Europa pentru cetățeni” din 
România – Unitatea de Management din cadrul Ministerului Culturii au organizat, ăn data de  
9 februarie 2015, o sesiune de informare privind oportunitățile de finanțare oferite de 
programul comunitar “Europa pentru cetățeni”.  

Consultări cu factorii interesaţi de prima versiune a Programului Operaţional România – 
Ucraina 2014 – 2020 au avut loc în 25 mai 2015, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Maramureş, la acestea participând reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, ai Consiliilor Judeţene Maramureş şi Satu Mare, ai primăriilor şi ai 
ONG-urilor. Consultantul desemnat de MDRAP, Ciprian Ciucu a prezentat strategia 
programului, caracteristicile teritoriale, activităţile indicative şi alocarea bugetară 

 

 

5. Colaborarea cu Ambasadele 

5.1  Ambasada Chinei la București Excelenta Sa, doamna Ambasador a Republicii 
Populare Chineze HUO YUZHEN, a vizitat în cursul lunii octombrie județul 
Maramureș. Cu această ocazie, în data de 3 octombrie 2014 s-a întâlnit cu 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Emil Marinescu;  
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5.2 Consulatul Republicii Federale Germania la Timișoara Domnul Rolf Maruhn, 
consulul Republicii Federale Germania în Timișoara a avut o întâlnire în data de 
14 octombrie 2014  cu președintele Zamfir Ciceu; 

5.3 Ambasada Croației la București Excelența Sa doamna Andrea Gustovic-
Ercegovac,   Ambasadoarea Croaţiei a participat  în data de 7 mai 2015 la 
Simpozionul Multiculturalism în spaţiul maramureşean” – care a deschis seria 
manifestărilor culturale dedicate Zilelor Maramureşului. Manifestarea, desfăşurată 
în sala mare a Palatului Administrativ Baia Mare s-a bucurat de prezenţa unor 
personalităţi ale mediului cultural maramureşean, de reprezentanţi ai etniilor 
conlocuitoare, dar şi de prezenta  

5.4 Ambasada României în Lituania și Letonia – Excelența Sa Ambasadorul 
României în Lituania şi Letonia, Dan Bălănescu a trimis preşedintelui Consiliului 
Judeţean Maramureş, Zamfir Ciceu o scrisoare de felicitare pentru prestaţia de 
excepţie a Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, care a susţinut un spectacol 
organizat de Ambasada României la Vilnius 

5.5 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 
transmis mai multe filme reprezentative. Astfel s-au derulat următoarele 
manifestări cu sprijinul ambasadelor: 
- Expoziţie de fotografii şi Zilele filmului rusesc la Bastionul Măcelarilor 

organizat în perioada 10-17 iulie 2014. 

 

6 Alte activităţi 
 

- Participarea președintelui Consiliului Judeţean Maramureş la Seminarul internaţional 
privind dezinstituţionalizarea şi reforma protecţiei copilului, care a avut loc în Baia Mare, 
în 12 septembrie 2014. La masa dialogului s-au așezat specialişti din ONG-uri, oficiali din 
instituţii publice din America Centrală şi de Nord, experţi şi specialişti din cadrul 
serviciilor publice locale şi judeţene din Maramureş. Programul face parte din iniţiativa 
Hope and Home for Children de a disemina experienţa dobândită prin derularea de 
programe de dezinstituţionalizare şi reformă în Europa şi Africa, alături de parteneri din 
partea autorităţilor locale şi naţionale; 

- Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş s-a întâlnit  în data de 25 septembrie 2014 
cu dl. Loic Thetio – unul dintre cei mai importanţi prieteni francezi ai Maramureşului. Prin 
„Association Solidarite PloemeuRoumaniE”, Loic Thetio a contribuit de curând la 
redeschiderea Spitalului Orăşenesc din Baia Sprie, unde a adus echipamente şi materiale 
necesare bunei funcţionări a instituţiei. Acum a venit cu ajutoare pentru comunele Groşii 
Ţibleşului, Şişeşti şi pentru ambulatoriul Spitalului din Baia Sprie; 

- Participarea în perioada 23-26 noiembrie 2014 la vizita de studiu în Sundsvall –Suedia, 
în cadrul proiectului Smart Europe, din delegație făcând parte reprezentanți ai Consiliului 
Județean Maramureș,  UTCN- Centrul Universitar Nord Baia Mare și CCI Maramureș; 
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- Participarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureș la Conferința de lansare a    
programului INTERREG EUROPE, care a avut loc în perioada 1-2 decembrie 2014  la 
Bologna – Italia; 

- În perioada 2-11 decembrie 2014, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a 
participat  în Republica Africa de Sud, la simpozionul „School of Public Leadership” 
organizat de Revista Română de Administraţie Publică Locală (rrAPL); 

- Participarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureș la vizita de studiu în cadrul 
proiectului „Regiuni pentru dezvoltare Verde” care a avut loc în Mancheter-Marea Britanie, 
în perioada 3-4 decembrie 2014;  

- Secretariatul Tehnic Comun al Programului de colaborare transfrontaliera HUSKROUA a 
vizitat marţi 10 februarie 2015  Complexul Astronomic Baia Mare în vederea 
monitorizării proiectului pl@NETour şi a prezentării noului echipament 

- În perioada 17-18 martie 2015 in cadrul proiectului Planetour , a avut loc la Baia Mare  
inaugurarea noului echipament optico-mecanic - proiectorul stelar Skymaster Zkp 4. 
Echipamentul a fost achiziționat în cadrul proiectului “pl@NETour ” finanțat prin 
Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina 2007-2013, iar inaugurarea sa, a fost făcută în contextul aniversării a 45 de ani de 
existență a complexului astronomic, eveniment intitulat: ”STELE VECHI ÎN HAINE 
NOI”. 

- Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în calitate de beneficiar a implementat în 
cadrul Programului ”Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border 
Coooperation Program 2007-2013”, proiectul ”DECC - Sprijinirea dezvoltării economice 
bazate pe cultură şi creativitate în regiunile de la graniţa Ungaria, Romania şi Ucraina”, la 
activităţile acestuia fiind invitaţi să participe şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 
Maramureş 

 

7  Proiecte implementate în parteneriat internaţional 
 

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 
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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 Baioa 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 
-Declaratie de intenție privind viitoarea colaborare în bazinul Tisei semnată la data de 18 
iunie 2015 la Szolnok cu ocazia Conferintei  cu titlul ”Stabilirea unie cooperări inetrnaționale 
în bazinul Tisei” 

- Declaraţie de intenţie privind colaborarea dintre judeţul Maramures, România şi districtul şi 
municipalitatea Panevezys , Lituania semnata la data de 17 septembrie 2014 

- Înţelegere de cooperare între judeţul Maramures, România şi districtul şi municipalitatea 
Panevezys, Lituania semnată la data 12 martie 2015 

- Acord de colaborare cu provincia Flevoland, Ragatul Țărilor de Jos  semnat în data de 22 
aprilie 2015 . 

 colaborări, parteneriate 
- Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul Relaţii Externe a  consolidat colaborările şi 
parteneriatele existente cu următoarele judeţe şi regiuni: Szabolcs- Szatmar-Bereg, Jasz-
Nagykun-Szolnok din Ungaria, Transcarpatia, Ivano-Frankivsk din Ucraina,  Saxony-Anhalt 
din Germania şi a iniţiat 2 noi colaborări cu  municipalitatea şi districtul Panavezys din 
Lituania şi cu  provincia Flevoland din Olanda. 

- Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Externe promovat în calitate de lider 
proiectul  ”Re-live your communism: Free citizens of all countries unite! (Re-trăiește 
comunismul – Cetățeni liberi din toate țările uniți-vă” în cadrul Programului de Finanțare : 
Europa pentru Cetățeni 2014-2020, Componenta 1: Memorie istorică europeană în parteneriat 
cu Adunarea Generală a județului Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria) si Municipalitatea 
Panevezys (Lituania). Proiectul   are ca obiectiv  înțelegerea istoriei naționale în contextul 
diversității și cetățeniei active promovate de Uniunea Europeană. În urma evaluării proiectul 
nu a fost selectat pentru finanţare. 

- Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Externe promovat în calitate de partener 
proiectul cu titlul ” Mastering social dynamics: the innovative response to the economic 
crisis – Cooordonarea dinamicii sociale : răspuns inovativ la criza economică, 
MasterSocial în cadrul Programului de finanţare HORIZON 2020, Acțiunea INSO 5: 
Inovație socială în comunitate - activități de coordonare și suport (CSA). Parteneriatul e 
condus de Agenția de Dezvoltare a Districtului Larnaca (Cipru) alături de alți 15 parteneri 
din: Suedia, Olanda, Irlanda, Grecia, Slovenia, Italia, Spania, Franța, Ungaria (organizația 
non-profit EARDA partener constant al nostru în proiectele anterioare INTERREG IVC), 
Croația, Malta și Romania. În urma evaluării proiectul nu a fost selectat pentru finanţare 

- Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul Relaţii Externe a promovat în calitate de partener 
proiectul având titlul ”Awareness Building of Cultural Diversity ABCD – Consolidarea  
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conștientizării prin diversitatea culturală”  în cadrul Programului de Finanțare : Erasmus 
Plus, Acțiunea cheie 1: Mobilități de învățare. Parteneriatul este condus de o organizație non – 
profit din regiunea Greater Manchester, localitatea Hartlepool, organizație dedicată 
promovării tinerilor, denumită: “The Wharton Trust’’Proiectul a fost aprobat spre finanţare.  

- Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii Externe promovat în calitate de partener 
proiectul  cu titlul ”Creative Shore – Connecting the dynamic force of culture and 
creativity with the solidity of the business world : Evolved Cultural Districts to upgrade 
territories in European Regions” (Limane Creative- Conectarea forței dinamice a 
culturii și creativității cu soliditatea lumii afacerilor; Districte culturale evoluate care să 
actualizeze teritoriile în regiuni europene)în cadrul programului de finanţare INTERREG 
EUROPE. Parteneriatul e condus de provincia Amcona Italia şi proiectul este în prezent în 
faza de evaluare.  

 seminarii, cursuri de perfecţionare, reuniuni   
→ participare 

- Participarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureș la Conferința de lansare a 
programului INTERREG EUROPE, care a avut loc în perioada 1-2 decembrie 2014  la 
Bologna – Italia; 

- Participarea în perioada 23-26 noiembrie 2014 la vizita de studiu în Sundsvall –Suedia, în 
cadrul proiectului Smart Europe, din delegație făcând parte reprezentanți ai Consiliului 
Județean Maramureș,  UTCN- Centrul Universitar Nord Baia Mare și CCI Maramureș; 

- Participarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureș la vizita de studiu în cadrul 
proiectului Regiuni pentru dezvoltare Verde care a vut loc în Mancheter- Marea Britanie, în 
perioada 3-4 decembrie 2014 

                                   →  organizare 

- Întâlniri de lucru în cadrul proiectului Planetour  în data de 1 iulie 2014 la Baia Mare, 17-18 
martie 2015   şi  Centru Seed în data de 21 mai 2015 . 

- Consiliul Județean Maramureș împreună cu Punctul “Europa pentru cetățeni” din România – 
Unitatea de Management din cadrul Ministerului Culturii au organizat, ăn data de  9 
februarie 2015, o sesiune de informare privind oportunitățile de finanțare oferite de 
programul comunitar “Europa pentru cetățeni” 

- Consultări cu factorii interesaţi de prima versiune a Programului Operaţional România – 
Ucraina 2014 – 2020 au avut loc azi, 25 mai 2015, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Maramureş, la acestea participând reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, ai Consiliilor Judeţene Maramureş şi Satu Mare, ai primăriilor şi ai 
ONG-urilor. Consultantul desemnat de MDRAP, Ciprian Ciucu a prezentat strategia 
programului, caracteristicile teritoriale, activităţile indicative şi alocarea bugetară. 

 

Acţiuni pentru dezvoltare regională 

• Organizarea  întâlnirilor de lucru, cu autoritățile administrației publice locale,  grupuri 
de acțiune locală, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții de învățământ, 
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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 publicare site, 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 Autotățile de Management din cadrul diferitelor 
ministere care gestioneaza 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 operational transfrontalier Romania 
– Ucraina  2014-2020 

• Colaborarea cu celelalte structuri ale Consiliului Județean Maramureș,  
 

 Promovare proiecte de dezvoltare 
• 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.    

• Identificărea 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 
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de recepție aferente acestor contracte, sau ale altor unităţi teritorial administrative din 
judeţ. 

• 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. 

 
 
 
 
Managementul proiectelor  
 

PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAM OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 

• 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 -  decembrie 2015 

Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.  
 

• Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord  
 

Sursa 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 
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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; 

- 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. 
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Valoarea totală a proiectului: 19.851.274,44 lei  

Perioada de implementare: iulie 2010 - decembrie 2015 

Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări. 

 

• 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; 
− 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 
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Perioada de implementare: octombrie 2010 – decembrie 2015 

      Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări. 

 

• 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 

40 

 



 

 

      Stadiu: în curs de implementare. 

 

PROIECTE FINANȚATE PRIN PROGRAM OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 
 

• 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 
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-decembrie 2015 

Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări. 
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• Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş 
 
Sursa de finanţare: Axa prioritara 2: ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deșeurilor și reabilitarea 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 României 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:  

Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş", 
implementat sub responsabilitatea Consiliului Judeţean Maramures, la care au fost luate în 
considerare prevederile din Planul  Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Maramureş, constă în 
investiţii în sectorul de gestionare a deşeurilor solide. Scopul acestor investiţii este 
conformarea la obiectivele stabilite prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în 
concordanţă cu Directivele UE şi legislaţia României în vigoare şi, implicit, cu obligaţiile 
asumate prin Tratatul de Aderare. 

 În acest scop proiectul integrează toate elementele necesare separării, colectării, 
transportului, transferului, tratării, reciclării şi depozitării deşeurilor. 

 Implementarea proiectului propus are drept scop atingerea următoarelor obiective: 

1. să asigure conformitatea cu legislaţia UE privind depozitarea deşeurilor biodegradabile; 
2. să protejeze sănătatea populaţiei şi a mediului prin îmbunătăţirea colectării şi depozitării 
deşeurilor şi prin asigurarea închiderii şi ecologizării depozitelor existente şi prin construirea 
unui nou depozit ecologic, în conformitate cu standardele UE; 

3.  să optimizeze gestiunea integrată a deşeurilor şi să îmbunătăţească calitatea serviciilor; 

4. să introducă şi să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, să promoveze 
reciclarea deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanţă cu reglementările 
naţionale şi ale UE şi să reducă cantitatea de deşeuri depozitate; 

5. să întărească capacitatea tehnică şi managerială în judeţul Maramureş prin implementarea şi 
operarea unui proiect în domeniul deşeurilor, cu finanţare comunitară; 

6.  să contribuie la realizarea unei strategii eficiente cu privire la taxare, facturare şi încasare; 

7. să sporească nivelul de conştientizare al locuitorilor cu privire la beneficiile rezultate din 
Proiect  şi din colectarea selectivă a deşeurilor şi reciclarea acestora; 

8. reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile până în 2016 la 35% din cantitatea totală 
generată în 1995, datorită colectării separate pentru întreaga populaţie a judeţului, promovarea 
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compostării individuale şi construcţia de facilităţi de tratare a deşeurilor biodegradabile printr-
o staţie de tratare mecano-biologică; 

9. recuperarea şi recilcarea deşeurilor din ambalaje in 2013 (conform Studiului de 
Fezabilitate) asigurând astfel, o rată totală de recuperare de 60%, si o rată totală de reciclare 
de 55%, după cum urmează: 

a. 60% pentru sticlă 

b. 60% pentru hârtie şi carton 

c. 50% pentru metal 

d. 22,5% pentru plastic 

e. 15% pentru lemn; 
10.  întreaga populaţie a judeţului, de aproximativ 512.964 locuitori, va fi acoperită cu servicii 
de salubrizare prin proiect. 

COMPONENTELE PROIECTULUI 
         Componentele investiției incluse în proiect sunt următoarele: 

1. Componenta 1 - Sistemul de colectare, transport și transfer 
Componenta 1-a – Sistemul de colectare; 

Componenta 1-b – Transportul și transferul deșeurilor; 

Componenta 1-c – Centre de Colectare Deșeuri Voluminoase. 

2. Componenta 2 – Sortare, tratare și depozitare 
Componenta 2-a – Sortarea; 

Componenta 2-b - Tratarea mecano-biologică (MBT); 

Componenta 2-c – Depozitarea. 

3. Componenta 3 - Închiderea depozitelor neconforme urbane existente 
4. Componenta 4 - Conștientizare publică, Asistență tehnică și Supraveghere 

                                        Componenta  4a -   Conștientizarea publică; 

                                          Componenta  4b -  Asistență Tehnică în managementul proiectului; 

                                       Componenta  4c -   Servicii de audit  financiar; 

                              Componenta  4d -  Asistenţă tehnică pentru supervizarea executării 
lucrărilor prin diriginţi de şantier; 

                                          Componenta  4e – Servicii de verificare a documentaţiilor tehnice;  

                             Componenta  4f  - Servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pentru construirea Depozitului ecologic de deşeuri de la Sârbi, Comuna 
Fărcaşa, închiderea/relocarea a 6 depozite de deşeuri urbane neconforme. 
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CONTRACTUL  DE  FINANŢARE  

            Contractul de Finanţare a Proiectului nr. 462/RP a fost semnat în data de 10.02.2014 
între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” şi Consiliul Judeţean 
Maramureş, în calitate  de Beneficiar, în baza Deciziei de Aprobare nr. C (2013) 7920 
final/14.11.2013 a Comisiei Europene şi a Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor 
Climatice nr. 2930/12.12.2013.  

            Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 229.148.934 lei în conformitate cu 
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2930/12.12.2013 din care:  

                 - valoarea eligibilă conform POS Mediu, în conformitate cu Decizia de Aprobare 
nr. C(2013) 7920 final/14.11.2013 a Comisiei Europene, este de 208.315.172  lei (finanţare 
nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului din bugetul local); 

                 - valoarea Proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, este de 
20.833.762 lei. 

Perioada de implementare: februarie 2014 - iunie 2016 

Stadiu: în implementare 
 
 
PROIECTE FINANȚATE  PRIN PROGRAMUL DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERĂ ENPI  UNGARIA-SLOVACIA-ROMÂNIA-UCRAINA 2007-
2013 

 
• 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 
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Perioada de implementare: aprilie 2011-septembrie 2014 

Stadiu: în curs de implementare 
 

• Creşterea capacităţii de management şi de  răspuns în cazul 
dezastrelor naturale în zona transfrontalieră”  

 

Sursa de finanțare: Prioritatea 2: Îmbunătățirea 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; 

3. Consiliul Local din Vydrychka, Ucraina, Partener. 

Obiectiv general proiect:  

Proiectul „CBC Parliament – establishment of the common ICT instrument for making 
decision in border regions of Slovakia, Hungary, Romania and Ukraine” , cod proiect 
HUSKROUA/0901/012, finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, a fost implementat de către UAT Județul 
Maramureș/Consiliul Județean Maramureș în calitate de Partener, în perioada 1 aprilie 2011- 
30 septembrie 2014. Obiectivul general al proiectului a fost: 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. Rezultatul final al proiectului este realizarea 
unei sistem TIC ((tehnologia informației și comunicări) multi-lingvistic  ce presupune 
comunicarea online pentru grupurile țintă și abordarea informațională pentru dezvoltarea de 
proiecte în regiunea de graniță România-Ucraina-Ungaria-Slovacia. Platforma informațională 
poate fi accesată la adresa de internet: http://cbcparliament.poloniny.info/.  

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; 
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 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  

 

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

 

Sursa de finanțare: Prioritatea 2: Îmbunătățirea 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 

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 
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 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-septembrie 2015 

Stadiu: în curs de implementare  

 

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

 

Sursa de finanţare: Prioritatea: Îmbunătățirea 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, 

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:  

Proiectul „RoUaSoil: Romania-Ukraine cross border area - The management of the 
contaminated sites with oil products”, cod proiect HUSKROUA/1001/110, finanțat prin 
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, a 
fost implementat  de către UAT Județul Maramureș/Consiliul Județean Maramureș în calitate 
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de Partener, în perioada 1 octombrie 2012 – 31 iulie 2015. Obiectivele specifice atinse prin 
acest proiect au fost: inventarierea, monitorizarea și analizarea siturilor contaminate cu 
produse petroliere din aria transfrontalieră (România județul Maramureș și Ucraina regiunea 
Ivano-Frankivsk); planificarea depoluării siturilor prin dezvoltarea de soluții model folosind  
tehnologii de depoluare și fertilizare și dezvoltarea rețelei transfrontaliere de cooperare în 
domeniul mediului (aici fiind stabilite contacte și realizate acorduri de parteneriat cu 
organizații și instituții de profil din regiunile: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-
Zemplén, (Ungaria), Kosice (Slovacia), Ivano-Frankivsk). Detalii cu privire la implementarea 
proiectului se pot găsi și pe site-ul dedicat: www.rouasoil.ro . 

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  

• Regiunea carpatică ca o destinație turistică atractivă (CARAT) 
 

Proiectul „Carpathian region as an attractive tourist destination”, cod proiect 
HUSKROUA/0901/026, finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, este implementat  de către UAT Județul 
Maramureș/Consiliul Județean Maramureș în calitate de Partener. Beneficarul contractului de 
finanțare este o organizație non-guvernamentală: Kosice – capitala cultural europeană 2013, 
din Kosice, Slovacia, (Kosice – European capital of culture 2013), lider al unui Parteneriat 
care mai include: orașul Saraspotak din Ungaria (Saraspotak Varos Őnkormányzata),  Fondul 
de dezvoltare a Euroregiunii Carpatice Filiala Baia Mare – FDEC Baia Mare – România 
(partener care a ieșit din proiect și înlocuit cu Consiliul Județean Maramureș) și  Organizația 
„Fundația Carpatică”, Uzhgorod, Ucraina. Bugetul proiectului este de 219.699,86 Euro total 
costuri eligibile ale acțiunii, iar activitățile avute în responsabilitatea Consiliului Județean 
Maramureș cuprind sume în valoare de 12.391,09 Euro, din care contribuția ENPI solicitată 
11.151,98 Euro (90%), contribuția de la bugetul de stat (MDRAP) 619,56 Euro (5%), 
contribuția proprie a Partenerului 619,56 Euro (5%). Durata de implementare a proiectului 
este de 59 de luni, 27 ianuarie 2011-  26 decembrie 2015. Obiectiv general proiect: 
Influențarea pozitivă a pieței turistice și creșterea numărului de vizitatori ai zonei de graniță 
prin înființarea unui cluster internațional informal de turism și implementarea unor proiecte de 
dezvoltare bazate pe parteneriate care vor servi dezvoltării ulterioare a produsului turistic al 
zonei. 
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• Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă 
 

Proiectul a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului Comun ENPI CBC Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Prioritatea 2. „Îmbunătățirea protecţiei mediului”, 
fiind propus și elaborat de Agenția de Management Energetic Maramureș (AMEMM). 
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, durata de implementare fiind ianuarie 2013 – 
decembrie 2015. 

Beneficarul contractului de finanțare este Consiliul Judeţean Maramureş, lider al unui 
Parteneriat care mai include: Agentia de Management Energetic Maramures (România), 
Școala nr. 5 din Uzhhorod (Ucraina) şi organizaţia non-guvernamentală “Centrul pentru 
Initiative Europene” (Ucraina). 

Bugetul total al proiectului este de 650.310 euro. 

Obiectiv general proiect: reabilitarea Clădirii Corp B de pe strada Petöfi Sandor nr. 12-14, din 
localitatea Baia Mare și transformarea acesteia într-un centru educațional demonstrativ pentru 
energie durabilă. 

 Participarea la activitatea de achiziţii publice 

Participare la elaborarea caietelor de sarcini pentru următoarele achiziții publice în perioada 
de raportare: 

 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 Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; 
 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  

 Licitatii, în urma cărora s-au atribuit contracte de lucrări, furnizari sau prestari servicii: 
o Servicii de documentare, consultare şi elaborare a „Strategiei de dezvoltare 

durabilă a  județului Maramureș pentru  perioada 2015-2020” 
o Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului „Carpathian region as an 

attractive tourist destination” („Regiunea carpatică ca o destinație turistică 
atractivă”) 

o Servicii de promovare și publicitate din cadrul proiectului “Creşterea 
capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în 
regiunea transfrontalieră”  HUSKROUA 1001/056 

o Servicii de furnizare echipamente IT, de consultanta juridica, de realizare site, 
de informare, publicitate și tipărire materiale publicitare” în cadrul proiectului 
„Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la 
sud",POSDRU/168/6.1/S/144855 
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o Servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție (dirigenție de șantier) realizate 
în cadrul proiectului «Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare» 

o Servicii generale de consultanţă în management privind realizarea proiectului 
«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare 

o Servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție (dirigenție de șantier) realizate 
în cadrul proiectului «Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare» 

o Servicii generale de consultanţă în management privind realizarea proiectului 
«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare; 

o Asistență tehnică din partea proiectantului pentru “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. 

o Servicii realizare panouri temporare de șantier în cadrul proiectului; Reabilitare 
traseu de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag 
(DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”, cod SMIS 1419 

o Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Centrul 
de vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de management 
privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional 
Munţii Rodnei” 

o Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei 
Centrul de vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de 
management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din 
Parcul Naţional Munţii Rodnei” 

o Servicii de realizare Studiu "Plan pentru mentinerea calitatii aerului in judetul 
Maramures" în cadrul proiectului MANAGEMENTUL PENTRU UN AER 
MAI CURAT ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-UCRAINA 
(CLAMROUA); 

o Servicii realizare studiu de fezabilitate în vederea implementării unui sistem 
video monitorizare a principalelor căi de comunicare rutieră din județul 
Maramureș; 

Personalul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte a fost implicat, în intervalul iulie 
2014-iulie 2015 în activităţi de recepţie a serviciilor şi lucrărilor de investiţii. În acest sens, au 
fost emise în intervalul precizat un număr de 45 de dispoziţii prin care s-au numit membrii 
comisiilor de recepţie a lucrărilor şi serviciilor de investiţii realizate de Consiliul Judeţean 
Maramureş.  

Activităţi de obţinere a acordurilor şi avizelor prevăzute în certificatul de urbanism 
pentru investiţiile proprii ale Consiliului Judeţean Maramureş; 

„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; 
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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 

SEED Centru Educațional pentru Energii Regenerabile – proiect  amenajare Centru 
Educaţional pentru Energii Regenerabile în Casa de pe strada Petofi, lângă Inspectoratul 
Școlar a unui Centru Educațional pentru Energii Regenerabile. 
Centru Național de Informare Turistică Maramureș – construire centru  Baia Mare 

Monitorizarea derulării contractelor  

Personalul nominalizat în comisiile de recepție aferente contractelor menționate mai sus sunt 
implicate și în monitorizarea derulării acestora. 

BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR DIRECŢIEI/SERVICIULUI 

 rezultate obţinute 
- în domeniul relațiilor  de cooperare și înfrățire cu alte județe sau regiuni, biroul a contribuit 
la menținerea și consolidarea relațiilor stabilite cu regiunile înfrățite/ partenere :  Szabolcs 
Szatmar Bereg-Ungaria, Jasz-Nagykun–Szolnok–Ungaria,Trancarpatia–Ucraina, Ivano 
Frankivsk–Ucraina, Veneto–Italia, Saxony Anhalt–Germania și a demarat două noi linii de 
colaborare cu municipalitatea și districtul  Panevezys – Lituania şi cu provincia Flevoland- 
Regatul Ţărilor de Jos. 

- în domeniul cooperării cu diferite organizații internaționale, biroul a consolidat și dezvoltat 
cooperarea cu Adunarea Regiunilor Europei și Euroregiunea Carpatică 

- în domeniul promovării județului la nivel internațional, biroul a organizat/facilitat 
participarea la, Târgul Internațional al produselor tradiționale Săptămâna Verde   Berlin 2014, 
Târg  dedicat tehnologiilor de mediu’’Green Project Partnership’’, Festaivalul Folcloric de la 
Siauliai Lituania şi Festivalul Internațional de Folclor – Trzcinica – Polonia, Conefrinşa finală 
a proiectului R4GG 

- în domeniul colaborării cu ambasadele străine în Romania, biroul a facilitat vizitele 
ambasadorilor : Chinei, Croaţiei, consulul Republicii Federale Germania la Timişoara,  și a 
derulat un program de promovare a cinematografiilor din țări Europene la Bastionul 
Măcelarilor. 

- în domeniul proiectelor implementate în parteneriat internațional, biroul a continuat 
implementarea proiectelor finanțate prin Programul INTERREG IVC : SMART EUROPE, 
R4GG și a proiectelor finanțare în cadrul Programului ENPI : SEED CENTER și 
PLANETOUR și a promovat spre finanțare 4 propuneri de proiecte din care 1 a fost aprobat 
spre finanţare, 1 este în evaluare şi 2 au fost respinse. 

- recepţionarea lucrările privind întreținerea curentă și periodică şi a serviciilor de deszăpezire 
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. 
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- elaborarea portofoliul proiectelor prioritare aprobat de Comisia de dezvoltare regională 
propuse a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional 

- consultarea autorităților locale, instituțiilor publice, ONG-uri, mediul de afaceri, sănătate, 
educație de la nivel județean pentru identificării propunerilor de proiecte și centralizarea 
acestora.  

- formularea răspunsurilor la solicitările din partea Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – 
Vest şi participarea la întâlnirile de lucru pentru demararea proiectului de conectare a 
judeţului Maramureş la TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene în cadrul proiectului 
Traseul Regional Transilvania Nord.  

-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 implementării   

- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de 
Monitorizare al  programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI 2007-2013 Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 
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- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Programare 
al viitorului program de Cooperare Transfrontalieră ENI 2014-2020 Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 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. 

- Reprezentarea intereselor județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Programare 
al viitorului program Operațional de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina  2014-
2020 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. 

 

Arhitect Şef 
1. Prezentarea activităţilor desfăşurate de către direcţie : 
Coordonarea  activităţii  de  amenajare  a  teritoriului  şi  de urbanism la  nivelul judeţului, 
conform legii. Urmăreşte respectarea prevederilor Planului de Amenajare a Teritoriului 
judeţului Maramures aprobat conform legii. 

2.Acte care stau la baza activităţii direcţiei 

Activitatea direcţiei se desfăşoară în baza următoarelor acte normative: 

o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi 
completările ulterioare; 
o Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
o Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; 
o Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
o Legea nr.363/2006 secţiunea I reţele de transport; 
o Legea nr.171/1997 secţiunea II apa; 
o Legea nr.5/2000 secţiunea III zone protejate; 
o Legea nr.351/2001 secţiunea IV PATN-reţeaua de localităţi; 
o Legea nr.575/2001 secţiunea V zone de risc;  
o HG nr.1268/2010 privind aprobarea programului de protecţie şi gestiune a monumentelor 
istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO; 
o Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii; 
o HG 834/1991 privind stabilirea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital 
de stat; 
o HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;  
o OG 43/1997 privind regimul  drumurilor; 
o OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ; 
o  Ordinul 839/2009 al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei;  
o  Ordinul nr. 1364/2006 al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ordinul nr. 
1499/2006 al Ministerului Integrării Europene privind aprobarea planurilor regionale de 
gestionare a deşeurilor; 
o Codul civil; 
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o Codul fiscal; 
o Hotărâri ale Consiliului Judeţean Maramureş; 
o Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş ; 
o Alte acte normative privind  activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului şi executarea 
lucrărilor de construcţii din domeniul: urbanismului, sănătăţii populaţiei,gospodăririi 
apelor,mediului,protecţiei civile,calităţii în construcţii,infrastructurii tehnico-
edilitare,monumentelor,arii protejate şi altele. 
o Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism 
în România 
o Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în 
vederea implementării Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de 
stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România 
o Hotărârea Guvernului nr. 77 /2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 
accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi 
o LEGE nr. 402 din 31 octombrie 2006 (*republicată*) privind prevenirea accidentelor şi 
organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic*) 
 

Bilanţul activităţii direcţiei  

În perioada raportată s-au înregistrat un număr de 238 cereri care vizează emiterea de 
certificate de urbanism, avize structura CU, prelungiri valabilitate CU  în perioada 01.07.2014 
– 30.06.2015  -  238 cereri 

din care:  

-   223 soluţionate  
-    15 restituite    
Au fost emise un număr de 173 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în valoare 
de 4459,22 LEI din care:  

- certificate de urbanism emise persoanelor fizice 75 cu taxe încasate în valoare de 1049,79 
LEI 
- certificate de urbanism emise persoanelor juridice 98 cu taxe încasate în valoare de 
3409,43 LEI 
De asemenea - a fost prelungită valabilitatea la 9 certificate de urbanism cu taxa de 46,93 LEI, 

- a fost emis avizul structuri de specialitate pt. 51 cerificate de urbanism cu taxa în    valoare 
de 405 LEI 
 
În ceea ce priveşte emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare situaţia se prezintă astfel: 

133 de cereri înregistrate pentru emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare, aviz 
structură pentru AC (F10), prelungiri valabilitate AC în perioada 01.07.2014 – 30.06.2015  au 
fost: 133   din care :  

- 131  soluţionate  
-     2  restituite pentru completare 
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S-au eliberat un număr de 104 autorizaţii de construire/desfiinţare a căror valoare este de 
68824294,11 RON pentru care s-au încasat taxe în valoare de 47159,73 RON. 
Din totalul autorizaţiilor de construire emise în perioada 01.07.2014 – 30.06.2015  s-au 
eliberat pt. următoarele categorii de construcţii : 

- 47  pentru construcţii de locuinţe şi anexe; 
- 15 pentru  reţele  edilitare 
 (reţea  apă,canalizare,energie     electrică,telecomunicaţii, gaze); 

-   2  construcţii tehnico edilitare (amenajări râuri, regularizări de ape etc.)  
-   1  construcţii industriale 
- 15  construcţii pentru instituţii publice 
-   7  construcţii pentru instituţii publice şi servicii pentru recreere 
-   5  construcţii pt. instituţii publice şi servicii pentru culte 
-   7  construcţii pentru transporturi 
-   5   desfiinţare construcţii 
TOTAL AC/AD =104 

De asemenea, în perioada 01.07.2014 – 30.06.2015  au fost emise un nr. de: 

-     99 autorizaţii de construire AC 

-       5 autorizaţii de desfiinţare AD. 

-     13  prelungire AC  

-     14  aviz structură pt. AC (F10) 

TOTAL  131 pentru care s-au încasat taxe în valoare de  50523,16 RON 

Au fost restituite pentru completare - 2 documentaţii AC/AD 

În ceea ce priveşte categoriile de solicitanţi din totalul de 104 AC/AD: 

-  53 au fost persoane fizice; 
-  51 au fost persoane juridice. 
Pe linie de urbanism  au fost eliberate 13 avize de oportunitate şi 33 avize tehnice din care 8 
aviz pentru PUG şi 25 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.  

Serviciul turism și promovarea județului 

Activitatea acestui departament vizează informare turistică permanentă (la sediul biroului, pe 
teren, telefonic sau prin email) a turiştilor români şi străini, precum şi a reprezentanţilor 
birourilor de turism ale României din străinătate şi a altor instituţii de profil, cu privire la 
obiectivele şi traseele din judeţ, evenimente, oferte de transport, cazare şi agrement; 

Activităţi desfăşurate 

− Promovarea Maramureşului prin distribuirea materialelor de informare turistică la unităţile 
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de cazare şi obiectivele de interes turistic; 
− Participare la Târgul de Turism al României organizat la Bucureşti, ediţia de toamnă 
(2014); 
− Sprijinirea organizării evenimentului Crăciun în Maramureş - ediţia a VI-a, din 20 
decembrie 2014, desfăşurat în incinta Muzeului Satului Baia Mare; 
− Participare la Târgul Internaţional "Săptămâna Verde" (Grüne Woche) din Berlin, 
desfăşurat în perioada 16-25 ianuarie 2015; 
− Participare la Târgul Internațional de Turism ITB Berlin, Germania (martie 2015), cel mai 
mare târg de turism din Europa; 
− Participare la Tȃrgul de Turism al Romaniei organizat la Bucureşti, ediţia de primãvarã 
(2015) ; 
− Sprijin informaţional (şi materiale de promovare) oferit reprezentanţilor diferitelor instituţii 
locale, agentilor economici, etc la evenimentele din ţară şi din străinătate, evenimente în 
cadrul cărora imaginea Maramureşului poate fi promovatã ; 
− Organizarea primei ediţii a evenimentului "Zilele Maramureşului", manifestare care îşi 
propune sã valorifice şi sã promoveze  identitatea culturalã a Maramureşului, valorile sale 
materiale şi spirituale, printr-o serie de acţiuni derulate atât în Baia Mare cât şi în mai multe 
localităţi din judeţ; 
− Elaborarea calendarului sãrbãtorilor şi evenimentelor din Maramureş în anul 2015; 
− Actualizare bazã de date privind: 
- structurile de primire turisticã cu funcţiuni de cazare clasificate; 
- structurile de primire turisticã cu funcţiuni de alimentaţie publicã clasificate; 
- agenţiile de turism licenţiate. 
−  Actualizare site www.visitmaramures.ro; 

−   Participarea la evenimente locale, regionale şi naţionale  în cadrul cãrora s-au promovat - 
şi din punct de vedere turistic- proiectele Consiliului Judeţean.        

Compartimentul SALVAMONT 

În baza contractului nr. 7076/11.12.2012 s-au desfãşurat următoarele activitãţi: 

1. Patrulãri preventive: 
- zona Gutin - 134 ore/om /zi; 
- zona Izvoare - 246 ore/om/zi; 
- zona Munţii Maramureşului- 260 ore/om/zi; 
- Pȃrtii Şuior-Mogoşa - 352 ore/om/zi; 
- Pârtii Cavnic - 703 ore/om/zi 
                      Total ore: 1695 

2. Asistenţã la competiţii sportive - 60 ore/om/zi 
3. Intervenţii la accidente montane: 
- pârtii de schi-Cavnic- 49 de intervenţii 
                           - Şuior-Mogoşa- 35 de intervenţii 

- zona alpinã - 6 intervenţii 
4. Stagii de pregătire in perioada 02.10-05.10.2014- 24 persoane                                                    
5. Scoala Salvamont - iarna, avansati - 1 persoana 
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 In ceea ce priveste bugetul de venituri si cheltuieli, situatia se prezinta astfel: 

Nr. 
crit. 

ACHIZITII BUGET APROBAT 
mii lei 

BUGET REALIZAT 
mii lei 

1. Bunuri si servicii 66 34 
2. Reparatii curente 60 22 
3. Materiale sanitare 11 11 
4. Echipamente si 

obiecte de interior 
117 56 

5. Alte cheltuieli 144 113 
6. Cheltuieli de capital 128 - 
  

TOTAL 
 
526 

 
236 

 

Direcţia colaborează cu Direcţia de dezvoltare şi investiţii pentru elaborarea şi urmărirea 
proiectelor derulate de consiliul judeţean. 

 
Serviciul Investiții Infrastructură  

Activitatea serviciului a vizat: 

• Elaborarea a 33 de acorduri prealabile, autorizații de amplasare și acces la drum 
județean, și contracte de utilizare a zonei drumurilor județene  

• Pregătirea și derularea recensământului circulației rutiere 2015; 
• Participarea împreună cu ISJU și alte structuri specializate la evaluarea pagubelor 

produse infrastructurii de către calamitățile naturale inundații (mai-iunie 2015, 
Ardusat, Fărcașa, Asuaju de Sus, Ulmeni, Șomcuta Mare, Valea Chioarului, Cicârlău, 
Șișești, Leordina, Petrova); Participarea la comisia mixtă de verificare pe teren a 
situaţiilor de calamitate şi întocmirea notelor de constatare în urma verificării pe teren 
a situaţiilor existente (alunecare de teren în zona Leorda comuna Băiuţ, alunecare de 
teren în oraşul Baia Sprie - str. Ignişului nr. 2C, alunecare de teren în comuna Bistra 
pe DJ 185, km 49+400-49+500, spălări de suprastructura a drumurilor comunale, 
uliţelor, străzi, prăbuşiri de podeţe în comunele Satulung, Ardusat, Şomcuta Mare în 
urma căderilor de ploi torenţiale, alunecare de teren în comuna Coroieni pe 
amplasamentul viitorului Centru de îngrijire  bătrâni,  alunecare de teren în oraşul 
Borşa str. Ţapinarilor, alunecare de teren în oraşul Baia Sprie str. Montana, prăbuşiri 
de podeţe în comuna Recea în Bozânta Mică pe valea Arşiţei şi în zona barajului 
Cătălina, alunecări de teren în comuna Copalnic Mănăştur pe drumul judeţean DJ 
184B km 16+000-19+800 între satele Copalnic şi Preluca Nouă, în municipiul Baia 
Mare  str. Fabricii nr.5 la o hala aparţinând SC COMBIMAR SA 

• Actualizarea modificărilor anuale la rețeaua de drumuri publice (DJ și DC) în vederea 
publicării în Monitorul Oficial (actualizarea HG nr.540/2000-liste drumuri și hărți). 

• Întocmire și transmitere de rapoarte periodice privind infrastructura rutieră (la STPS, 
UM01706 Cluj Napoca, Banca Mondială, MDRT); 

• Rapoarte trimestriale către Instituția Prefectului; 
• Situații anuale privind verificările solicitate de către Curtea de Conturi; 
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• Rezolvarea corespondenței diverse – informații solicitate, sesizări, reclamații, 
solicitări, verificări în teren (scrise – peste 50).  

• Recepții servicii de administrare, lucrări de întreținere și reparații drumuri județene 
(lunar), verificarea periodică a situației infrastructurii rutiere; întocmirea documentațiilor 
privind obținerea certificatului de urbanism, avizelor și autorizației de construire zid de 
sprijin Bistra în zona DJ 185; 
• Întocmire referat de necesitate, caiete de sarcini achiziții publice(execuție și dirigenție 

șantier-asfaltări Policlinica nr.2, verificarea stadiului execuției; 
• Asistență tehnică diversă de specialitate solicitată de primării. 
• Participarea în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor privind achiziției publice de 

lucrări servicii diriginție de șantier și asistență tehnică la proiectele derulate de către 
Consiliul județean; 

• Documentaţii (referate de necesitate, note justificative, caiete de sarcini, cerinţe 
minime de calificare) pentru pregătirea achiziţiei publice de lucrări, urmărire execuție 
lucrări, pregătire şi efectuare recepții la următoarele obiective: 

 
„Reabilitare clădire Palat administrativ al judeţului Maramureş”: 

 
- obiect 1: Lucrări de re-funcţionalizare corp F, 

- obiect 2: Amenajări interioare la sala de videoconferinţe (sala 105 corp B), 

Amenajări alei exterioare şi catarg steaguri„Amenajare Centru de Informaţii pentru cetăţeni 
la parter, scara B, în clădirea Palatului Administrativ al judeţului Maramureş” 

“Reparaţii curente la birouri corp C şi D, etaj III, Palat Administrativ al Judeţului 
Maramureş” 

“Reparaţii acoperiș clădire birouri magazii” și “Reparații fațadă clădire birouri magazii” – 
Inspecția de prevenire str. Avram Iancu nr.2. 
 
“Reparaţii capitale, reabilitare la Palat Administrativ – finisaje exterioare la corpul E; 
reparații la şarpantă şi învelitoare din tablă la corpurile A,B,C,D,E” 
 
“Reparaţii şi renovare la imobilul Garaj în incinta Centrului Militar Judeţean str. Turnului 
nr.1” 
 

• Participarea la recepţiile la terminarea lucrărilor şi finale  la obiectivele de investiţii 
realizate de către Administraţia Naţională “Apele Române” - Administraţia bazală de apă 
Someş-Tisa. 

• Urmărire derulare contract de prestări servicii încheiat cu SC NV CONSTRUCT 
SRL CLUJ NAPOCA,  privind obiectivul  „Expertiza tehnica si studiu de fezabilitate pentru 
reabilitarea unor drumuri şi sectoare de drumuri, şi sectoare de drumuri judeţene”  

Lot 01 - “Reabilitare traseu de drumuri inter-judeţene DJ 186, sector Bârsana (DJ185) – 
Strâmtura – Rozavlea – Şieu – Bogdan Voda – Dragomiresti – Săliştea de Sus – Săcel (DN 
17C)”  

Lot 2 - “Reabilitare traseu de drumuri inter-judeţene DJ 193, sector (Ardusat, int. DJ 108A 
– lim. Judeţ Satu Mare) – DJ 108A, sector (int. DJ193 – lim. Jud. Sălaj)” 
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Lot 3-“Reabilitare DJ 109 F,  limita  jud. Salaj - Targu Lapus (DN 18B) – Damacuseni – 
Rogoz (DJ171)” –  

Lot 4- “Reabilitare DJ 182B, sector Coas (int. DJ 182C) – Remeti pe Somes (int. DJ 
108E)”.-  

Lot 5 - “Expertiza tehnica si studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri si 
sectoare de drumuri judetene” – „Reabilitare traseu de drumuri inter-judetene DJ 187, Leordina 
(DN 18) - Ruscova - Repedea - Poienile de Sub Munte”  

Lot 6-“Reabilitare DJ 109I sector Seini (DN 1C) – Viile Apei – lim. Jud. Satu Mare”.- 

Lot 7-„Reabilitare DJ 182C, DJ 182B - Coas - Copalnic - Copalnic Manastur - Vad - 
Laschia - Fauresti - DJ 184 (Surdesti)” 

Lot 8 - “Expertiza tehnica si studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri si 
sectoare de drumuri judetene” – Reabilitare DJ 188,  Viseul de Jos (DN 18) – Bocicoel – 
Bogdan Voda (DJ 186)  

Lot 9-“Modernizare DJ 171,  sector lim. Jud. Bistrita Nasaud – Suciu de Sus – Suciu 
de Jos – Rogoz (DJ 109F)”-  

Lot 10-„Reabilitare DJ 108D, lim. judet Salaj - Arinis - Rodina - Gardani (DJ 
108A)“-  

Lot 11 - “Expertiza tehnica si studiu de fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri 
si sectoare de drumuri judetene” – Reabilitare DJ 186, sector Vadu Izei (DN 18) - Oncesti 
- Nanesti - Barsana - (DJ 185)  

Lot 12-“Reabilitare DJ 182B, sector Baia Mare (int. strada Europa) - Satu Nou de Jos 
- Catalina - Sacalaseni - Coas (int. DJ182C)”.-  

Lot 13 -“Reabilitare DJ 193, sector Ardusat (int. DJ 108A) - Coltirea - Hideaga (DN 
1C)”-  

• Întocmire adrese de corespondenta cu proiectantul de specialitate privind clauzele 
contractual. 

• Întocmire adrese de înaintare in vederea depunerii documentațiilor pentru obţinerea 
avizelor solicitate prin Certificatele de urbanism aferente loturilor de drumuri. 

• Depunerea  documentatiilor la avizatori, respective recupararea acestora impreuna cu 
avizele emise. 

• Intocmirea referatelor pentru achitarea avizelor catre solicitanti. 
• Participarea la sedintele de lucru cu proiectantul de specialitate a proiectului. 
• Deplasari in teren cu topografii si proiectantii de specialitate angajati. 
• Conlucrarea cu personalul de specialitate  al proiectantului in vederea depunerii 

documentatiilor pentrru obtinerea avizului de mediu  
• Publicarea notificarilor catre primarii. 
• Participarea la receptia lucrarilor efectuate in cadrul Consiliului Judetean, 
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• Participarea in  cadrul comisiile de evaluare a ofertelor depuse in vederea contractarii 
unor lucrari de executie, servicii de proiectare si dirigentie de santier demarate de 
primarii , la solicitarea acestora. 

• Participarea in comisii de receptie la terminarea lucrarilor contractate de catre primarii 
la solicitarea acestora .  

• Urmarire lucrari de executie demarate de catre Consiliul Judetean , prin rotatie 
colegiala. 

• Intocmire documentatii de achizitii publice in vederea implementarii unor obiective la 
solicitarea primariilor – Tauti Magheraus, Ruscova, Rona de sus, Viseu de Jos, Oncesti, 
Barsana, Suciu de Sus, Cernesti, Sieu,  Dragomiresti , Poienile Izei,  Ocna Sugatag, 
Baia Mare Scoala speciala cu dezabilitati, Spitatul de boli infectioase , Muzeul de istorie 
si arheologie ,  

• Organizarea arhivei pentru documentatia loturilor pentru drumuri. 
• Conlucrarea cu departamentele din cadrul aparatului propriu de specialitate al 

Consiliului Judetean.  
• Intocmirea caietelor de sarcini pentru obiective demarate prin serviciul de investitii al 

CJ. 
• Urmărirea respectării legislaţiei privind exploatarea drumurilor judeţene; 
• Participarea în comisia care întocmeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al judeţului pentru anul 2014. 
 

Autoritatea de Transport 

În perioada iulie 2014-iulie 2015, Autoritatea de Transport din cadrul Consiliului Judeţean 
Maramureş a desfăşurat următoarele activităţi:  

- întocmirea documentelor pentru şedinţele de Consiliu Judeţean în vederea atribuirii 
licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru transportul public de persoane prin curse 
regulate speciale;  

 - înmânarea licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini redactate, tuturor operatorilor 
de transport cărora le-a fost aprobată acordarea prin hotărâre de consiliu; 

- verificarea documentelor depuse la registratura consiliului judeţean în vederea 
modificării Programului de transport prin curse regulate  pe perioada 2014 - 2019, conform 
art.17 din Normele de aplicare a Legii nr.92/2007 cu modificările şi completările ulterioare 
aprobate prin Ordinul nr.353/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

- întocmirea documentelor pentru şedinţele de consiliu judeţean în vederea aprobării 
modificării Programului de transport prin curse regulate  pe perioada 2014 - 2019; 

- comunicarea A.R.R. Maramureş a modificărilor Programului de transport prin curse 
regulate  pe perioada 2014 - 2019, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Maramureş; 

- verificarea în teren, de două ori pe săptămână, a respectării Programului de transport 
prin curse regulate  pe perioada 2014– 2019, şi a curselor regulate speciale, de către operatorii 
de transport autorizaţi; 

- întocmirea notelor de constatare cu ocazia efectuării controalelor; 
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- întocmirea de adrese/somaţii către transportatori găsiţi cu nereguli în urma efectuării 
controalelor; 

- întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiei;                                             

- rezolvarea solicitărilor şi a sesizărilor depuse de către cetăţeni, primării şi operatorii 
de transport. 

   

Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică 

1. ACTE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂŢII BIROULUI 
 legi :  

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 – republicată  
- Strategia Naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, aprobată prin H.G. nr. 246/2006  
- Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 - 

republicată 
- Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităţilor, modificată şi 

completată 
- Legea nr. 230/2006 privind iluminatul public local 
- Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie 

termică   
 

2. PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE DIRECŢIE/SERVICIU 
 activităţi curente 

Activitatea Compartimentului s-a desfăşurat în perioada iulie 2014 - iulie 2015 în 
conformitate cu următoarea structură : 

În vederea depăşirii dificultăţilor generate de centralizarea, evaluarea şi prelucrarea 
datelor privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi în vederea operaţionalizării 
cadrului instituţional creat prin H.G. nr. 246/2006, a fost implementat proiectul intitulat 
”Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor 
comunitare de utilităţi publice”, cod SMIS 2903, finanţat din fonduri comunitare prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – PO DCA. 

În cadrul proiectului a fost dezvoltată o aplicaţie IT de tip ”benchmarking” denumită 
”Monitorizare SCUP”, bazată pe un set de indicatori de performanţă specific fiecărui serviciu 
comunitar de utilităţi publice (SCUP), unic la nivel naţional, care reprezintă un instrument 
managerial de raportare şi evaluare a indicatorilor de performanţă a autorităţilor administraţiei 
publice locale în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

Acest program a devenit funcţional, permite accesul on-line şi prin intermediul lui se 
creează o bază de indicatori de performanţă, indicatori de cost, indicatori de monitorizare a 
programelor de investiţii referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice în timp real la 
nivel naţional prin raportarea şi prelucrarea acestor indicatori pentru cele două semestre 
anuale. 
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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 

La solicitarea 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-a întocmit situaţia infrastructurii de apă şi apă uzată - mediul urban şi rural. 

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.  

Pe Fondul de Mediu există 11 proiecte aprobate pentru canalizări în: Bârsana, Onceşti, 
Coaş, Copalnic-Mănăştur, Rona de Sus, Sarasău, Săliştea de Sus, Seini, Şomcuta  Mare, 
Ulmeni şi Vişeu de Jos.  

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. 

 Împreună cu factorii implicaţi în realizarea Master Planului judeţean de apă şi apă 
uzată al judeţului Maramureş s-a actualizat şi completat cu lucrările de infrastructură realizate, 
în curs de realizare sau în procedură de licitaţie. 

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. 
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La solicitarea diverselor instituţii abilitate sau a persoanelor juridice şi fizice, în baza 
H.G. 51/2006, H.G. 241/2006 şi H.G. 246/2006 s-au furnizat informaţii referitoare la  
proiectele de 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. 

 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.  

 colaborări, parteneriate 
- Colaborare cu ADI Maramureş, SC. Vital S.A Baia Mare., Administraţia Naţionale Apele 
Române – Administaţia 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 

- 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 

3. BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR  
 rezultate obţinute 

- în domeniul actualizării Master Planului judeţean de apă şi apă uzată al judeţului 
Maramureş, compartimentul a contribuit la analiza modificărilor aduse, la actualizarea 
lucrărilor de infrastructură realizate, în curs de realizare sau în procedură de licitaţie si a 
celor noi propuse 

- în domeniul cooperării cu diferite organizaţii, s-a participat la diverse întâlniri şi şedinţe 
de lucru şi informare 

- în domeniul promovării investiţiilor noi, compartimentul a propus o serie de proiecte noi 
în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare, care pot fi dezvoltate pe noi programe 
de finanţare 

- în domeniul colaborării cu diferite entităţi, compartimentul a furnizat o serie de date 
necesare acestora pentru diferite proiecte sau programe de investiţii 

- în domeniul proiectelor implementate compartimentul a monitorizat permanent stadiul 
evoluţiei acestora, gradul de realizare şi execuţie 

 

Compartiment Mediu  

Compartimentul Mediu, aflat în subordinea Direcţiei Tehnice a desfăşurat următoarele 
activităţi: 
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• Activităţi de colaborare cu serviciile specializate din aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean Maramureş în vederea implementării şi monitorizării 
contractului de finanţare SMIS 24129  

• Activitate proiect „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”: colaborează cu 
serviciile specializate din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş 
în vederea implementării şi monitorizării contractului de finanţare 

• Participare în CAT-urile de mediu la APM Maramureş 

• Predare documentaţii privind obiectivul de investiţii „Sistem de Alimentare cu 
Apa din cadrul Programului Derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului “Programul de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale” 

• Obţinere avize privind obiectivul de investiţii Expertiză tehnică şi studiu de 
fezabilitate pentru reabilitarea unor drumuri şi sectoare de drumuri judeţene 

• Raportul privind realizarea măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a 
Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare in anul 2014, 

• Monitorizare Plan Local de Acţiune pe Mediu: raport pentru semestrul II 2014 şi 
raport pentru semestrul I 2015. 

 

Serviciul Achiziţii Publice 
Serviciul Achiziţii Publice elaborează şi actualizează programul anual al achiziţiilor 

publice pe baza necesităţilor transmise de către toate celelalte compartimente din cadrul 
Consiliului judeţean Maramureş. De asemenea, elaborează documentaţiile de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică în baza referatelor de necesitate, a caietelor de sarcini, a 
cerinţelor minime de calificare şi selecţie şi a justificărilor acestora, a factorilor de evaluare 
(în situaţia alegerii criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”) şi a 
justificării acestora,  primite de la celelalte compartimente. Asigură iniţierea şi derularea 
tuturor procedurilor de achiziţie publică, inclusiv a celor din cadrul  proiectelor cu finanţare 
naţională şi internaţională, în care Consiliul Judeţean Maramureş este solicitant sau partener, 
în conformitate cu prevederile legislative în domeniu şi derulează toate achiziţiile directe 
finalizate prin încheierea unui contract , iniţiate în baza referatelor de necesitate primite de la 
celelalte compartimente; 

ACTE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂŢII SERVICIULUI 

• 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 
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• Instrucțiunea 1/2013 
 

PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE CĂTRE SERVICIU 

În perioada iulie 2014-iulie 2015, în cadrul serviciului de achizitii publice s-au realizat 
urmatoarele 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, in urma cărora s-au atribuit 
contracte, de lucrări, furnizări sau prestări servicii conform legislaţiei in vigoare OUG 
34/2006, după cum urmează: 

• Furnizare produse lactate și  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 2014-
2015;. 

• Întreţinerea curentă a traseului „Baia Sprie - Cavnic - Budești - Ocna Șugatag - 
Călinești – Bârsana” pe timpul iernii 2014 – 2015; 

• Furnizare fructe proaspete pentru elevii din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din 
învățământul de stat, particular autorizat/acreditat și respectiv, confesional în anul 
școlar 2014-2015; 

• Furnizare „Echipamente şi maşini pentru transfer şi operare” în cadrul proiectului 
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in Judeţul Maramureş”; 

• Execuţie lucrări de construcţii – complementare corp „f” şi „m (ax 10-13)”  în cadrul  
proiectul „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş», Baia 
Mare”, cod SMIS 11363; 

• 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 
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”; 

• Construirea depozitului ecologic de la SÎRBI, în cadrul proiectului „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”; 
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• Proiectarea şi construirea Staţiei de Transfer la Moisei; a  Staţiei de Sortare şi a Staţiei 
de Tratare Mecano-Biologică de la Sârbi; a Staţiei de Transfer,a Staţiei de Sortare şi a 
Punctului de colectare a deşeurilor voluminoase la Sighetu Marmaţiei; a Staţiei de 
Transfer şi a Punctului de colectare deşeuri voluminoase la Târgu Lăpuş” în cadrul 
proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”. 

• Servicii de audit financiar în cadrul proiectului Măsuri de management privind 
creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei , 
SMIS 16819; 

• Servicii de documentare, consultare şi elaborare a „Strategiei de dezvoltare durabilă a  
județului Maramureș pentru  perioada 2015-2020” 

• Execuţie lucrări complementare corp „m (ax 13-26)”, corp „d+e”, corp „h+k” și 
amenajare accese în cadrul  proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
«Dr. Constantin Opriş», Baia Mare”; 

• Execuție lucrări Amenajare centru de informații pentru cetățeni la parter, scara B, în 
clădirea Palatului Administrativ al Județului Maramureș; 

• Execuție lucrări  suplimentare-consolidări și articole noi-la obiectivul de investiții 
Centru Educațional  Demonstrativ pentru energie Durabilă” 

• Execuție lucrări complementare de construcții și instalații pentru ”Reabilitare clădire 
Palat  administrativ al județului Maramureș” 

• Furnizare  produse lactate 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 2014-2015; 

• Reparații , reabilitare la Palat Administrativ-finisaje exterioare la corpul E; reparații la 
șarpantă și învelitoare din tablă la corpurile A,B,C,D,E” 

• Execuție lucrări de reparaţii curente la birouri corp C şi D, etaj III, Palat Administrativ 
al judeţului  Maramureş. 

• Servicii organizare evenimente în cadrul proiectului „Carpathian region as an attractive 
tourist destination” („Regiunea carpatică ca o destinație turistică atractivă”) 

• Servicii de promovare și publicitate din cadrul proiectului “Creşterea capacităţii de 
management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”  
HUSKROUA 1001/056 

• Furnizare consumabile în cadrul proiectelor finanţate prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 Lot 1 
:„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” Lot 2:‘’ Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie 
Durabilă – Centrul EDED’’ /HUSKROUA/1001/104 

• Servicii de informare, publicitate și tipărire materiale publicitare” în cadrul proiectului 
„Economia socială – Responsabilitate socială de la nord la 
sud",POSDRU/168/6.1/S/144855 

• Servicii de realizare site” în cadrul proiectului „Economia socială – Responsabilitate 
socială de la nord la sud”, POSDRU/168/6.1/S/144855 

• Furnizare licențe informatice; 
• Servicii de coordonare în materie de securitate şi sănătate în baza HG 300/2006 pentru 

obiectivul «Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă”Dr. Constantin Opriş”  Baia Mare» 
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• Servicii de supraveghere a lucrărilor de execuție (dirigenție de șantier) realizate în 
cadrul proiectului «Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență „dr. Constantin Opriș” 
Baia Mare» 

• Servicii generale de consultanţă în management privind realizarea proiectului 
«Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare; 

• Asistență tehnică din partea proiectantului pentru “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. 

• Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Centrul de 
vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind 
creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” 

• Servicii de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei Centrul de 
vizitare din Pasul Prislop în cadrul proiectului ”Măsuri de management privind 
creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” 

• Servicii de realizare Studiu "Plan pentru menţinerea calităţii aerului în judeţul 
Maramureş" în cadrul proiectului MANAGEMENTUL PENTRU UN AER MAI 
CURAT ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA-UCRAINA 
(CLAMROUA); 

• Servicii de consultanta juridica în cadrul proiectului „Economia Sociala – 
Responsabilitate sociala de la nord la sud”; 

• Furnizare echipamente IT în cadrul proiectului „Economia Sociala – Responsabilitate 
sociala de la nord la sud”; 

• Furnizare materiale consumabile – papetărie si alte materiale consumabile în cadrul 
proiectului „Economia Sociala – Responsabilitate sociala de la nord la sud”; 

• Servicii de arhivare documente în cadrul proiectului „Economia Sociala – 
Responsabilitate sociala de la nord la sud”; 

• Servicii realizare panouri temporare de șantier în cadrul proiectului; Reabilitare traseu 
de drum judeţean Baia Sprie (DN18) – Cavnic (DJ184) – Ocna Şugatag (DJ109F) – 
Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185)”, cod SMIS 1419 

• Servicii realizare studiu de fezabilitate în vederea implementării unui sistem video 
monitorizare a principalelor căi de comunicare rutieră din județul Maramureș; 

• Furnizare produse ce vor fi oferite ca premii școlilor din Județul Maramureș 
participante la concursul școlar Un fruct pe zi-O viață sănătoasă , pentru 
implementarea măsurilor adiacente distribuției de mere în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe în școli în anul școlar 2014-2015; 

• Execuție lucrări de reparații capitale imobil - garaj Centrul Militar Județean 
Maramureș; 

• Servicii de dirigenţie de șantier la lucrările de amenajare Centru de Informaţii pentru 
Cetăţeni la parter Scara B, în clădirea Palatului administrativ al Judeţului Maramureş”; 

• Reparaţii acoperiş clădire birouri magazii” şi „Reparaţii faţadă clădire birouri magazii” 
- Inspecţia de prevenire str. Avram Iancu nr. 2, Baia Mare; 

 
Compartiment Informatică, managementul calității 

Activitatea compartimentului s-a concretizat în principal prin următoarele aspecte: 
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 Personalul angajat în compartiment a asigurat buna funcționare a rețelei IT formată din 
130 de calculatoare , 7 servere, echipamente de comunicație,  imprimante, scannere. 

 S-a asigurat asistență de specialitate pentru aparatul propriu al Consiliului Județean și 
consilierii județeni. 

 S-au întocmit specificațiile tehnice pentru achiziția a 15 desktop-uri pentru aparatul de 
specialitate al instituției, în vederea înlocuirii în etape a vechilor calculatoare pe care 
rulează Sistemul de Operare Windows XP. 

 S-au întocmit specificațiile tehnice pentru achiziția a 6 desktop-uri pentru Centrul 
Militar Județean Maramureș. 

 Au fost achiziționate 2 Scannere performante, de mare viteză ,conectate la rețea, 
pentru implementarea aplicației de management a documentelor în format electronic.  

 S-a asigurat protecția de securitate și antivirus a rețelei de calculatoare, astfel încât nu 
a existat nici un incident de pierdere de date și informații. 

 Pentru noua sală de ședinte a fost implementată suita CoCon software Televic  pentru  
managementul sesiunii de vot electronic, personalul compartimentului participând la 
ședințele Consiliului Județean Maramureș. 

 

Comunicare, relaţia cu presa  

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 2014 – 1 iulie 2015 au fost organizate un total 15 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. 

În intervalul 1 iulie 2014 – 31 iunie 2015, au fost emise 142 comunicate de presă, 
publicate pe site-ul instituţiei şi în media locală. Comunicatele vizează activitatea 
preşedintelui, participările sale la evenimente, întâlniri, vizite ale unor delegaţii din ţară şi 
străinătate, activitatea instituţiei Consiliului Judeţean Maramureş în general. Acest număr nu 
include şi comunicatele aferente exclusiv proiectelor cu finanţare europeană, care au o 
machetare specifică şi o procedură de avizare de către organismele intermediare.  

Au fost transmise spre publicare în media 15 mesaje cu prilejul sărbătorilor oficiale şi 
al zilelor internaţionale a diferitelor categorii sau profesii.  

La începutul anului 2015 a demarat pagina de facebook a Consiliului Judeţean 
Maramureş. 

 Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor de deszăpezire (noiembrie 2014-martie 
2015) s-au trimis zilnic buletine informative asupra stării drumurilor judeţene.  
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 Compartimentul de Comunicare, Relaţii cu Mass Media a gestionat şi urmărit 
desfăşurarea evenimentelor din cadrul Programului Cultural Prioritar al Consiliului Judeţean 
Maramureş.   

Programul cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş 
 

Nr. 
Crt 

Eveniment Data Suma solicitată 
( ron ) 

 
1 

“Festivalul portului, cântecului şi 
dansului de pe Fisculaş”, care se va 
desfăşura  în Comuna Dumbrăviţa 

 
05 Iulie 2015 

 
30.000 

 
2 

Sărbătoarea câmpenească “Joc între 
hotare”, care se va desfăşura în 
Comuna Copalnic Mănăştur 

 
19 Iulie 2015 

 
10.000 

3 „Zilele oraşului Seini  - Cetatea 
Zynyr”, care se va desfăşura în 
oraşul Seini 

11-12 iulie 2015 40.000 

 
4 

Festivalul interjudeţean “Hora la 
Prislop”, care se va desfăşura în 
Oraşul Borşa 

 
16 August 2015 

 
40.000 

5 Festivalul “Păntru mândra din 
Botiza”, care se va desfăşura în 
Comuna Botiza 

16 August 2015 30.000 

6 Zilele Culturii “Roza Rozalina”, 
care se va desfăşura în Comuna 
Rozavlea 

21-23 August 2015 55.000 

 
7 

Festivalul folcloric “Tradiţii şi 
obiceiuri de pe Valea Ţibleşului”, 
care se va desfăşura în Comuna 
Groşii Ţibleşului 

 
29-30 August 2015 

 
15.000 

8 “Festivalul Stuparilor”, care se va 
desfăşura în Comuna Cerneşti 

30 August 2015 15.000 

9 „Zilele Lăpuşului Românesc” care 
se va desfăşura în comuna Lăpuş 

5-6 Septembrie 2015 30.000 

 
10 

Festival cultural artistic „Toamna 
Someşană” ce se va desfăşura în 
localitatea Ulmeni 

 
5 – 6 septembrie 2015 

 
50.000 

 
 
11 

“Festivalul interjudeţean al 
cântecului şi dansului popular din 
Ţara Codrului”, organizat cu ocazia 
tradiţionalului Târg al Cepelor, care 
se va desfăşura în Comuna Asuaju 
de Sus 

 
 
12-13 Septembrie 2015 

 
 
40.000 

 
12 

Festivalul Naţional de folclor 
“Alină-te dor, alină”, care se va 
desfăşura în, în Comuna Cicârlău 

 
 24-25 Octombrie 2015 

 
7.700 

13 Festivalul datinilor şi al obiceiurilor 
de iarnă “Marmaţia” 

27-28 Decembrie 2015 40.000 
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  Total: 402.700 
 

Compartimentul s-a ocupat de buna organizare a conferinţelor de presă, gestionând relaţia cu 
media locală şi naţională.  

S-a implicat în organizare următoarelor evenimente:  

- Zilele Maramureşului – prima ediţie – 7-9 mai 2015 

- Festivalul Luminii – ediţia a 11-a – Baia Mare – 22 mai 2015 

- Ziua Iei – 24 iunie – Baia Mare 2015 

- Crăciun în Maramureş – ediţia a VII-a – 14-20 decembrie 2015 

- Premierea sportivilor şi a elevilor şi a dascălilor – 23 decembrie 2015 

S-au asigurat cadrul şi logistica pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Maramureş” pentru: 

- Acad. Ionel Valentin Vlad – 26 noiembrie 2014 

- Artistul popular Nicolae Sabău – 1 octombrie 2014 

- Eroii martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 – 22 decembrie 2015.  

S-au actualizat permanent site-ul şi pagina de facebook a instituţiei, astfel încât publicul să 
aibă o imagine cât mai elocventă asupra activităţii Consiliului Judeţean Maramureş.  

 

Compartiment Resurse Umane 

1. ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ A COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 
   

          Compartimentul resurse umane este organizat potrivit organigramei  aprobată prin Hotărarea  
Consiliului Județean Maramureș nr. 137/2014. Acesta funcționează în subordinea directă a 
Președintelui Consiliului Județean Maramureș și are în componență un număr de 4 posturi, din care 4 
sunt funcții publice de execuție, 3 posturi ocupate și un post vacant.         

2. BILANȚUL ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 

În baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 35334/2014 și Hotărârea 
Consiliului Județean Maramureș nr. 137/2014 au fost aprobate modificarea organigramei și a statului 
de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș.Prin adresa nr. 2172/2014 în 
conformitate cu prevederile O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, Instituția 
Prefectului județului Maramureș a transmis numărul maxim de 652 de posturi pentru anul 2014 la 
nivelul municipiului Maramureș. Din totalul acestor posturi un număr de 187 au fost repartizate pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului județean.  
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              Analizând structura existenței s-a apreciat ca oportun și necesar configurarea unei noi 
organigrame în care apar structuri noi, modificări/transformări de posturi, înființarea unor posturi 
precum și distribuiri de sarcini și posturi între compartimentele funcționale și s-a procedat la 
reorganizarea instituției.  

             Noua dimensionare a structurilor, a funcțiilor publice și contractuale a avut în vedere 
respectarea următoarele principii: 

- structura organizatorică să fie simplă și clară și să acopere toate activitățile pe care le desfășoară în 
prezent;  

- atribuțiile  și condițiile specifice fiecărui post să acopere toate competențele de la nivelul 
administrației publice locale;  

- numărul nivelelor de autoritate să fie minim pentru a se elimina barierele de comunicare și de 
asumare a responsabilității;  

           Modificările propuse în procesul de reorganizare:                

- desființarea  Serviciului public „MARAMUREȘINFOTURISM”, numărul de posturi și personalul 
aferent acestui serviciu fiind preluat în aparatul de specialitate al Consiliului județean; 

- înființarea în cadrul aparatului de specialitate a Unității de implementare a proiectului, ca structură 
distinctă și responsabilități strict pentru derularea acestui proiect; 

- înființarea structurii de specialitate a arhitectului șef în domeniul urbanismului, a autorizării și 
disciplinei în construcții; 

- pentru o mai bună comunicare în instituție, interinstituțională, cât și cu presa s-a înființat un 
compartiment distinct, subordonat președintelui; 

- ca urmare organizării structurii Arhitect șef și pentru o mai bună coordonare a activității de investiții 
s-a înființat Direcția tehnică; 

- reorganizarea Direcției de dezvoltare și investiții ca Direcție de dezvoltare și implementare proiecte, 
în cadrul căreia să funcționeze Biroul relații externe cât și un compartiment de strategie județeană și 
planificare teritorială; 

- prin preluarea în cadrul aparatului de specialitate a activității de turism s-a înființat Serviciul de 
turism;  

-  a fost parțial restructurată coordonarea diferitelor compartimente, două dintre direcții fiind trecute în 
subordonarea vicepreședinților;  

             Funcțiile din organigramă au fost ocupate prin redistribuirea personalului, în condițiile legii în 
cadrul aparatului, elaborându-se totodată și un nou Regulament de organizare și funcționare 

            În perioada iulie 2014 – iulie  2015, Compartimentul resurse umane a atins obiectivele și a 
îndeplinit atribuțiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului județean 
Maramureș, după cum urmează: 

-  au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în limita fondurilor aprobate 
pentru cheltuielile de personal prin bugetul propriu precum și a plafonului cheltuielilor de personal: 
- prin concurs pe durată nedeterminată: 12 salariați 

- prin concurs pe durată determinată: 3 salariați 
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- prin transfer în interesul serviciului – 11 funcționari publici; 

- prin preluare de la Maramureș Infoturism – 2 funcții contractuale pe durată nedeterminată; 

- modificarea calității posturilor, respectiv din posturi contractuale în funcții publice: 4 salariați; 

      Principalele activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului au constat în:  

* promovarea în grad profesional a 14 funcționari publici;  

* stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la 20 de salariați; 

* încetarea raporturilor de muncă, prin acordul părților  la un  număr de  4 salariați; 

* încetarea raporturilor de muncă la expirarea perioadei determinate la 1 salariat; 

* întocmirea  a 3 dosare de pensie de limită de vârstă și 3 dosare pensie anticipată;  

* elaborarea statelor  de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi  reactualizarea 
acestora  potrivit indexărilor apărute, schimbări în structura acestora, plecări şi veniri de noi angajaţi, 
schimbarea sporului de vechime în muncă şi prezentarea spre aprobare Preşedintelui Consiliului 
judeţean; 

* s-au operat actele administrative privind modificările intervenite în situația  funcţionarilor publici 
din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi s-au  transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici prin Portalul de management; 

* întocmirea  statelor  de plată a salariilor pentru personalul din aparatul de specialitate în baza 
pontajelor primite, a statului de funcţiuni şi a listelor de reţineri transmise de compartimentul 
contabilitate; 

* actualizarea, completarea, înregistrarea și transmiterea registrului electronic de evidență al 
salariaților “Revisal“ prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectoratului 
de Munca Maramureș, în condițiile și termenele prevăzute de legislația în vigoare;   

* s-a elaborat și aprobat  Planul anual  de perfecționare profesională şi a rapoartelor trimestriale 
aferente și transmiterea acestora în termenele legale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;  

* în vederea asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor umane, precum și pentru 
urmărirea carierei funcționarului public, s-a procedat la actualizarea, rectificarea, păstrarea și 
evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici cât și a personalului contractual; 

*  a fost efectuată evaluarea funcţionarilor publici în luna ianuarie a anului 2014, pentru activitatea 
desfăşurată în cursul anului 2013; 

* potrivit H.G. 871/2014, începând cu 01.07.2014 salariul de bază minim brut pe țară garantat în 
plată s-a stabilit la 900 lei lunar; 

* conform H.G. 1091/2014 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost majorat în 2 
tranșe. Prima creștere a avut loc cu 01.01.2015 de la 900 la 975 lei, iar cea de-a doua etapă de 
majorare, programată pentru 1 iulie 2015 a fost de 1050 lei;  

*  avizarea şi semnarea lunară a pontajelor de prezenţă a salariaţilor;  
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* concediile de odihnă, fără plată și medicale s-au acordat salariaților în funcție de programarea 
concediilor de odihnă pentru anul 2014 și cu respectarea prevederilor legale penru acordarea 
celorlalte tipuri de concedii; 

*  întocmirea rapoartelor trimestriale şi semestriale în calitate de consilier etic; 

* întocmirea și actualizarea fișelor de post pentru salariații din cadrul Consiliului Județean 
Maramureș; 

* transmiterea către Administrația Județeană a Finațelor Publice Maramureș a situațiilor statistice 
semestriale “Date informative privind fondul de salarii și situația posturilor ocupate și vacante 
existente la sfârșitul lunii decembrie 2014”; 

* actualizarea lunară a evidenţei salariaţilor în programul de salarii; 

*declaraţii lunare privind obligaţiile de plată faţă de bugetul asigurărilor de stat, şomaj şi asigurări 
sociale, asigurări de sănătate; 

* statele de plată lunare pentru personalul din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 
Județean Maramureș, state de plată pentru consilierii județeni și pentru Autoritatea tutelară de 
ordine publică Maramureș; 

* situaţii recapitulative pentru controlul salariilor; 

* s-au acordat documentele de legitimare pentru personalul instituției ( legitimații de serviciu) ; 

* salariații din cadrul compartimentului resurse umane au oferit consultanță serviciilor publice 
subordonate, precum si salariaților proprii cu privire la punerea în practică a actelor normative 
emise de Guvern în domeniul  resurselor umane.  

          De asemenea, s-a procedat la întocmirea declarațiilor 205 aferente anului 2014, la 
înmânarea lor către salariaţii instituţiei și transmiterea lor electronic. 

        In perioada iulie 2014 – iulie 2015  au fost inițiate  acte administrative materializate prin 
dispoziții având ca obiect: numirea în funcții publice și  funcții contractuale, încetarea raporturilor 
de serviciu/de muncă, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, acordarea concediului pentru 
îngrijirea copilului, suspendarea activității, încetarea suspendării și reluarea activității, constituirea 
comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor, în acest sens au fost emise 189 
dispoziții în  perioada iulie 2014 – iulie 2015. 

           S-au fundamentat cheltuielile de personal pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Maramureș.       

 

3. STRATEGIA COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE  

 Misiunea compartimentului şi obiectivele ce trebuiau atinse în perioada de 
raportare 

                 În îndeplinirea obiectivelor generale și specifice  raportul reflectă și rezultatele efortului 
personalului în această perioadă de referință ce a fost marcată de aceleași constrângeri bugetare, 
realizate în mod continuu în ceea ce privește coordonarea, gestionarea funcției publice și 
contractuale de la nivelul Consiliului Județean Maramureș, precum și monitorizarea procesului de 
formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici, a personalului contractual, în 
conformitate cu cerințele legale.  
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              Obiectivele stabilite pentru perioada iulie 2014-iulie 2015, prin raportare atât la conținutul 
documentelor stabilite la nivelul aparatului de specialitate, cât și la atribuțiile dispuse prin 
prevederile actelor normative în domeniul resurselor umane, pot fi considerate realizate prin prisma 
rezultatelor întreprinse de către compartiment  în perioada de referință.  

                Respectarea termenelor legale - realizare în proporție de 88%;  

                Promptitudine și capacitate în comunicare - realizare în proporție de 92%;  

               Capacitatea de adaptare la modificările legislației în vigoare - realizare în proporție de 
90%;  

                Îndeplinirea sarcinilor de serviciu - realizare în proporție de 93%.  

Pentru perioada următoare, strategia compartimentului resurse umane vizează eficientizarea activității 
prin:  

- creșterea calității actului juridic administrativ; 
- mărirea competenței profesionale a personalului, sporirea capacității de muncă 

și execuție adecvate sarcinilor ce trebuie îndeplinite; 
- executarea în timp util  a atribuțiilor de serviciu;  

De asemenea, se are în vedere rentabilizarea activității prin:  

- utilizarea optimă a personalului existent;  
- evitarea dublării atribuțiilor și activităților la nivel intermediar și la cel de 

execuție;  
Creșterea eficienței muncii functionarilor publici din cadrul Consiliului Județean Maramureș se poate 
realiza prin perfecționarea profesională continuă, urmând ca aceasta să devină o activitate de bază care 
se va desfășura în vederea însușirii de noi cunoștințe și deprinderi practice. Totodată, în limita 
resurselor financiare, propunem participarea personalului la cursuri de instruire/perfecționare 
profesională pe teme specifice. Strategia compartimentului resurse umane urmează a fi completată, în 
funcție de necesitățile nou apărute pe parcursul desfășurării activității, urmând a fi pusă în aplicare cu 
sprijinul factorilor responsabili și decizionali competenți.  

4. PREZENTAREA PROGRAMELOR DESFĂȘURATE ȘI A MODULUI DE RAPORTARE A 
ACESTORA LA OBIECTIVELE INSTITUȚIEI 

- a fost organizat și desfășurat conform noilor prevederi legislative procesul de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate; 

- a fost organizat și desfășurat procesul de promovare pentru personalul din cadrul aparatului și s-a 
asigurat implementarea sa; 

- au fost organizate și desfășurate potrivit noilor metodologii concursurile de recrutare pentru ocuparea 
posturilor vacante; 

5. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 

-     adaptarea anuală a organigramei pentru a se conforma flexibil și eficient schimbărilor legislative; 

- utilizarea eficientă a resurselor umane la nivelul instituției prin stabilirea corectă a 
responsabilitătilor personalului funcție de calificarea și competențele acestuia; 

- fișe de post actualizate și conforme cu cerințele posturilor; 
- structura optimizată a aparatului de specialitate, servicii și compartimente funcționale, cu atribuții 

bine direcționate (fără suprapuneri); 

74 

 



 

 

- îmbunătațirea comunicării și circuitului informațiilor între compartimente, între nivelele ierarhice 
și cele funcționale; 

- gradul de îmbunătațire a performanțelor profesionale  individuale la locul de muncă; 
- organizarea unor întâlniri periodice ale funcționarilor publici, în care să fie multiplicate și 

diseminate informațiile și cunoștințele primite la diferite cursuri, seminarii, vor conduce la 
creșterea competenței și mobilității profesionale; 

- gradul de creștere a responsabilizării salariaților  față de efectuarea sarcinilor; 
- selecția personalului se va face exclusiv pe baza rezultatelor obținute cu respectarea prevederilor 

legale în domeniu în ceea ce privește concordanța între postul ocupat și cerințele acestuia în 
materie de specializare profesională și vechime minimă în specialitate; 

- toate angajările și promovările executate exclusiv pe criterii de competența profesională cu 
aplicarea reglementărilor privind funcția publică și funcționarii publici și a legii statutului 
funcționarilor publici; 

- formarea continuă managerială și profesională a funcționarilor publici; 
 

6. EVALUAREA ACTIVITĂȚII 

            Indicii de performanţă pentru activităţile desfăşurate în cadrul compartimentului  au fost 
raportaţi la criteriile de evaluare a funcţionarilor: capacitatea de a organiza, capacitatea de a conduce, 
capacitatea de coordonare, capacitatea de control, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, 
competenţa decizională, capacitatea de a delega, abilităţi în gestionarea resurselor umane, capacitatea 
de a dezvolta abilităţile personalului, abilităti de mediere şi negociere, obiectivitate în apreciere, 
capacitatea de implementare, capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de asumare a 
responsabilităţilor, capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, 
capacitatea de analiză şi sinteză, creativitate şi spirit de iniţiativă, capacitatea de planificare şi de a 
acţiona strategic şi competenţă în gestionarea resurselor alocate. 

             Având în vedere fişele de evaluare, în baza notelor acordate se poate aprecia ca indicatorii de 
performanță au fost realizați în proporţie de 70%. 

 

Audit Public Intern                                                                                            

                Auditul public intern, este activitatea funcţional independenta şi obiectivă, care dă 
asigurări şi consiliere conducerii pentru bună administrare a veniturilor şi cheltuielilor 
publice, perfecţionând activităţile entităţilor publice. Ajuta entităţile publice să îşi 
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi 
îmbunătăţeşte eficientă şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a 
controlului şi a proceselor de administrare. 

Structura organizatorică. Compartimentul de Audit Intern, din cadrul Consiliului Judeţean 
Maramureş, este o structură organizatorică independenta, cu un număr de 3 angajaţi, constituit 
din persoane care nu sunt implicate în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care le 
auditează, având ca obiectiv de activitate şi auditarea unităţilor subordonate Consiliului 
judeţean Maramureş. 

       Numărul entităţilor publice aflate în subordine: 23. Acestea nu şi-au organizat activitatea 
de audit intern ca urmare a faptului că beneficiază de un buget mic şi au un număr redus de 
salariaţi. Auditarea acestor instituţii este asigurată de către compartimentul de audit intern din 
cadrul CJMM. 
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       Planificarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit intern. Planificarea 
misiunilor de evaluare se face strategic şi anual, cu respectarea periodicităţii în evaluare (o 
dată la 5 ani), existând corelaţie între planul strategic şi cel anual.  

    Realizarea misiunilor de audit intern 

      În anul 2014, structura de audit intern a CJMM a efectuat un număr de 22 misiuni de audit 
din care: de conformitate şi sistem 19, misiunile de audit (au fost din domeniul privind 
procesul bugetar, privind activităţile financiar-contabile, si misiuni de audit in domeniul IT, 
achizitii, resurse umane); de asigurare şi consiliere 3, (privind arhivarea documentelor si 
CFP). 

      Unităţile din subordinea CJMM în anul 2014 au efectuat un număr de 19 misiuni de audit 
din care: misiuni privind procesul bugetar:1, privind resursele umane 2, achiziţii publice 1, 
financiar-contabile 5, misiuni IT 1, privind funcţiile specifice 8. 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: 2 misiuni;misiuni IT 1, misiuni 
specifice: 6;.La DGASPC Maramureş, au fost efectuate un număr de 6 misiuni de audit din 
care: misiuni privind procesul bugetar 1, misiuni privind activitatile financiar contabile 2, 
misiuni achizitii publice 1, misiuni resurse umane 1 si o misiune consiliere . 

 

1. Misiuni de audit privind procesul bugetar 
Principalele obiective de audit: 

- Identificarea surselor de venit, stabilirea veniturilor, înregistrarea corectă a veniturilor, 
măsurile care se iau pentru încasarea veniturilor, plati direct din venituri, legalitatea stabilirii 
veniturilor, evidenta analitică a surselor de venit, elaborarea proceduri de control intern 
aferenta acestei activităţi. 

- Pregătirea inventarierii, inventarierea propriu-zisă, evaluarea stabilirea rezultatelor 
inventarierii, înregistrarea rezultatelor inventarierii 

- Existenta procedurilor operationale aferenta principalelor activitati. 

- Intocmirea Nomenclatorului arhivistiv si aprobarea lui de catre conducerea unitatii;Avizarea 
Nomenclatorului arhivistic de catre Arhivele Judetene; 

Principalele constatări efectuate: 

Aspecte pozitive: 

- Sunt identificate sursele de venit; sunt evidenţiate analitic sursele de venit; sunt elaborate 
proceduri operaţionale de control intern, (Şcoala de Arte Liviu Borlan) 

- Au fost elaborate proceduri operaţionale de efectuare a inventarierii patrimoniului, 
rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţă contabilă, casarea s-a efectuat cu 
aprobarea conducerii CJMM. 

- Au fost preluate soldurile corect din balanţă; 
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- Au fost elaborate proceduri operaţionale privind organizarea si desfasurarea activitatii de 
arhivare; 

- Au fost asigurate spatiile necesare desfasurarii actvitatii de arhivare a documentelor; 

Aspecte negative: 

- Nu a fost numita comisia de selectare a documentelor arhivistice in vederea selectarii 
documentelor(Scoala Gimnaziala Speciala Viseu de Sus) 

- S-a constatat restante în ceea ce priveşte achitarea cursurilor efectuate (Şcoala de Arte Liviu 
Borlan); 

- Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul nu a menţionat dacă toate bunurile şi 
valorile băneşti au fost inventariate în prezenţa sa şi nu are obiecţiuni( Revista Nord Literar) 

- Listele de inventariere nu sunt semnate pe fiecare filă de către membrii comisiei de 
inventariere; aspecte constatate la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale); 

- Ultimele documente de intrare-iesire, fisele de magazie nu sunt barate si semnate de catre 
comisia de inventariere si nu s-a mentionat data la care s-a efectuat inventarierea, aspecte 
constatate la Muzeul Judetean Centru Artistic Baia Mare; 

- Documentele nu se predau la dopozitul de arhiva pe baza de procese verbale de predare-
primire; 

Principalele recomandări formulate. 

- Fundamentarea cât mai corectă a veniturilor proprii; 

- Respectarea procedurii operaţionale de control intern, care reglementează activitatea de 
inventariere a patrimoniului instituţiilor. 

- Revizuirea procedurii operaţionale aferenta activităţii de inventariere 

- Documentele se vor constitui in dosare in functie de termenele de pastrare stabilite de actele 
normative in vigoare si in conformitate cu problematica continuta, dupa ce in prealabil, au 
fost efectuate o serie de operatiuni asupra acestora cum ar fi: numerotarea, ordonarea 
cronologica; 

- Predarea documentelor arhivistice de la compartimente la arhiva se va face in baza unui 
proces verbal de predare-primire; 

- Pentru eliminarea documentelor cu termen de pastrare expirat, institutia trebuie sa 
intocmeasca lucrarile de selectare a documentelor, pentru aceasta se vor numi comisii de 
selectare a documentelor prin dispozitie scrisa a ordonatorului de credite. 

 

2. Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile. 

Principalele obiective ale misiunii de audit. 
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Organizarea activităţii de administrare şi gestionare a bunurilor, achiziţionarea de bunuri 
materiale, înregistrarea şi eliberarea bunurilor, achitarea/plata bunurilor, efectuarea plăţilor şi 
încasărilor, organizarea procesului privind implementarea sistemului de control intern, 
implementarea standardelor de control intern managerial şi întocmirea raportărilor trimestriale 
şi anuale, organizarea se exercitarea controlului financiar preventiv propriu, evidenta 
documentelor cu regim intern de numerotare si inseriere. 

Principalele constatări efectuate 

Aspecte pozitive: 

- Au fost elaborate proceduri operaţionale de control intern, conducerea contabilă şi tehnico-
operativa este la zi, se utilizează formularele tipizate, se efectuează recepţiile bunurilor 
materiale achiziţionate, eliberarea se face în baza bonurilor de consum, cheltuielile efectuate 
se încadrează în creditele bugetare aprobate. (Şcoala Liviu Borlan Baia Mare, Biblioteca 
Judeteana Petre Dulfu, Şcoala Gimnaziala Specială Sighetul Marmaţiei) 

- A fost elaborat Programului anual de achiziţii publice, conform HG nr.925/2006(Direcţia 
Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Maramureş) 

Aspecte negative: 

- Din referatele de necesitate intocmite pentru procurarea de bunuri, nu reiese necesitatea 
pentru care sunt achizitionate; 

- Nu sunt efectuate receptii la lucrarile efectuate in regie proprie( Centru Scolar pentru 
Educatie Incluziva Baia Mare, si Targu Lapus); 

- Nu a fost elaborat Programul anual de achiziţii publice (Muzeul Judetean de Etnografie Baia 
Mare, Revista Nord Literar) 

-Nu se tine evidenta analitica a materialelor(Ansamblul National Transilvania) 

- Foile de parcurs nu sunt completate cu toate datele cerute de către formular (Centrul Scolar 
pentru Educatie Incluziva Targu Lapus, Biblioteca Judeteana Petru Dulfu Baia Mare) 

- Bonurile fiscale nu sunt xeroxate pentru păstrarea lor în bune condiţii pe o perioadă mai 
lungă de timp. 

- Nu este constituită garanţia în numerar, la persoanele având funcţia de gestionar, la nivelul 
stabilit în contractul de garanţie (Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Maramures, 
Muzeul Judetean Centru Artistic Baia Mare) 

- Dispozitiile de plata catre casierie nu sunt completate cu toate datele cerute de catre 
formular, respecti, seria si nr actului de identitate, data etc(Muzeul Judetean Centru Artistic 
Baia Mare); 

- Fişele de post pentru persoanele care fac parte din comisia de coordonare şi dezvoltare a 
controlului intern nu au fost actualizate, respectiv sarcinile şi responsabilităţile care decurg 
din numirea în aceste comisii nu au fost consemnate în fişele de post; 

- Codul etic nu este adus la cunostinta tuturor angajatilor din institutie; 
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- Nu este monitorizata participarea la cursurile de perfectionare 

- Nu se intocmeste trimestrial Raportul cu privire la activitatea de control financiar preventiv 
propriu;( Centru judetean de Resurse si Asistenta Educationala Baia Mare) 

- Nu este reactualizat cadrul general al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv si 
listele de verificare. 

Principalele recomandări formulate 

- Încheierea contractului de garanţii; 

- Constituirea garanţiei în numerar conform contractului încheiat; 

- Se va întocmi Program anual al achiziţiilor publice, conform prevederilor legale în vigoare. 

- Completarea foilor de parcurs cu toate datele cerute de către formular; 

- În notele de recepţie să fie detaliate bunurile achiziţionate; 

- Bonurile fiscale să fie xeroxate, pentru păstrarea lor în bune condiţii pe o perioadă mai mare 
de timp. 

- Întocmirea referatelor de necesitate pentru toate bunurile procurate 

- Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, proiectele de operaţiuni se vor 
prezenta însoţite de documente justificative certificate în privinţa realităţii şi legalităţii, prin 
semnătura persoanelor care iniţiază operaţiunea. 

- Efectuarea receptiilor pentru lucrarile efectuate in regie proprie; 

- Intocmirea Rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financar preventiv 
propriu; 

- Actualizarea fiselor de post pentru persoană responsabilă cu activitatea de consiliere etică şi 
a celor care fac parte din echipa de gestionare a riscurilor. 

         Având în vedere că întocmirea şi actualizarea fiselor de post este o obligaţie permanentă 
a fiecărui nivel de management, acesta va proceda la delimitarea clară a relaţiilor ierarhice (de 
subordonare, de colaborare, de coordonare), la nivelul structurii auditate, astfel încât fişele de 
post pentru personalul de execuţie să fie întocmite de către şeful ierarhic pentru a se regăsi 
toate atribuţiile necesare, funcţie de specificul postului. 

           Revizuirea tuturor fiselor de post din cadrul structurii auditate în vederea stabilirii de 
atributii clare şi precise raportat la cerinţele postului şi în strânsă concordanţă cu cadrul legal 
pe domenii de activitate. 

           Cuprinderea în fişele de post a unor atribuţii privind exercitarea controlului intern pe 
niveelele de execuţie. Stabilirea prin fişele de post a responsabilităţilor privind evaluarea 
personalului pe linie ierarhică. 

- Codul etic va fi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor instituţiei 
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- Prezentarea către manager, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, 
informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control 
managerial, în raport cu programul adoptat. 

- Încheierea proceselor verbale de şedinţă. 

Misiuni de audit privind sistemul IT. 

Principalele obiective ale misiunii de audit. 

- Pregătirea profesională a personalului implicat în utilizarea sistemului informatic 

- Atribuirea responsabilităţii persoanelor care au acces la sistemul informatic 

- Procesarea datelor în cadrul sistemului informatic financiar-contabil 

- Sistemul de prevenire/detectare a accesărilor şi modificărilor neautorizate ale bazelor de date 
(parole, programe antivirus ş.a.) 

- Administrarea arhivei electronice 

Principalele constatări efectuate. 

Aspecte pozitive: 

Având în vedere că activitatea IT nu este activitatea principală în instituţie şi că 
managementul se concentrează în primul rând pe realizarea obiectivelor şi activităţilor 
aferente instituţiei, tendinţa principală privind asigurarea serviciilor IT este de a utiliza 
furnizori externi de servicii IT. Necesitatea unor colaborări, a furnizării unor servicii de 
tehnologia informaţiei (Internet, instruire, asistenţă tehnică, întreţinere, etc) determină 
externalizarea acestor activităţi prin încheierea de contracte semnate cu furnizorii acestor 
servicii. Astfel de relaţii contractuale sunt purtătoare de riscuri (atât sub aspect valoric, cât şi 
la nivelul funcţionalităţii şi securităţii sistemului), auditorul a evaluat implicaţiile ce decurg 
din clauzele contractuale privind confidenţialitatea, formele de asigurare a suportului şi 
asistenţei tehnice, valorile contractuale pentru asistenţă tehnică şi întreţinere, dependenţa faţă 
de furnizor, ţinând seama de natura serviciilor. 

       Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei unităţi trebuie să 
asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările 
contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice. 

         În cadrul Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania sistemului informaţional este 
proiectat şi îndeplineşte următoarele funcţii:  

-Culegerea şi transmiterea datelor; 

-Verificarea, stocarea şi actualizarea datelor; 

-Prelucrarea datelor şi prezentarea rezultatelor. 

       Actualizările sistemului informatic se fac în concordanţă cu modificările legislative şi 
financiar contabile se execută de către firmă Legis CTCE şi INDECO; 
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        Asigurarea confidenţialităţi în cadrul sistemului IT este în concordanţă cu politicile de 
securitate şi utilizare de parole de acces la date şi la sistem. 

       În ce priveşte licenţa pentru programele informatice, din interviul luat  contabilului şef 
reiese faptul că sistemele de operare, programele şi aplicaţiile utilizate deţin licenţa. 

Aspecte negative: 

Funcţionarea sistemului informatic este asigurată de către utilizatori (personal de operare) 
care nu deţin certificate de pregătire profesională în domeniul IT; 

Nu a fost elaborat un Program, de pregatire profesionala. 

Principalele recomandări formulate. 

Pregatirea profesionala este un proces de invatare/instruire prin care persoanele dobandesc noi 
cunostinte teoretice si practice precum si abilitati si tehnici care sa le faca munca mai eficienta 
fapt pentru care se impune  elaborarea unui Program de pregătire profesională în care să fie 
inclusa pregătirea profesională si în domeniul IT. 

Participarea la cursuri. 

 

 

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 2014-2015 

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. 

Servicii oferite: servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi 
profesională, furnizate prin Centrul Judeţean şi prin Cabinetele Școlare 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 Școlară şi Profesională, la propunerea 
Serviciului de Evaluare şi Orientare Școlară 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 
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abilitate să ofere formare iniţială, servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, 
copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii, servicii de consiliere şi prevenire a 
delincventei şi predelincvenţei juvenile. 

Obiective specifice urmărite de CJRAE Maramureș în anul școlar 2014 – 2015 prin 
oferta de servicii educaționale adresate elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor 
comunității: 

• Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor 
copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;  

• Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în 
funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;  

• Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-
educative;  

• Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii 
elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi 
profesională;  

• Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-
comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;  

• Organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant 
juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;  

• Organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional;  
• Creşterea autonomiei CJRAE Maramureş prin eficientizarea procesului de 

descentralizare;  
• Modernizarea şi dotarea cabinetelor școlare/ interșcolare de asistență psihopedagogică 

și logopedice din rețea;  
• Finanţarea instituției de învățământ.  

 
 

1. Situația resurselor umane încadrate în anul școlar 2014 -2015. Populație 
școlară 

 

STRUCTURA 
DIN CADRUL 
CJRAE MM 

Nr. 
posturi 

din care 

Nr. 
perso
ane 

din care 
Nr. unităţi  
de 
învăţământ 
care au 
beneficiat de 
asistenţă 
psihopedago
gică/terapie 
logopedică 

Nr. de elevi/ 
preşcolari 
care au 
beneficiat de 
asistenţă 
psihopedago
gică/terapie 
logopedică 

  

Didactice 
Didacti
cauxilia
r 

Nedid
actice 

Didacti
c (nr. 
persoan
e) 

Did. 
aux. 
(nr. 
pers.) 

Ned
idac
tic 

  

Aparatul propriu 
al CJRAE 11 

4/ 
director+ 
SEOSP 

6 1 10 5 6 1   
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Centrul 
Județean de 
Asistență 
Psihopedagogic
ă (CJAP) 

5 4 1 0 5 4 1 0   

  

Cabinete de 
asistență 
psihopedagogic
ă 

68,5 68,5   83 83   106 58.265 

  

Centre și 
cabinete 
logopedice 

23,5 23,5   24 24   52 13.887 
  

Total general 108 100 6 1 122 116 7 1 158 72.152   

 

Numărul total de elevi care au fost luați în evidența Serviciului de Evaluare și 
Orientare Școlară și Profesională este de 442 elevi, respectiv dosare analizate. 

2.  Situaţia statistică privind personalul  încadrat la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Maramureș în anul şcolar 2014-2015 

 

Titulari Suplinitori 
calificati 

Personal  
asociat 

Pensionari Suplinitorifără studii 
corespunzătoare postului 

Didactic 
auxiliar 

Nedidactic 

76 9 2 1 18 7 1 
 

3. Organizarea concursurilor de către Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Maramureș în  anul şcolar 2014 – 2015, se prezintă astfel: 

 concurs pentru ocuparea posturilor didactice (consilieri şcolari) – 23.09.2013.  
  

4.  Raportarea activității privind serviciile oferite/număr beneficiari: 
1. Informare și consiliere: 

 
Specificul activității de 
consiliere 

Consiliere pentru 
carieră 

Consiliere psihopedagogică – cazuistici 
variate 
Elevi Părinți Cadre didactice 

Număr elevi consiliați în 
consiliere individuală 

1812 6636 1602 1130 

Număr elevi consiliați în 
consiliere de grup 

3302 8336 1000 437 

Număr de consilieri 
colective 

700 2324 195 133 
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     Număr elevi consiliați /situații particulare:   

Număr elevi consiliați  de etnie romă consiliați 584 
Număr elevi consiliați  victime ale violenței domestice 289 
Număr elevi consiliați  cu părinte/ părinți plecați în străinătate 1679 
Număr elevi consiliați  din familii monoparentale 1283 
Număr elevi consiliați care provin din familii cu mai mult de trei copii 852 
Număr elevi consiliați care provin din familii cu venituri modeste 2110 

 
2. Terapie logopedică 

Cabinete şi unităţi 
arondate 

Copii logopaţi Copii cu 
CES 

Cadre 
didactice 

Părinţi 

Nr. 
preşcolari 

Nr. 
şcolari 

Total beneficiari 507 820 28 378       598 
 

3. Centralizarea datelor privind cazuistica avutǎ: 
Tipul 
tulburării 

Tulburări de 
pronunţie/ 
articulare 

Tulburări de 
ritm și fluență a 
vorbirii 

Tulburări 
ale 
limbajului 
scris - citit 

Tulburări de 
dezvoltare a 
limbajului 

Tulburări 
de voce 

Nr. logopaţi 
înregistraţi 

1159 14 108 56 -  

 

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

 Nr. 
ședințe 
COSP 

Număr de 
Certificate de 
orientare 
școlară 
eliberate 

Orientare școlară 
învățământ de 
masă cu curricula 
adaptată și 
professor de 
sprijin 

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

Amâna
re șc. 

Serv. 
Logopedice
/kinetotera
peutice 

Total 13 222 28 17 18 9 
 

5. Finanțare 
 Referitor la contul de execuţie cu finanţare de la  bugetul local  cu privire la partea de 
venituri, în perioada ianuarie 2014 - decembrie 2014, în urma analizei contului de execuţie 
situaţia este următoarea: 
                                                  La începutul anului                          Sfârşitul anului 

Venituri  curente                     3.287.891,00 Ron                            3.743.114,00 Ron 
Venituri din capital                        11.953,00                                      32.294.56  Ron 
Venituri finantare externa            -                                                   169.368,20  0Ron 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL VENITURI             3.299.844,00Ron                           3.944.776,76  Ron 
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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            3.312.000,00                                3.273.584,00,00                         
3.281.089,00 

Cheltuieli Bunuri şi servicii       470.000,00                                    469.530,,00                            
380.388,00 

Cheltuieli de capital                      40.000,00                                      32.294.56                             
10.673,,00 

-Cheltuieli finantare externa   1.308.620,00                                    169.368,20                            
217.199,00 

TOTAL CHELTUIELI           5.130.620,00                                   3.944.776.76                          
3.900.022,00 

 

6. Formarea continuă a cadrelor didactice 
Cursuri/conferințe/seminarii la care au participat consilierii școlari și profesorii 

logopezi în anul școlar 2014 – 2015: Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor:  SELF KIT, 
Dezvoltarea abilităților de viață în contextul dezvoltării durabile, Consilier vocațional, 
Consiliere și intervenție în dezvoltarea umană, Acordarea primului  ajutor, Suferința copilului 
în mediul școlar, Gestionarea asertivă a comportamentelor dificile ale copilului, Cum să te 
dezvolți odată cu copilul tău, Tineri împotriva violenței de gen!, EDUCATIVA – oportunități 
de studiu în străinătate pentru elevi, Personalul didactic din învățământul preuniversitar și 
universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții, Animatori în centrele de 
vacanță, Consilier pentru dezvoltare personală, „Acceptă-mă așa cum sunt!”, Utilizarea 
mijloacelor expresiv – creative în evaluarea și terapia copiilor, Psihologie Educațională 
(supervizare), Teoria aplicată în psihoterapia integrativă, Google for Education, Sigur.Info, 
Consiliere și Orientare Școlară și Profesională, Copilul și părintele, Asistența parentalității și 
suferinței copilului, Instrumente psihodiagnostice în psihologia muncii, organizațională și 
transporturi, Educația Teacher Network, Dezvoltarea de abilități de viață sănătoasă la elevii 
cu vârste cuprinse între 12 – 14 ani – NECENZURAT, Șanse egale, Consiliere psihologică 
Consiliere cognitivă și comportamentală, Delincvența juvenilă.  

 Grade didactice: definitivat- 2 cadre didactice și gradul didactic II -3 cadre 
didactice. 

7. Proiecte/programe/studii/activități de inters 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;  

 Studiu de nevoi privind principalele riscuri și necesitățile specifice în domeniul 
părăsirii timpurii a școlii în regiunile beneficiare, precum și pentru identificarea de 
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mijloace și intervenții în scopul prevenirii abandonului școlar 
 Târgul Ofertelor Educaționale, ediția a XV –a (15 – 17 mai 2015) 
 Campanii derulate în anul școlar 2014 – 2015:  

(a) Campanie pentru prevenirea criminalității (28 septembrie 2014 – 3 
octombrie 2014);  

(b) Campanie pentru promovarea sănătății mentale (9 – 16 octombrie 2014);  
(c) Campanie pentru prevenirea traficului de ființe umane (18 octombrie 

2014);  
(d) Program județean „EDUCAŢI pentru toleranţă şi spirit civic!” (5 – 24 

noiembrie 2014);  
(e) Program județean de prevenire a violenței și a consumului de droguri în rândul 

elevilor (24 noiembrie – 12 decembrie 2014);  
(f) Campania „Perspective în integrarea copilului cu CES în învățământul de 

masă” (26 ianuarie 2015 – 13 februarie 2015);  
(g) Campania „24 februarie – ziua dragostei și a bunăvoinței”;  
(h) Campania „Ziua Mondială a Sănătății” (25 martie – 7 aprilie 2015).  

 Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a 900 de copii  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);  

 Proiectul POSDRU ID 139788 cu titlul „Efincientizarea serviciilor de consiliere și 
orientare profesională a elevilor prin metode computerizate”, în calitate de Partener 
(evaluare, informare și consiliere privind cariera);  
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 Maramureș/Compartimentul de analiză și prevenire a criminalității; SC 
Cognitrom SA– Cluj Napoca; C.P.E.C.A. Maramureș;  CJRAE Sălaj; UNICEF;  ISE; 
Centrul de planificare familială; AJOFM Maramureș; Fundația Holt România; 
Penitenciarul Baia Mare;  D.G.A.S.P.C. Maramureș; Episcopia romano – catolică Satu 
Mare; ASSOC Baia Mare; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad; Biblioteca 
Județeană „Petre Dulfu” Maramureș; Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare; 
Asociația Filantropică „Sf. Iosif Mărturisitorul”; Asociația Team for Youth 
Association;Fundația Tineri pentru Tineri; Asociația GREENTIN; Asociația Autism 
Baia Mare; EDMUNDO Cluj – Napoca; Y.M.C.A.; Fundația DEIS ETC.  

8. Imagine, comunicare și relații cu mass- media: 
 crearea și postarea de informații pe site-ului www.cjraemm.ro, site-ul Centrului 

Județean 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 XV – a, a 
Simpozionului pentru elevi „Eu și cariera mea”, a Evaluării nivelului dezvoltării 
psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii lor în învățământul primar, a campaniilor 
lunare derulate, a proiectelor județene sau POSDRU implementate;  

 emisiuni/interviuri televizate, articole în presa scrisă difuzată la nivel județean la 
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solicitarea beneficiarilor pe următoarele teme: Copiii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate, Evaluări școlare intermediare (cls. a II-a, cls. a IV-a, cls. a VI-a). Cum ne 
pregătim pentru acestea?, Începe clasa I. Cum învățăm eficient?, Introducerea grupei 
mari ca obligativitate la grădiniță, Violența în mediul școlar, Integrarea elevilor romi 
și a elevilor cu CES în învățământul de masă.  

 marketing educațional – publicitate/diseminare, activități de mediatizare și promovare 
a ofertei de programe și nevoi instituționale/de grup.  

 

Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare 

La nivelul Centrului  Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, în perioada iulie 2014 – 
iulie 2015, s-au realizat numeroase activități, centrate pe nevoile elevilor cu CES. Resursele 
umane, materiale și financiare au fost și sunt în continuare direcționate spre dezvoltarea 
instituțională.  

1.  Activitățile propuse prin Planul managerial au beneficiat de continuitate, datorită 
consultanței și suportului  financiar al CJ Maramureș. 

2.  Proiectului POSDRU ,,PROinovație prin firme de exercițiu – de la școala competitivă 
la competitivitate în muncă”. În urma derulării Proiectului s-a reușit dotarea atelierului 
de alimentație publică cu materiale și mijloace, dotarea școlii cu aparatură și tehnică 
I.T., achiziționarea de materiale consumabile, deducerea unor cheltuieli de întreținere, 
elevii au fost integrați în activități cu cei de la Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu” 
Baia Mare și au primit burse. 
- Cheltuielile efectuate până la 31 iulie 2015 pentru Proiectul ,,PROinovație prin 

firme de exercițiu” se ridică la peste 142400 lei, din care 50000 lei echipamentele 
pentru atelierul de alimentație publică și 48000 lei I.T. 

3. Transferarea unui autoturism Dacia Logan de la CJ MM. 
4. Lucrări de reparații la pardoselile holurilor școlii, a unor instalații termice. 
5.  Acțiuni/activități:  

- amenajarea a două săli necesare depozitării materialelor din Proiect; 
- amenajarea unui spațiu adecvat pentru documentare, informare și comisii 

metodice; 
- desfășurarea Cercului Pedagogic pentru învățământ special – sem al II-lea; 
- participarea la faza regională a concursului de dans ,,Împreună pentru viitor” și la 

alte acțiuni județene în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară; 
-  participare la diferite concursuri tematice propuse de instituții publice (ISJ, ISU),  
- participarea la ,,Târgul Ofertelor Educaționale”,  la acțiuni, cursuri și work-shop-

uri organizate de CJRAE MM;  
- participarea la acțiunile organizate de CJ Maramureș cu ocazia ,,Zilelor  

Maramureșului”; 
- cursuri de formare și perfecționare pentru personalul școlii;  
- parteneriate cu diferite asociații, organizații non-guvernamentale, instituții de 

învățământ preuniversitar;  
- participarea la conferințe județene, naționale și internaționale;   
- comisii  metodice ; 
- inspecții școlare în vederea susținerii gradelor didactice sau participării la CNUT; 
- inspecții școlare tematice; 
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- organizarea etapei județene a Olimpiadei din aria curriculară ,,Tehnologii” pentru 
învățământul special; 

- participarea la Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE 
MM;  

- organizarea ,,Balului Bobocilor”, a cursului festiv și a banchetului pentru anul de 
stagii; 

- obținerea de sponsorizări (medicamente, produse alimentare, apă îmbuteliată, 
asigurarea transportului și participarea la acțiuni de socializare, vizite, excursii, 
materiale pentru ateliere, obiecte de mobilier); 

- parteneriate cu Penitenciarul Baia Mare, Rotar Act, CT ,,Transilvania ” Baia Mare, 
BJ ,,Petre Dulfu” Baia Mare etc; 

- organizarea Concursului Național ,,Și lumea mea e minunată”, a expoziției de 
materiale, cu participarea a peste  20 de județe; 

- revista școlii ,,Miracole” ajunsă la a IV-a ediție; 
- sprijinirea elevilor de a participa la diferite concursuri culturale și sportive: Cupa 

Electrosistem, Ziua Speranței, Crosul Castanelor. 
6. Continuarea colaborării cu Serviciul Județean de Pază Maramureș. 
7. Am beneficiat în două etape, de susținerea CJ MM pentru a obține prelungiri ale 

contractului de comodat cu C.T. ,,Transilvania”, prin HCL Baia Mare. 
8. Dezvoltarea serviciilor educaționale itinerante și de sprijin prin mărirea numărului de 

norme și cuprinderea lor în buget. 
9. Realizarea raportărilor cerute de forurile superioare (CJ MM, ISJ MM, SIIIR, 

MEN/MECS). 
10. Donarea de către BJ ,,Petre  Dulfu” din Baia Mare a peste 2000 de titluri pentru 

Biblioteca CSEI BM. 
11. Organizarea în A.T. a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante în 

timpul anului școlar, conform MOB. 
12. Semnarea convențiilor de colaborare cu DGASPC MM. 
13. Implementarea SCIM. 
14. Asigurarea rechizitelor, hranei și transportului elevilor. 
15. Contract pentru arhivarea documentelor CSEI Baia Mare. 
16. Participarea personalului didactic la Proiectul POSDRU al MEN ,,700 RON”. 
17. Plata tranșelor aferente sentințelor judecătorești definitive și executorii. 

PARTENERIATE ȘCOLARE 

1. Dăruind vei dobândi- proiect coord. de prof. Rogojan Olimpia și Lazăr Eliza,  
Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu 

2. Dăruind vei dobândi - proiect coord. de prof Molnar Diana și prof.Gmota Grațiela, 
Colegiul N.Titulescu 

3. Prietenie fără frontiere-coord. de prof.Nistor Emilia, Vrencean Simona și de 
educ.Fekete Corina , Ghiurco Daniela de la Grădinița Step by Step Baia Mare  

4. Din inimă pentru copii- proiect coord. de prof. Cosma Monica.Teleptean Doina, 
Fira Gabriela, Tura Roxana, Horotan Ionela, Rusu Alina, Lupuț Ana, Dragoș Maria, 
Udroiu Claudia și Colegiul Tehnic Transilvania 

5. Prietenie fără granițe- proiect coord. de prof. Cseterki Claudia, Fira Gabriela, 
Ciocan Voichița, si prof. Trifoi Anca, Sarkody Raluca, Mutaffof Melania de la CSEI 
Sighet 
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6. Micii artiști- proiect coord. de prof.Teleptean Doina Rusu Alina, Gal Anca, Udroiu 
Claudia, Vlasin Cristina, Cosma Monica și prof.Luca Monica, Bibol Anca Mihai 
Andreea, Herbil Alina, Ștefănoiu Daniela de la  CSEI Sighet 

7. Tradiții și obiceiuri de Crăciun- proiect coord. de prof.Gal Anca, Fabian Carmen, 
Pop Maria, Rad Marian-Școala Gimnazială Săcălășeni 

8. Din inimă pentru voi- proiect coord. de prof. Gal Anca, Henteș Arthur, Vlasin 
Cristina, Pășcuță Anca Gross Andreea-Școala Gimnazială Lucian Blaga 

9. Lumea prin ochi de copil- proiect coord. de prof. Rațiu Diana, Dragoș Maria, Apati 
Teodora, Gross Andreea, Țura Roxana, Molnar Diana- CSEI Sighet  

10. Parteneriat cu CPECA(Centrul antidrog) MARAMUREȘ 
11. Culorile anotimpurilor- proiect coord. de prof. Jurje Loredana 
12. RO-REC-proiect de educaţie ecologică coord de prof. Pop Lia 
13. Săptămâna de acțiune împotriva rasismului și discriminării prin sport FARE-

2014-coord.FARE Network, C.S.SUPERSPORT Baia Mare-președinte Horia Rusu 
14. Educați pentru toleranță în spirit civic-proiect ISJMM 
15. În Lumea Cărţilor, Poveşti, legende, obiceiuri şi tradiţii-proiect coord. de prof. 

Rogojan Olimpia în parteneriat cu Biblioteca Județeană Petru Dulfu 
16. Pietenii mei Igiena, Alimentaţia şi Mişcarea-proiect coord. de prof. Ţiudic Mihaela 

şi Lorinz Mirona în parteneriat cu DJTS Maramureș 
17. Micul erou școlar- proiect coord prof.Toth Ecaterina 
18.  Noi suntem români- proiect coord prof. Gal Anca, Cosma Monica, Ciocan 

Voichița, Pop Maria Lorincz Mirona, Țiudic Mihaela 
19. Dincolo de diferențe un spațiu al cunoașterii- proiect coord. de prof. Nagy-Botoș 

Corina, Ciocan Voichița, Dobrican Roxana, Godja Ileana și Liceul Teoretic  Emil 
Racoviță 

20. Suntem copii, să fim și prieteni-coord.prof.Zah Marin și Școala Gimnazială 
Săcălășeni 

21. Imaginile povestesc despre noi- proiect coord.prof.Rogojan Olimpia și de 
Biblioteca Județeană Petre Dulfu 

 PROIECTE  derulate în anul școlar 2014-2015  

1. Proiect Comenius –I m cross what now ?- coord de prof Irimeș Carmela 
2. Culorile anotimpurilor- proiect coord. de prof. Jurje Loredana 
3. RO-REC-proiect de educaţie ecologică coord de prof. Pop Lia 
4. Săptămâna de acțiune împotriva rasismului și discriminării prin sport FARE-

2014-coord.FARE Network, C.S.SUPERSPORT Baia Mare-președinte Horia Rusu 
5. Educați pentru toleranță în spirit civic-proiect ISJMM 
6. În Lumea Cărţilor, Poveşti, legende, obiceiuri şi tradiţii-proiect coord. de prof. 

Rogojan Olimpia în parteneriat cu Biblioteca Județeană Petru Dulfu 
7. Pietenii mei Igiena, Alimentaţia şi Mişcarea-proiect coord. de prof. Ţiudic Mihaela 

şi Lorinz Mirona în parteneriat cu DJTS Maramureș 
8. Micul erou școlar- proiect coord prof.Toth Ecaterina 
9. Noi suntem români- proiect coord prof. Gal Anca, Cosma Monica, Ciocan Voichița, 

Pop Maria Lorincz Mirona, Țiudic Mihaela 
10. Dincolo de diferențe un spațiu al cunoașterii- proiect coord. de prof. Nagy-Botoș 

Corina, Ciocan Voichița, Dobrican Roxana, Godja Ileana și Liceul Teoretic  Emil 
Racoviță 
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11. Suntem copii, să fim și prieteni-coord.prof.Zah Marin și Școala Gimnazială 
Săcălășeni 

12. ,, Toamna în cuvinte și culori,, Carnaval-coord. prof.Ciocan Voichița 
13. Imaginile povestesc despre noi- proiect coord.prof.Rogojan Olimpia și de 

Biblioteca Județeană Petre Dulfu 
14. Prietenii mei: Igiena, Alimentaţia şi Mişcarea-oct-iunie 2015 
15. Proiect Comenius 
16. Proiect educațional :E ziua ta, mămico! 
17. Proiect educațional – Micii bucătari  
18. Proiect educațional – Scumpă mamă, te iubesc! 
19. Proiect educațional – Valentine s day  
20. Proiect educațional  - Toamna în cuvinte și culori  
21. Proiect educațional – Prietenia un dar pentru tine  

 ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ ŞI EXTRASCOLARĂ 

Profesorii diriginţi  au desfăşurat următoarele activităţi: 

• Serbări şcolare de Ziua Mamei -8 Martie 2015, Sărbătorile de iarnă 
• Realizare de  expoziţii cu lucrări ale copiilor de Ziua Mamei , Sărbătorile Pascale, 

1 Iunie  și expoziții tematice în cadrul unităţii noastre şcolare. 
• Activități dedicate Zilei Mondiale a Apei- martie 2015 
• Activități culturale –Teatru-martie 2015 
• Cum procedăm în caz de incediu- aplicație practică martie 2015 
• În perioada 6-10 aprilie 2015 s-a desfăşurat programul ,,Să ştii mai multe să fii mai 

bun” săptămână dedicată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în contexte 
non formale după un program elaborat la nivelul unităţii şcolare în urma consultării 
elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice.Titlul proiectului a fost Să ştii mai multe să 
fii mai bun iar calendarul activităţilor desfăşurate a ţinut cont de scopul proiectului, 
fiind adaptat  nevoilor specifice ale elevilor unităţii noastre şcolare. 

• Ziua internațională a Cărții-aprilie 2015 
• Ziua Europei-mai 2015 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei  

I. Rolul şi atribuţiile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei 
 Aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale şi ale Inspectoratului 

Şcolar Judeţean la nivelul instituţiei şcolare; 
 Aplică legislaţia şi respectă calitatea activităţilor de predare-învăţare şi standardele 

naţionale/indicatorilor de performanţă; 
 Asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi 

monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu; 
 Implementază programele naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cele 

iniţiate de Inspectoratul Şcolar Judeţean la nivel local; 
 Prezintă un raport anual privind starea învăţământului la nivelul unităţii şcolare; 
 Aplică politicile educaţionale naţionale şi judeţene la nivel local; 
 Gestionează activităţile de constituire, vacantare şi ocupare a posturilor didactice din 

unitatea de învăţământ; 
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 Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unitatea de 
învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei la nivelul unităţii; 

 Asigură colectarea datelor statistice pentru sistemul judeţean/naţional de indicatori 
privind educaţia. 

II. Elemente de analiză şi diagnoză utilizate în planificarea activităţii 
 oferirea de consultanţă personalului angajat prin prisma experienţei profesionale şi 

manageriale acumulate 
 activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învăţare, evaluare, 

reglare/remediere, diferenţiere a demersului educaţional) 
 nivelul performanţelor realizate de elevi în învăţare raportat la standardele 

educaţionale naţionale (curriculare şi de evaluare) 
 stabilitatea sistemului educaţional special la nivel judeţean 
 participarea la cursuri/ schimburi de experienţă/ diseminări de bune practici/ cercuri 

pedagogice/ întâlniri şi/ sau şedinţe de lucru etc. 
 rapoartele scrise/ notele de control/ fişe de observare a lecţiilor/ procese-verbale şi alte 

documente oficiale încheiate şi măsurile luate pentru remedierea problemelor 
semnalate pentru asigurarea calităţii în educaţie 

 permanenta dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale de dezvoltare la nivelul 
instituţiei şcolare 

 (auto)evaluarea cu regularitate a performanţelor manageriale, respectarea direcţiilor 
strategice stabilite 

 funcţionalitatea Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral 
 asigurarea fuxului informaţional corect 
 actualizarea permanentă a site-ului şcolii 
 gestionarea corectă a bazei materiale existente, a instituţiei în general 
 întocmirea documentelor oficiale cu simţ de răspundere şi urmărirea corectitudinii 

lingvistice şi gramaticale pentru asigurarea calităţii materialelor elaborate 
 respectarea atribuţiilor stabilite prin fişele posturilor 
 asigurarea caracterului corect prin respectarea regimului juridic al documentelor 

oficiale 
 aplicarea în munca la clasă a cunoştinţelor dobândite prin participarea la cursuri de 

formare 
 verificarea monitorizării şi implicării în rezolvarea problemelor elevilor, existenţa unor 

planuri de măsuri specifice 
 implicarea în actul decizional a partenerilor din comunitate 
 asumarea responsabilităţii în actul decizional 
 eliminarea barierelor pentru realizarea schimbării în bine şi motivarea cadrelor 

didactice pentru a obţine efectul scontat în obţinerea rezultatelor anticipate, în 
aplicarea strategiilor instituţionale 

 scăderea ratei absenteismului şi a abandonului şcolar 
 implicarea reală a CEAC şi feed-back-ul oferit de aceasta 
 accesarea programelor europene 
 calitatea documentelor elaborate 
 depăşirea barierelor personal-emoţionale 
 adaptarea normelor la scăderea populaţiei şcolare, reorganizarea obiectivă şi cu simţ 

de răspundere a unităţii de învăţământ 
 diligenţe pe lângă Consiliul Judeţean pentru alocarea de fonduri în vederea realizării 

obiectivelor instituţionale 
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 funcţionarea claselor în temeiul legii 
 funcţionalitatea comisiilor din unitate 
 dovezi materiale care aparţin următoarelor tipuri de date /documente /informaţii: 

    a) reglementări legale 
    b) politici naţionale în domeniul educaţiei şi al protecţiei copilului şi de tineret 
    c) planuri şi proceduri specifice 
    d) date statistice referitoare la indicatorii şi standardele de calitate 
    e) rezultatele sondajelor de opinie, articole şi reportaje din mass-media 
    f) proiecte, parteneriate şi afilieri naţionale şi internaţionale 

 indicatorii de calitate de la nivelul evaluării activităţilor de inspecţie, şi anume: 
    a) obţinerea rezultatelor stabilite (fişe de asistenţă, procese verbale, rapoarte) 
    b) atingerea indicatorilor de ieşire şi de rezultat stabiliţi 
    c) încadrarea în bugetul aprobat 
    d) folosirea eficientă a resurselor alocate 

 indicatorii de calitate de la nivelul valorificării activităţilor de inspecţie, şi anume: 
    a) eficacitatea intervenţiilor de reglare/remediere a problemelor/situaţiilor apărute pe 
parcursul desfăşurării activităţilor 
    b) revizuirea planificării activităţii, cu încadrarea în calendarul şi bugetul aprobate 
    c) identificarea operativă a situaţiilor în care este nevoie de intervenţia din partea 
altor instituţii sau autorităţi ale statului şi notificarea acestora 
    d) creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de îmbunătăţirea calităţii 
activităţii educaţionale 
 date statistice locale, judeţene, regionale sau naţionale referitoare la aspecte ale 

sistemului de învăţământ 
 studii 
 informări 
 analize diagnostice 
 prognoze 
 decizii luate la nivelul MEN, ISJ, CSEI 

III. Obiective generale (corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ Maramureş în 
domeniul de referinţă) 

OG1 - Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie 

OG2 - Sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă 

OG3 - Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi 
profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice 
şi sociale 

OG4 - Creşterea autonomiei instituţiei de învăţământ prin eficientizarea procesului de 
descentralizare 

OG5 - Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a 
fenomenului de violenţă şcolară 

OG6 - Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării 
examenelor şi a concursurilor şcolare 

OG7 - Gestionarea, modernizarea şi dotarea bazei materiale şi a infrastructurii unităţii de 
învăţământ 
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OG8 - Deschiderea sistemului educaţional special şi de formare profesională către societate, 
către mediile: social, economic şi cultural 

OG9 - Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii  

IV. Analiza calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare 
A. Contextul normativ-instituţionale şi reformator cu conexiuni în domeniul educaţiei 

În  perioada  anului şcolar  2014 -2015,  activitatea  Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă Sighetu Marmaţiei s-a desfăşurat cu respectarea legislaţiei în vigoare şi anume: 

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;  

-  O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările ulterioare);  

-  LEGEA  nr.  87/2006  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr. 
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

-  Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  

-  O.M.E.C.T.S. nr.  5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar;  
-  O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 2011, privind Regulamentul - cadru de Organizare şi Funcţionare a 
Inspectoratelor Şcolare;  

-  Programul  de  Guvernare    -  2013 - 2016,  capitolul  Politica  în  domeniul Educaţiei; 

-  Raportul  I. S. J. Maramureş   privind  starea  învăţământului în  anul  şcolar 2014/2015; 

- Raportul CSEI Sighetu Marmatiei privind starea  învăţământului în  anul  şcolar 2014/2015;  

- O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005, privind aprobarea standardelor de pregătire profesionala 
pentru  nivelul 2  de  calificare,  elaborate  sau  revizuite  în  cadrul  proiectului  PHARE  TVET  
RO 2002/000 - 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic;  

-  O.M.Ed.C.T.  1409/29.06.2007  cu  privire  la  aprobarea  strategiei  M.Ed.C.T.  privind 
reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;  
B. PREMISE ÎN ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A CENTRULUI ŞCOLAR DE EDUCAŢIE 
INCLUZIVĂ SIGHETU MARMAŢIEI 

Analiza se referă la gradul de realizare a obiectivelor formulate în Panul managerial al 
CSEI Sighetu Marmaţiei pentru anul şcolar 2014-2015 

 Aceste obiective au fost: 

- Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a tuturor serviciilor educaţionale 
curriculare şi extracurriculare,  

- Prevenirea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional prin prevenirea 
absenteismului, a riscului de abandon şcolar, în vederea creşterii gradului de participare la 
educaţie şi a asigurării egalităţii şanselor;  
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- Creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar, prin diminuarea fenomenului violenţei;  

- Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materilae şi financiare;  

- Asigurarea transparenţei decizionale în conducerea CSEI Sighetu Marmaţiei şi continuarea 
reformei manageriale în unităţile de învăţămant;  

- Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor personale şi comunitare;  

- Parteneriat corect cu autorităţile publice locale;  

- Optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea locală. 

V.  ANALIZA INSTITUŢIONALĂ DIN PERSPECTIVA MANAGEMENTULUI UNITĂŢII DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT   

Principalele obiective ale managemetului şcolar au fost: 

- evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional şi curriculumului local, a activiţăţii 
extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale, a activităţii  personalului din unitatea de 
învăţămant, a nivelului standardelor de performanţă atinse de către cadrele didactice şi de 
către elevi; 

- sprijinirea unităţii de învăţămant şi a cadrelor didactice în eficientizarea activităţii de 
predare-învăţare-evaluare; 

- consilierea metodică a cadrelor didactice; 

- determinarea concordanţei  dintre evaluarea internă şi evaluarea externă 

- evaluarea competenţelor responsabililor comisiilor metodice precum şi a abilităţii acestora 
de a controla, monitoriza, evalua, îndruma şi formula concluzii pertinente în rapoartele 
periodice; 

- sintetizarea  observaţiilor în vederea formulării propunerilor de modificare a politicilor 
educaţionale;  

În activitatea de management s-au avut în vedere principalele domenii de activitate: 

- activitatea de ansamblu a unităţii de învătămant; 

- activitatea comisiilor/comitetelor de lucru; 

- activitatea pe una sau mai multe arii curriculare; 

- activitatea comisiilor metodice; 

- activitatea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; 

 

Funcţiile activităţii de management şcolar avute în vedere: 

- diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţămant la nivel local/zonal; 
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- planificarea şi organizarea sistemului de învăţământ în unitate; 
- orientarea şi îndrumarea metodologică a cadrelor didactice; 
- monitorizarea eliminării disfuncţiilor si aplicarea planurilor de remediere stabilite. 

Finalităţile activităţii de management şcolar 

- eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 
- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi atitudinii pozitive a acestora 

faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; 
- consilierea responsabililor comisiilor metodice şi a cadrelor didactice în vederea realizării 

unui proces didactic de calitate; 
- îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale la nivelul întregii comunităţi 
- aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 

Acţiunile Compartimentului Resurse Umane / Secretariat din cadrul Centrului Şcolar 
de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei s-au bazat pe Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
completată şi modificată, pe OMECTS nr. 6239/14.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei – 
cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe alte adrese, informări sau 
notificări transmise de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. 

             Între aspectele pozitive ale activităţii manageriale din unitate, menţionăm: 

− asigurarea cadrelor didactice şi specialiştilor cu studii de specialitate pentru toate 
posturile din unitate; 

− formarea profesională la nivelul unităţii şcolare şi de judeţ prin comisii metodice şi 
Cercuri pedagogice de specialitate; 

− activitatea CSEI asigură o mai largă diversificare a serviciilor oferite pentru elevi, o mai 
puternică tentă de specializare în domenii şi meserii pentru ei şi o mai mare stabilitate a 
posturilor celor încadraţi în sistem;   

− o mai bună socializare a copiilor din învăţământul special şi special integrat cu cei din 
şcolile de masă; 

− transparenţă decizională în procesul educaţional; 
− capacitatea de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural, social şi economic 

specific comunităţii; 
− îmbunătăţirea accesului la educaţie şi echităţii în aplicarea programelor guvernamentale; 
− stimularea responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice; 
− preocuparea  corespunzătoare pentru procurarea documentelor curriculare oficiale; 
− organizarea comisiilor metodice şi a comisiilor de lucru în funcţie de necesităţile şcolii şi 

de activităţile planificate; 
− preocuparea managerilor pentru încadrarea personalului didactic şi a celui nedidactic în 

numărul maxim de posturi aprobate; 
−  asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional 

prin Consiliu de Administraţie şi Consiliu Profesoral; 
− elaborarea proiectului de buget şi a proiectului de achiziţii şi dotarea unităţii şcolare, 

folosirea corectă a resurselor financiare şi materiale. 
− se cunosc şi se aplică legislaţia, regulamentele, ordinele MEN şi metodologiile privind 

curriculumul, evaluarea, finanţarea, drepturile elevilor, apărarea sănătăţii şi vieţii copiilor; 
− au fost stabilite reglementări şi proceduri clare pentru protecţia şi securizarea elevilor; 
− se constată relaţii normale de respect reciproc între personalul didactic şi elevi; 
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− organizarea unor acţiuni educative pe toate componentele, de la educaţia pentru sănătate 
şi până la învăţarea cetăţeniei active,  acestea fiind cuprinse în programele manageriale şi 
calendarul acţiunilor educative, monitorizate şi evaluate de către director;   

− identificarea cauzelor care determină părăsirea şcolii de către elevi; 
− parteneriate cu părinţii în menţinerea elevilor aflaţi în situaţii de risc, fapt care reiese din 

statisticile privind frecvenţa, comportamentul şi notele la purtare; 
− părinţii, în general, sunt mulţumiţi de calitatea activităţii didactice şi educative 

desfăşurate în şcoală, de prestaţia în ansamblu a corpului profesoral, a personalului 
didactic auxiliar şi a celui nedidactic; 

− munca în echipă a diriginţilor, coordonaţi de responsabilul Comisiei educative; 
− dorinţa cadrelor didactice tinere de autoperfecţionare şi de participare la diverse cursuri 

de formare profesională; 
− activitatea de învăţare desfăşurată cu clasele de la învăţământul tehnic, în general,  ţine 

seama de nevoile angajatorilor care sunt beneficiarii pe termen lung ai produsului 
învăţării; 

− efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii se face în general cu angajaţii şcolii 
evitându-se cheltuielile suplimentare; 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş 

În ceea ce privește acţiunile de îndrumare, evaluare şi control pentru anul şcolar 2014-
2015 au fost avute în vedere principalele domenii de activitate și anume: 

- activitatea de ansamblu a CSEI Târgu Lăpuş;  

- activitatea compartimentelor din unitate; 

- activitatea comisiilor metodice; 

- activitatea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice; 

Având în vedere creșterea performanței personalulului didactic, principalele obiective 
ale conducerii C.S.E.I. Târgu Lăpuș au fost: 

- evaluarea calităţii aplicării curriculumului naţional şi curriculumului local, a activităţii  
extracurriculare, a calităţii serviciilor educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii  
personalului din unitate, a nivelului standardelor de performanţă atinse de către cadrele 
didactice şi de către elevi; 

- sprijinirea cadrelor didactice în eficientizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare;  

- consilierea metodică a cadrelor didactice; 

- evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a elabora, pe baza programei şcolare, 
documentele de planificare şi de proiectare didactică şi consilierea acestora în vederea 
realizării acestor documente în concordanţă cu cerinţele actuale dar şi cu interesele şi 
capacităţile beneficiarilor; 

- evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a utiliza strategii didactice 
corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 
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- evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a utiliza metode  de învăţare diferenţiată; 

- evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a integra elementele de evaluare în 
cadrul activităţilor de predare – învăţare;   

- consilierea cadrelor didactice de a realiza o proiectare didactică construită curricular şi 
centrată pe asigurarea corelaţiei funcţionale permanente dintre profesor si elev – frontal, 
grupat, individual; 

- evaluarea capacităţii / consilierea cadrelor didactice de a elabora documente de proiectare 
didactică în viziune integrată - obiective, activităţi de învăţare, conţinuturi, metode, strategii şi 
evaluare; 

- evaluarea competenţelor cadrelor didactice de a stabili competenţele, conţinuturile şi 
mijloacele de realizare pentru cursurile opţionale 

- verificarea activităţii comisiilor metodice, a comisiilor şi comitetelor de lucru în vederea 
asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii didactice 

Finalităţile activităţii de control managerial 

- creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, a tuturor serviciilor 
educaţionale curriculare şi extracurriculare; 

- eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; 
- sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi atitudinii pozitive a acestora 

faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; 
- aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare; 

 

Analiza procesului de predare - învăţare 

Aspecte pozitive:  

- toate cadrele didactice au întocmit planificările calendaristice în conformitate cu 
programele şcolare;   

- la majoritatea cadrelor didactice  există concordanţă între activităţile didactice realizate şi 
planificarea didactică propusă; 

- strategiile didactice au fost alese în funcţie de specificul lecţiilor, de mijloacele didactice 
existente şi de particularităţile claselor de elevi; 

- toate cadrele didactice cunosc conţinuturile disciplinei predate şi asigură transmiterea 
acestora într-un demers  coerent, echilibrat, logic structurat; 

- au fost folosite diferite strategii/metode didactice (expunerea, conversaţia, schema, 
învăţarea prin descoperire, exerciţiul, etc.); 

- la majoritatea disciplinelor, profesorii sunt preocupaţi să asigure un climat favorabil 
învăţării/studiului, sarcinile de lucru fiind dozate corespunzător vârstei elevilor, dar şi 
particularităţilor individuale ale acestora, ritmului de lucru, capacităţii de dozare a 
efortului, grad de înţelegere, angajamentului cognitiv al elevilor etc. 

- realizarea activităţilor extracurriculare; 
- dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică a personalului didactic; 
- contribuţia majorităţii cadrelor didactice la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la 

promovarea imaginii şcolii; 
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- elaborarea unor instrumente care asigură evaluarea obiectivă a elevilor; 
- notarea ritmică a elevilor şi consemnarea rezultatelor şcolare; 
- dorinţa profesorilor de a se adapta la schimbare; 
- relaţii interpersonale care favorizează crearea unui climat  educaţional deschis şi 

stimulativ; 
- o bună delimitare a responsabilităţii cadrelor didactice (comisii constituite pe domenii de 

activitate) precum şi o bună coordonare a acestora; 
Acţiunile Compartimentului Resurse Umane / Secretariat din cadrul Centrului Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş s-au bazat pe Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
completată şi modificată, pe OMEN nr.5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei – 
cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe alte adrese, informări sau 
notificări transmise de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. 

Pe parcursul anului şcolar, a fost aplicat şi O.M.E.N. nr. 5115/ 15.12.2014 - 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, O.M.E.N. nr. 
4619/22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, O.M.E.C.T.S. 5555/2011 - Anexa nr. 3 - 
Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, 
O.M.E.C.T.S. 5573/2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special 
şi special integrat, O.M.E.C.T.S. 5574/2011 privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 
pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, 
precum şi O.M.E.C.T.S. 6552/2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară 
şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

1. Situaţia statistică privind numărul de norme existente la nivelul Centrului Şcolar pentru 
Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş în anul şcolar 2014-2015 

 

Norme Personal 
didactic 

Norme Personal didactic 
auxiliar Norme Personal nedidactic TOTAL NORME  

34,81 12,50 8,50 55,81 

  

2. Situaţia statistică privind personalul încadrat la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Târgu Lăpuş în anul şcolar 2014-2015 

 

Titulari Suplinitori 
calificaţi 

Personal 
asociat Pensionari Suplinitori 

necalificaţi 

Total 
cadre 

didactice 

Personal 
didactic 
auxiliar 

Personal 
nedidactic 

TOTAL 
PERSOANE 

23 14 1 0 0 38 12 9 59 

     

În ceea ce privește mobilitatea personalului didactic, la nivelul școlii au fost desfăşurate 
activităţi/acţiuni printre care: 
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- Centralizarea datelor privind încadrarea cu personal, rezultate din Fişa şcolii,  
- Gestionarea modului de înregistrare a borderourilor Plata cu ora, valabil pentru anul 

şcolar 2014-2015, conform modelului  cuprins în aplicaţia res_umane, conform deciziei ISJ 
Maramureş nr. 3056/ 16.09.2014 

- Emiterea deciziilor de repartizare pentru cadrele didactice, 
- S-a constituit comisia de mobilitate la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă Târgu Lăpuş, fiecare membrul al comisiei luând la cunoştinţă atribuţiile ce îi 
revin în acest sens, 

- Au fost prelucrate procedurile de lucru şi a fost oferită consultanţă cadrelor didactice 
pe componenta Mobilitate, 

- Au fost comunicate cadrelor didactice, materiale ajutătoare, referitoare la 
Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 
în anul şcolar anterior; 

- A fost informat personalul didactic din unitate privind noutăţile postate pe site-ul: 
www.isjmm.ro, domeniul Mobilitate, precum și pe site-ul CSEI Târgu Lăpuș 
http://cseitargulapus.wikispaces.com 
o legislaţia referitoare la ocuparea posturilor pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015 
o Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2015 – 2016 
o modele de cereri – tipizate, extrase din OMEN 4895/10.11.2014, necesare etapelor de 
mişcare personal 
o tipizate utile pentru etapele de mobilitate/modele de cereri 
o informaţii utile pentru etapele derulate în cadrul mobilităţii personalului didactic 
o Anexa nr.2 privind criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic, 
o lista cadrelor didactice titulare care îndeplinesc condiţiile de pensionare la 1 
septembrie 2015 precum şi lista titularilor menţinuţi în activitate 

Nivel de 
învăţământ Clasa Nr. 

clase 
Nr. 

elevi Fete Băieţi Interni Extern
i C.T.F. Înv. 

dom. 
Frecv. 
redusă 

Primar, 

din care 

I 0,5 3 2 1 1 1 0 0 1 

II 1 11 4 7 5 3 0 1 2 

III 1 15 6 9 4 2 1 2 6 

IV 0,5 7 2 5 4 0 0 3 0 

Total 3 36 14 21 14 6 1 6 9 

Gimnazial, 

din care 

V 1 13 6 7 9 1 1 2 0 

VI 1 18 5 13 11 4 0 2 1 

VIII 2 24 3 21 10 5 2 1 6 

X 1 6 4 2 1 2 1 2 0 

Total 5 61 18 43 31 12 4 7 7 
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o alte informații utile pentru cadrele didactice și părinții elevilor școlarizați în unitate
 POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

Efectivele şcolare 2014-2015: 

Promovabilitate, mobilitate 2014-2015: 

Nivel de 
învăţământ Clasa 

Nr. elevi la 
inceput de 

an 

Nr. elevi 
ramasi la 
sf. de an 

Promovati  Cu sit 
neincheiata Repetenti  

Primar, 

din care 

I 2 3 3 -  

II 11 11 11 -  

III 14 15 15 -  

IV 6 7 7 -  

Total 33 36 36 -  

Gimnazial, 

din care 

V 13 13 12 1  

VI 17 18 18 -  

VIII 23 24 23 1  

X 6 6 6 -  

Total 59 61 59 2  

Liceal 

din care 

IX CONSTR. 11 11 10 1  

X CONSTR. 10 10 9 1  

XI CONSTR. 15 14 10 4  

Total 36 35 29 6  

Stagii de pregătire 
practică XI St. Preg. Pract. Constr. 8 8 8 -  

TOTAL GENERAL 136 140 132 8  

 

 

Liceal 

din care 

IX CONSTR. 1 11 3 8 5 2 2 1 1 

X CONSTR. 1 10 3 7 6 4 0 0 0 

XI CONSTR. 1 14 5 9 2 9 3 0 0 

Total 3 35 11 24 13 15 5 1 1 

Stagii de 
pregătire 
practică 

XI St. Preg. 
Pract. Constr. 1 8 1 7 4 4 0 0 0 

TOTAL GENERAL 12 140 44 95 62 37 10 14 17 
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S-a constatat că frecvenţa elevilor la şcoală ar putea fi îmbunătăţită prin: 

− îmbunătăţirea relaţiei şcoală – familie (vizite la domiciliul elevilor); 
− îmbunătăţirea condiţiilor de cazare în internatul şcolii; 
− discuţii particulare diriginte-elev, profesor de psihodiagnoză-elev; 
− o mai bună implicare a asistentului social în relaţia şcoală-familie; 
− lectorat cu părinţii în care sunt informaţi de existenţa ROF în şcoală şi consecinţele 

nerespectării lui; 
− informarea lunară a părinţilor elevilor care au absenţe nemotivate şi dezbateri în 

şedinţele cu părinţii având ca temă absenteismul şcolar şi influenţa „grupurilor străzii” 
asupra dezvoltării copilului, cu sprijinul organelor de poliţie şi jandarmerie; 

− colectarea în format electronic/listat, a informaţiilor privind numărul de absenţe, din 
fiecare clasă, cu scopul de a observa tendinţele şi a lua măsurile corespunzătoare din 
timp; 

− instruirea personalului didactic auxiliar din internat şi a personalului nedidactic, privind 
siguranţa elevilor în spaţiul şcolar şi securizarea intărilor în unitate în vederea evitării 
părăsirii nejustificate a incintei şcolii de către elevi; 

− colaborarea continuă cu Poliţia oraşului Târgu Lăpuş şi Jandarmeria, având ca obiectiv 
desfăşurarea unor actiuni de verificare şi recuperare a elevilor aflaţi în spaţiile 
nepotrivite în timpul orelor de curs – supravegherea de către organele abilitate a 
incintelor din localitate în care s-ar putea găsi elevii plecaţi în timpul orelor de la şcoală; 

− diversificarea activităţilor extraşcolare care să dea posibilitatea petrecerii timpului liber 
în internat într-un mod plăcut, atractiv. 

 

În vederea optimizării procesului de învăţământ şi obţinerea avizelor sanitare au fost 
întreprinse următoarele activități: 

− asigurarea materialelor de curățenie pe tot parcursul anului școlar; 
− reabilitarea grupurilor sanitare pentru elevi; 
− efectuarea unor lucrări de igienizare/reparaţii la clădirea şcolii şi a internatului şcolar (au 

fost reabilitate integral 3 săli de clasă și holul școlii – aripa dreaptă; au fost zugrăvite 
toate dormitoarele și holurile din internatul școlar); 

− lucrări de reamenajare a spălătoriei internatului şcolar în vederea îmbunătăţirii circuitului 
rufelor; 

− recondiţionarea mobilierului degradat; 
 

 

Şcoala Populară de Artă “Liviu Borlan” 

 
Înfiinţată prin Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii nr.3250/7 iulie 1960, 

Şcoala Populară de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare funcţionează ca instituţie de învăţământ 
artistic cu personalitate juridică sub autoritate Consiliului Judeţean Maramureş.   

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 
sistemul instituţional existent: 
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a.l. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi: 

Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan" are o strânsă colaborare cu toate instituţiile de 
cultură subordonate Consiliului Judeţean Maramureş, Primăriei şi Consiliului Local al 
Municipiului Baia Mare şi cu organizaţii culturale neguvernamentale - Asociaţia Artiştilor 
Plastici Baia Mare. 

a. 2. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei: 

Toate proiectele, programele şi activităţile iniţiate de Şcoala Populara de Arta „Liviu 
Borlan" se realizează prin materiale publicitare gen afişe, pliante, invitaţii, caiete program cât 
şi prin mass-media locală - presă, televiziune, radio, site propriu, pagina de socializare 
facebook, publicaţii de specialitate de nivel naţional, site-urile şcolilor partenere. 

a. 3. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PRJ strategii media: 

Pentru a îmbunătăţi  încontinuu imaginea instituţiei, menţinem o relaţie strânsă de 
colaborare cu presa locală. Astfel, fiecare acţiune întreprinsă are partenerii ei media. 

a. 4. apariţii în presa de specialitate: 

Aproximativ  90 articole de presă, publicate în: Informaţia Zilei, Graiul 
Maramureşului, Glasul Maramureşului, Emaramures.ro, Ziarmm.ro. 
 
a. 5. profilul beneficiarului actual: 

Beneficiarii actuali ai instituţiei sunt: 

- Cursanţii şcolii - copii şi tineri din judeţul Maramureş,  majoritatea având vârsta între 6 şi 18 
ani. Cursurile foto şi arte plastice sunt frecventate şi de adulţi. 
- Participanţii la concursurile şi festivalurile organizate de instituţie - liceeni baimareni, copii 
şi tineri, cadre didactice, directori şi manageri ai şcolilor de arte din ţară şi străinătate. 
- Spectatorii prezenţi la acţiunile organizate de instituţie - copii, tineri şi adulţi. 

In concluzie: Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan" are ca grup ţintă persoane din 
toate categoriile sociale şi vârstă atât prin activităţile educaţionale, cât şi prin programele 
cultural-artistice pe care le organizează. 

a. 6. realizarea unor studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători 
cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată; 

Fişele de înscriere, registrul cursanţilor oferă informaţii atât cantitative cât şi calitative 
în ceea ce priveşte beneficiarii direcţi ai instituţiei. De asemenea, anual sunt chestionaţi 
cursanţii/părinţii acestora. Prin aceste surse de informaţii poate fi analizată evoluţia numărului 
şi categoriilor de beneficiari raportat la anii anteriori, oferind atât informaţii cantitative cât şi 
calitative. 

Pe termen scurt, beneficiarii activităţilor şcolii sunt cursanţii care frecventează 
programele educaţionale. Pe termen lung, beneficiarii sunt foştii, actualii şi viitorii cursanţi ai 
instituţiei şi publicul participant la acţiunile cultural-artistice ale şcolii. De fapt, toată 
comunitatea baimareană beneficiază într-un fel sau altul de activităţile Şcolii de Arte Baia 
Mare. 
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a.7.  analiza utilizării spaţiilor instituţiei: 

Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan" funcţionează într-o clădire a Consiliului 
Judeţean Maramureş. Fiecare metru pătrat pe care-1 ocupă instituţia este utilizat 100%, având 
chiar un deficit de spaţiu (lipsa unei săli de spectacole, săli de cursuri, săli de repetiţie pentru 
formaţiile vocal-instrumentale,studio de inregisrari pentru promovarea celor mai talentaţi 
elevi din scoală). 
a.8. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: 
In perioada raportată s-au efectuat mici reparaţii: aranjarea faţadei instituţiei, reparaţii ale 
acoperişului,  
 
b)      îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei; 
 
b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei: 
- audiţii de clasă: 12 
- spectacole comune: 8 
 
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei: 

- spectacole, concursuri, festivaluri organizate la Casa Tineretului, Muzeul de Etnologie, 
Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu, Colegiul National V. Lucaciu, Casa de Cultura Targu 
Lăpuş. 

 
b. 3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. 

Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan" a participat la numeroase evenimente 
organizate de către şcoli de artă din ţară: Cluj Napoca, Zalău, Satu Mare, Bistriţa, Oradea, 
Sighetu Marmaţiei. 

b.4. proiecte realizate ca partener/co-producător; 

Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan"a realizat numeroase acţiuni în parteneriat cu 
organizaţii culturale dar şi în parteneriat intersectorial cu organizaţii sociale sau alte instituţii 
cu profil non-cultural. 

c) Organizarea/Sistemul organizaţional al instituţiei 

Funcţionarea Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan"este asigurată de către personalul 
de conducere, cadrele didactice şi personalul auxiliar. Numărul posturilor din instituţie pe 
anul 2014 este 25, din care: 
Personal/funcţii de conducere 2: 1 manager, 1 administrator patrimoniu - contabil şef, • 
Personal/funcţii de execuţie 23: 19 cadre didactice,2 personal auxiliar,2 nedidactic. In 
activitatea sa, managerul este asistat de: 
a) Consiliul de Administraţie al Şcolii; 
b) Consiliul Profesoral; 

Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, se întruneşte trimestrial in 
şedinţe extraordinare sau ori de câte ori este nevoie. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii cultural-artistice, în cadrul şcolii funcţionează un 
Consiliu Profesoral, cu rol consultativ cu participarea cadrelor didactice. 
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c.l. măsuri de reglementare internă în perioada raportată: 
Măsuri de reglementare internă s-au stabilit prin dispoziţii ale managerului. 
 
c.2. propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorităţii în perioada raportată. 

Au fost înaintate Consiliului Judeţean Maramureş, spre aprobare, următoarele 
propuneri: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. 

 
c.3. delegarea responsabilităţilor: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale 

celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competenţe în cadrul conducerii pe 
perioada evaluată, etc.; 

 
Consiliul de administraţie şi comisia de coordonare, monitorizare şi implementare a 

sistemului de control managerial intern s-a întrunit în şedinţe operative lunare, iar consiliul 
profesoral în şedinţe trimestriale. Competenţele consiliilor, comisiei şi a personalului de 
conducere au rămas aceleaşi. 

 
c.4. perfecţionarea personalului. Evaluarea, sancţionarea şi promovarea personalului din 
instituţie; 
 

Perfecţionarea personalului s-a realizat doar informai, prin schimburi de experienţă cu 
partenerii instituţiei şi în cadrul unor acţiuni proprii şi participări la acţiunile altor instituţii, 
organizaţii. Evaluarea personalului s-a realizat prin Fişe de evaluare - autoevaluare, prin 
analiza rapoartelor semestriale, prin chestionarea cursanţilor şi părinţilor acestora. 
Promovarea personalului s-a efectuat conform prevederilor legale. Nu s-au dispus măsuri de 
sancţionare. 

 
d) Situaţia economico-financiară a instituţiei: 
 
d.l. execuţia bugetara în 201-l. Buget ui de venituri şi cheltuieli: 
 
 Buget aprobat încasări realizate la data de 31.12.2014 

1 2  
Total buget 710.000,00 646.292,00 
din care   
Alocaţie bugetara 520.000.00 400.902.00 
Sold an precedent  35.335,00 
Venituri proprii 190.000.00 21.0.055,00 
Donaţii si 
sponsorizări 
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Buget aprobat 

Plaţi 
efectuate la 
data de 31 
decembrie 
2014 

din care  

 

 

 

 

 

 

alocaţie 
bugetara 

venituri 
proprii 

sponsorizări 

1  3 4 5 6 
Total buget 710.000,00 646,292,00 400.902,00 245.390,00  
din care      
Cheltuieli de personal 606.000.00 559.789,00 400.902,00 158.887.0

0 
 

Bunuri si servicii 104.000.00 86.503,00 0.00 86.503.00  
Active nefinanciare 0.00 0.00 0.00   
Sold trezorerie 
(incasari-Plati) 

     

 
d.2. date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în 2014: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire program Suma aprobată Suma cheltuită 

1. Festivalul -concurs  Tarafuri tradiţionale ., ediţia a 
II a 

25,000 lei 22.634 lei 

 TOTAL 25.000 le» 22.634 lei 
 
 
d.3. gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei - 37.97% 
d.4. gradul de creştere a veniturilor proprii in anul 20 ¡4 tata de anul 2013 - 12.03% ; 
d.5. ponderea cheltuielilor de personal din toiului cheltuielilor - 86,62% 
d.6. ponderea cheltuielilor de capi (al din bugetul total — 0% 
d.7. gradul de acoperire a salariilor din subvenţie - 71. 

 
e) Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 
misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor managementului: 

 
Şcoala Populara de Arta „Liviu Borlan"urmăreşte să se apropie de întreaga 

comunitate, trezindu-i interesul pentru artă, oferind o educaţie estetică în prealabil, o educaţie 
artistică pentru a forma atât consumatori de artă cât şi producători de artă. 

e. 1. scurtă analiză a programelor: 
Programele implementate în perioada 
de raportare: 

A. Programul de educaţie artistică - „Invăţăm la Şcoala de Arte " 
B. Programul de activităţi cultural - artistice - „La Şcoala de Arte" 
C. Programul de promovare a talentelor „Prin Şcoala de Arte" 
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D. Programul de schimburi de experienţă „ între Şcolile de Arte" 
E. Programul „Workshop la Şcoala de Arte" 
F. Programul de acţiuni cultural - artistice competiţionale „Concursprin Şcoala de 
Arte" 
G. Programul de colaborări cu alte instituţii, firme, ONG-uri „Cu Şcoala de Arte" 

 
Aceste programe sunt implementate paralel şi în mod continuu, baza activităţii Şcolii 

de Arte reprezentând programul de educaţie artistică. Celelalte programe sunt dependente de 
acesta, constituind programe de stimulare dar şi de prezentare a rezultatelor acestuia. O 
creştere cantitativă şi calitativă s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte participarea comunităţii 
baimarene la programele educative şi cultural-art isti ce. 
 
e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor: 

 
în cadrul fiecărui program au fost organizate şi derulate mai multe proiecte. Aceste 

proiecte au acoperit în mare măsură toate aspectele unei educaţii cultural - artistice eficiente. 
Proiectele incluse în programe au un impact puternic asupra comunităţii, existând cerinţe faţă 
de acestea, feed-back-ul din partea cursanţilor şi a publicului participant la acţiuni fiind unul 
pozitiv. 
 
e.3. analiza programului minimal realizat: 

 
în pofida unui an extrem de greu ce s-a derulat sub auspiciile austerităţii, am reuşit să 

ne îndeplinim onorabil toate obiectivele propuse şi să extindem programul minimal prin 
derularea multor activităţi şi acţiuni care au intervenit pe parcurs. 

 
Programul educaţional cuprinde activităţi din cadrul profilelor: Muzică - pian, chitară 

(clasică, electrică, bas), vioară, instrumente de suflat, canto (clasic, popular românesc, muzică 
uşoară), sintetizator, ansambluri vocale, ansambluri instrumentale. Arte plastice - pictură , 
grafică Coregrafie - dans popular 
în perioada raportată acest program a fost îmbogăţit cu un nou instrument la profilul 
„instrumente de suflat" - taragot prin Şcoala de Arte", colaborări cu alte instituţii, firme, 
ONG-uri „Cu Şcoala de Arte", care au avut în perioada raportată. 
 
e.8. indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor la sediu a fost de 100%. 
Evoluţia economic-financiara a instituţiei,  pentru următoarea perioadă de management 

 
f) Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 
autoritate: 

 
f 1 )  Tabelul valorilor de referinta din proiectul de management, actualizat /concretizat pentru 
urmatoarea perioada de raportare a managementului; 
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 2014 2015 
Dinamica personal 25 25 
Subventii (lei) 520000 600000 
Venituri proprii (lei) 190000 210000 

 
f2 )  Tabelul investitiilor in programe in proiectul de management, actualizat/concretizat 

pentru urmatoarea perioada de raportare a managementului (anul 2014) 
 

Nr .c r t .  Pr ogr amul  De v i zu l  c onf or m  
c ont r ac tu l u i  de  
m anage me nt  pe  
anu l  2015  

F i nant a r e  
a l oc a t a  pe  
anu l  2015  

1  P r og r a mu l  e duc a t iona l  s i  de  
func t i ona r e  

770000  770000  

2  P r og r a mu l  ma n i f e s t a r i l o r  
c u l t u r a l e  

40000  40000  

 
 f3) tabelul valorilor de referinţă din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru 

următoarea perioadă de raportare a managementului; 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
indicator 

2014 2015 

1 Venituri totale 710.000 820.000 
2 Venituri proprii 190.000 210.000 
3 Subvenţie 520.000 600.000 
4 Sponsorizări   

 
Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de baza, specifica institutiei pe categorii 

de bilete/tarife (taxe de şcolarizare) practicate din proiectul de management, 
actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului; 

 
Perioada Nr. de proiecte 

proprii 
Nr. de 
beneficiari 

 Nr. de cursanti  Venituri 
propuse (mii lei) 

2013  464 464 187.50 
2014  492 492 190.00 
2015  496 496 210.00 
 

f.4) proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului: 

1. Creşterea calitativă a serviciilor educaţionale din domeniul artistic 
2. Intensificarea relaţiilor de colaborare cu celelalte Şcoli de Arte din ţară 
3. Extinderea manifestărilor artistice judeţene la nivel naţional 
4. Creşterea gradului de implicare, în manifestări culturale judeţene, naţionale şi 
internaţionale. 
5. Abordarea artei la toate nivelele prin realizarea unor colaborări comunitare intersectoriale 
6. Extinderea ariei de impact a activităţii educaţionale a şcolii la toate nivelele de învăţământ 
7. Intensificarea activităţilor educaţionale a şcolii la toate nivelele de învăţământ 
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8. Apropierea instituţiei de comunitate prin atragerea unui număr cât mai mare de beneficiari 
9.Abordarea multiculturalităţii în activitatea educaţională, pentru a asigura posibilitatea 
accesării cursurilor şi de către etniile convieţuitoare. 

f.5) analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului: 
 

Puncte forte: este o instituţie de cultură cunoscută şi recunoscută pe plan judeţean, 
naţional şi chiar internaţional; 
face parte din sistemul naţional al şcolilor de arte; 
are cadre didactice bine pregătite; 
are o gamă largă de programe educaţionale şi cultural-artistice existenţa unor 
programe educaţionale şi cultural-artistice pentru toate vârstele 

Puncte slabe: inexistenţa unei săli de spectacole potrivite pentru evenimentele şcolii 
inexistenţa unor săli de repetiţii pentru ansamblurile şcolii insuficienţa sălilor 
de curs insuficienţa personalului specializat; 

Oportunităţi: independenţă în ceea ce priveşte iniţierea unor acţiuni noi; 
existenţa în continuu a unui potenţial public ţintă; 
capacitatea de a realiza proiecte, parteneriate şi protocoale de 
colaborare; 
atitudine deschisă faţă de noile oportunităţi de organizare, colaborare, 
participare la acţiuni; 
potenţial continuu de talente în domeniul artei în judeţul Maramureş; 

Temeri: insuficienţa resurselor financiare; criza economică ce afectează 
potenţialii cursanţi; absenţa programelor de investiţii pentru 
spaţiu şi dotări; nivelul scăzut al salarizării personalului;  
-   diminuarea numărului de angajaţi. 

 
f.6. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele 

de ocupare a spaţiilor destinate beneficiarilor. 
Investiţii pentru crearea unor spaţii noi - cele existente fiind ocupate 100% 

 

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.  

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş  

Raport de activitate a D.G.A.S.P.C. MARAMUREŞ Iulie 2014 - Iulie 2015 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş 
(D.G.A.S.P.C.) este o instituţie publică, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea 
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Consiliului Judeţean Maramureş nr. 107 din 16.12.2004 şi funcţionează în subordinea 
Consiliului Judeţean. 

Rolul acestei instituţii este de a asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi 
strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 
DGASPC are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în 
funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială 
a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Misiunea D.G.A.S.P.C. MM este promovarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
activităţii de protecţie a drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap. 

D.G.A.S.P.C. Maramureş a fost acreditată, în conformitate cu prevederile art. 35 din 
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, ca furnizor de 
servicii prin Certificatul de acreditare seria AF nr 000385, eliberat de Ministerul Muncii, 
Familiei, Proiecţiei 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). 

 
Prezentul raport este structurat pe trei capitole distincte, fiind o sinteză a activităţii 

instituţiei în perioada menţionată, fiecare  componentă cu  specificitatea sa,  dupa cum 
urmează : 

− partea I, în care este abordată situaţia componentei de protecţie a copilului; 
− partea II, în care este abordată   situaţia componentei de protecţie persoanei adulte cu 

handicap; 
− partea III, în care sunt abordate alte activităţi specializate de către compartimentele 

funcţionale ale instituţiei.   

1. Pentru componenta  protecţia copilului: 
 

În anul 2014 semestrul II specialiştii din cadrul D.G.A.S.P.C. Maramureş au soluţionat un 
număr de 184 de sesizări privind situaţii/cazuri de abuz (fizic, emoţional, sexual), neglijare, 
exploatare. Din acestea 155 au fost confirmate . 

În anul 2015 semestrul I, in cadrul DGASPC Maramureş, s-au înregistrat 229 sesizări din 
care 161 au fost confirmate.  

În urma reevaluării situaţiei socio- familiale, pentru copiii aflaţi cu măsură de protecţie în 
sistemul rezidenţial şi familial, în semestrul II din 2014, a încetat măsura de protecţie pentru 
un nr de 173 copii/  tineri, astfel  : 

1. Reintegrarea copilului în familia naturală                      –   52 copii / tineri  
2. Împlinirea vârstei de 18/26 ani, cf. Legii               –   70 copii / tineri 
3. Alte cauze ( declinare, competenţă, deces, transfer.etc.)   –   51 copii / tineri 
În anul 2015 ( perioada ianuarie – iulie ) în urma reevaluărilor a încetat măsura de 

protecţie pentru un nr de 146 copii/  tineri, astfel  : 
1. Reintegrarea copilului în familia naturală                       –  40 copii / tineri  
2. Împlinirea vârstei de18/26 ani, cf. Legii                          –  67copii / tineri 
3. Alte cauze ( declinare, competenţă, deces, transfer.etc.)   –  39 copii / tineri 
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Situaţia cu numărul de copii/tineri din sistemul de protecţie a copilului, la sfârşitul semestrului 
II din 2014, respectiv semestrului I din 2015 beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul 
D.G.A.S.P.C. Maramureş, se prezintă astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Tipul serviciului Nr.de beneficiari la 
sfârşitul 

Sem II din 2014  

Nr. beneficiari 
la sfârşitul Sem . 
I din  2015 

1. Centru de plasament pentru tineri 9 7 
2. Case de tip familial 301 295 
3. Centre de primire în regim de urgenţă 22 24 
4. Centre maternale 4 mame cu 10 copii 9 mame cu 

18 copii 
5. Centru de zi 7 10 
6. Centru de recuperare pentru copii cu handicap 29 28 
7. Plasament familial 494 469 
8. Tutela 78 78 
9. Asistenţă maternală 392 392 
10. Asistenţi maternali profesionişti angajaţi 314 301 

 
În ceea ce priveşte segmentul asistenţa maternală printre activităţile desfăşurate de 

managerii de caz în semestrului II din 2014, respectiv semestrului I din 2015  amintim: 
1. Consilierea de specialitate a asistenţilor maternali profesionişti în diferite probleme(cu 
copiii, administrative); 
2. Consilierea copiilor cu probleme de comportament; 
3. Instruirea asistenţilor maternali profesionişti cu privire la completarea anuală a 
dosarelor; 
4. Consilierea familiilor naturale care au copiii cu măsura de plasament la asistent 
maternal profesionist; 
5. Medierea întâlnirilor dintre familiile naturale şi copii; 
6. Furnizarea de informaţii legate de profesia de asistent maternal profesionist 
solicitanţilor; 
7. Vizite la domiciliul asistenţilor maternali în vederea monitorizării activităţii lor şi a 
evoluţiei copiilor; 
8. Întocmirea convenţiilor de plasament pentru copii; 
9. Identificarea copiilor în vederea plasării lor la AMP şi realizarea proceselor de 
potrivire cu AMP; 
10. Întâlniri lunare cu grupurile de suport pentru asistenţii maternali; 
11. Reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist; 
12. Retragerea atestatului de asistent maternal profesionist ; 
13. Evaluărea cererilor solicitanţilor care au depus cerere pentru a deveni asistenţi 
maternali profesionişti. 
14. Reevaluarea socio-familială a copiilor aflaţi cu măsură de plasament la asistent 
maternal profesionist. 

 
Cu referire la biroul adopţii, activitatea s-a concretizat în: 
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                 2014 – sem 2 2015 – sem 1 
Familii atestate 6 4 
Deschidere de procedura adopţie internă 7 sentinţe civile definitive 3 sentinţe civile 

definitive 
Încredinţări     în vederea adopţiei 3 copii 1 copii 
încuviinţări adopţie internă 1 sentinţe civile definitive 2 sentinţă civilă 

definitivă 
 

În cadrul Serviciului Evaluare Complexă Copii s-au prezentat în semestrul II al anului 
2014 un număr de 840 copii în vederea încadrării într-un grad de handicap/orientare şcolară, 
din care: pentru evaluare 186 copii şi pentru reevaluare 654 copii. 

Un număr de 36 copii au beneficiat de serviciile centrelor de zi si LSM , 66 copii au 
beneficiat de serviciile centrelor de recuperare şi/sau spitale, 130 copii au beneficiat de 
serviciile de specialitate din şcolile speciale, 122 copii şi familiile acestora au fost orientaţi 
spre Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolara şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş. 

In semestrul I din 2015 s-au prezentat un număr de 793 copii in vederea încadrării intr-un 
grad de dizabilitate din care: pentru evaluare 207; copii pentru reevaluare 586 copii. 

Un număr de 101 copii care beneficiază de serviciile de specialitate din şcolile speciale; 
29 copii care beneficiază de serviciile centrelor de zi si LSM; 40 copii care beneficiază de 
serviciile centrelor de recuperare si/sau spitale; 108 copii si familia acestora orientaţi spre 
Serviciul de Evaluare si Orientare Şcolara si Profesionala din cadrul CJ.R.A.E. Maramureş. 

 
1Organizarea activităţilor pe perioada vacanţei de vară – 2014 şi 2015 
 

În perioada de vară a anului 2014 , 243 de copii/tineri care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială, au petrecut vacanţa în ţară şi în străinătate conform Anexei 1 . 

În perioada de vară a anului 2015 , 79 de copii / tineri care beneficiază de o măsură de 
protecţie specială, au petrecut vacanţa în ţară şi în străinătate conform Anexei 1 . 

2Protocoale, convenţii de colaborare încheiate cu instituţii / asociaţii / fundaţii în 
anul 2014: 
 

1. Protocol de colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare. 
2. Acord de Parteneriat cu Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare . 
3. Protocol de colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Maramureş. 
4. Proiect educaţional cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare. 
5. Protocol de colaborare cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare, Direcţia de 

Sănătate Publică Maramureş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş;  

6. Acord de parteneriat cu Liga Apărării drepturilor Omului Lado Filiala Satu Mare; 
7. Acord de parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv.  

1 Anexa 1 – pag. 8 - Detalierea organizării activităţilor pe perioada vacanţei de vară 2014 si 2015. 
2 Anexa 2 – pag. 9 - detaliază protocoalele / colaborarile / parteneriatele între DGASPC MM şi terţi în 2014. 
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8. Acord de parteneriat încheiat între Consilul Judeţean Maramureş, DGASPC 
Maramureş, Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC 
Baia Mare şi Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare. 

9. Protocol de parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Comisului, Asociaţia 
„Samariteanul Milostiv", HF1C România şi DGASPC MM. 

10. Protocol de colaborare încheiat între DGASPC MM şi Asociaţia Profesională 
Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC; 

11. Act adiţional la Protocolul de parteneriat încheiat între DGASPC MM şi Asociaţia 
Team for Youth Association 

12. Protocol de parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului" şi DGASPC MM.  

13. Convenţie de parteneriat încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia Don Orione 
Bucureşti. 

14. Protocol de parteneriat încheiat între Asociaţia Rotaract Club Team Baia Mare şi 
DGASPC MM . 

15. Protocol de parteneriat încheiat între Asociaţia Rotaract Club Team Baia Mare şi 
DGASPC MM . 

16. Convenţie de parteneriat încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia „Sf. 
Veronica" Dumbrava. 

17. Convenţie încheiată între DGASPC MM şi Colegiul Tehnic „Anghel Saligny" . 
18. Convenţie încheiată între DGASPC MM şi Colegiul tehnic „CD Nenitescu" . 
19. Convenţie încheiata intre DGASPC MM si centrul de Educaţie Incluzivă Baia Mare" . 
20. Convenţie încheiata intre DGASPC MM si Liceul cu Program Sportiv Baia Mare . 
21. Liceul cu Program Sportiv si DGASPC Maramureş, Asociaţia Sf. Veronica 

Dumbrava. 
22. Asociaţia Sf. Veronica Dumbrava.  
23. Fundaţia "Alpha DS" . 
24. Fundaţia Sacro Cuore . 
25. Centrul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de litere, specializarea Asistenţă 

Socială.  
26. Fundaţia Hope and Homes for Children România. 
27. Asociaţia Autism Baia Mare . 
28. Asociaţia Centrul Regional de Iniţiere şi Servicii. 
29. Seminarul Teologic Ortodox " Sf loan Mărturisitorul" Baia Mare, Colegiul Tehnic CD 

Ncniţescu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare, Colegiul Tehnic Anghel 
Saligny, Colegiul Tehnic Transilvania. 

30. Fundaţia Blue Heron . 
 

3Protocoale, convenţii de colaborare încheiate cu instituţii / asociaţii / fundaţii în 
2015 semestrul I : 
 

1. Act adiţional nr 1 la Contract de furnizare de servicii sociale; părţi contractante: 
DGASPC şi ASSOC; 

2. Act adiţional nr 4 la Convenţia de colaborare; părţi semnatare: DGASPC şi Colegiul 
Tehnic Transilvania;  

3 Anexa 3 – Pag 11 - detaliază protocoalele / colaborarile / parteneriatele între DGASPC MM şi terţi în 2015 . 
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3. Protocol încheiat între DGASPC Maramureş şi Asociaţia Nevăzâtorilor din România, 
filiala judeţeană MM; 

4. Act adiţional nr 2 la Convenţie; părţi semnatare: DGASPC Maramureş şi Liceul cu 
program sportiv Baia Mare; 

5. Act adiţional nr 5 la Convenţia de colaborare; părţi semnatare: DGASPC şi Colegiul 
Tehnic Transilvania;  

6. Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare între DGASPC MM şi Centrul de 
Educaţie Incluzivă Tg Lapus;  

7. Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare între DGASPC MM şi Centrul de 
Educaţie Incluzivă Viseu de Sus 

8. Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare între DGASPC MM si Centrul de 
Educaţie Incluzivă S.M; 

9. Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiata intre DGASPC MM si Centrul 
de Educaţie Incluzivă BM; 

10. Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiata intre DGASPC MM si Scoală 
Gimnaziala Speciala B M 

11. Convenţie de colaborare încheiata intre DGASPC Maramureş si Centrul Universitar 
Nord, Facultatea de Litere; 

12. Protocol de colaborare încheiat intre Casa Judeţeană de Pensii Maramureş si 
DGASPC Maramureş; 

13. Acord de colaborare încheiat intre Primăria comunei Coltau, Asociaţia Centrul de 
Cercetare si Formare a Universităţii de Nord Baia Mare si DGASPC, nr 
2022/26.02.2015; 

14. Convenţie de colaborare încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia Integrare a 
Tinerilor cu Dizabilitati 

15. Convenţie de colaborare încheiata intre DGASPC MM si Centrul de Educaţie 
lnclusivă Baia Mare; 

16. Protocol de parteneriat încheiat între Fundaţia HHC România şi DGASPC 
Maramureş.  

17. Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureş şi Fundaţia SOS Bambini. 
18. Convenţia de colaborare încheiată între DGASPC Cluj şi DGASPC Maramureş.  

Proiecte finalizate : 
 
I. Proiectul "Fără discriminare pentru o viaţă împlinită’’ în parteneriat cu 

Asociaţia "Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare", Asociaţia 
Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC. Durata proiectului a fost de 21 
luni. 

Rezultatele proiectului: 500 de persoane de etnie romă au fost informate; 202 persoane 
de etnie romă au fost recrutate (din care 50 de femei); 202 persoane de etnie romă au fost 
consiliate psihologic, social şi ocupaţional şi li s-au întocmit planuri individuale de ocupare; 
204 beneficiari din grupul ţintă au fost calificaţi în urma formării profesionale continue; 30 de 
beneficiari din grupul ţintă au fost instruiţi în antreprenoriat; a fost organizată o conferinţă 
regională cu: 80 de participanţi, 100 de angajatori contactaţi. Au fost diseminate 100 de 
materiale în cadrul acesteia, au fost organizate trei burse a locurilor de muncă la care au 
participat 150 de persoane de etnie romă, 4 angajaţi şi 15 angajator. 
 

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI 1.988.094,50 
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Din care  

CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI 39.761,89 

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA  1.948.332,61 

4Proiecte în derulare: 
 

1) Subproiect privind înfiinţarea unui Centru de Zi în Comuna Coroieni - în parteneriat 
cu Primăria Coroieni, în cadrul proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării 
copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" finanţat conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificare. Acordul - cadru de 
împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Durata 
contractului de finanţare: până la data 20.02.2015. 

2)  Proiectul" Economia Socială - responsabilitate socială de la nord la sud". Solicitantul 
proiectului este Consiliul Judeţean Maramureş iar partenerii: Asociaţia ASSOC, Asociaţia 
"Centrul de Cercetare si Formare al Universităţii de Nord Baia Mare" şi Direcţia Generală 
de Asistenţă Sociala şi Protecţie a Copilului Maramureş. 

3) Proiectul Servicii Sociale Integrate - Asistenţă şi Intervenţie în Tulburări de 
Dezvoltare, se derulează în perioada 1 martie 2015 - 30 aprilie 2016, în parteneriat cu 
Asociaţia Autism Baia Mare. 
 

II     Componenta protecţia persoanei adulte cu handicap : 
 

1) Obiective urmărite: 
- Promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- Sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu handicap ca cetăţeni activi în măsură de a-

şi controla viaţa, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii; 
- Asigurarea evaluării/reevaluării persoanelor care solicită încadrarea în grad şi tip de 

handicap. 
- Acordarea de prestaţii sociale sub formă de indemnizaţie şi facilităţi persoanelor 

încadrate în grad de handicap, conform legislaţiei în vigoare;  
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate persoanelor cu handicap instituţionalizate, 

prin implementarea şi respectarea standardelor specifice de calitate pentru centrele 
rezidenţiale; 

- Încadrarea personalului de îngrijire şi specialitate în funcţie de nevoile beneficiarilor 
din centrele de recuperare; 

- Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă pentru persoanele cu handicap 
instituţionalizate; 

- Asigurarea evaluării situaţiei socioeconomice a persoanelor adulte aflate în nevoie, a 
nevoilor şi resurselor acesteia identificând servicii adecvate pentru depăşirea situaţiei; 

- Identificarea măsurilor necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanelor 
adulte aflate în nevoie; 

- Colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 
asistenţei sociale; 

- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate. 

4 Anexa 4 – Pag 13 -  detalii privind proiectele in derulare . 
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2) Asigurarea evaluării/reevaluării în vederea încadrării in grad de 

handicap. 
 

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap a 
evaluat/reevaluat în anul 2014 un număr de 5382 de persoane, cazuri noi şi reevaluări la 
termen. S-au efectuat încadrări în funcţie de criteriile medico-psiho-sociale. Au fost 
încadrate în grad de handicap 3034 persoane. Un număr de 396 au fost respinse întrucât 
afecţiunea de care sufereau nu se încadra în criteriile prevăzute de lege. 

În perioada ianuarie - iunie 2015 au solicitat încadrarea în grad de handicap un număr de 
3038 de de persoane, cazuri noi şi reevaluări la termen şi au fost încadrate în grad de 
handicap 2411 , iar 349 persoane au fost respinse deoarece nu fac obiectul legii. 

 
3) Acordarea de prestaţii sociale şi facilităţi persoanelor cu handicap 

 
În evidenţa Biroului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale se aflau: 

 
 Decembrie 2014 Iunie 2015 

Număr total persoane cu handicap 17.167 17.324 
din care:   
Număr copii 1.805 1.837 
Număr adulţi 15.362 15.487 
 

La sfârşitul anului 2014 numărul persoanelor cu handicap instituţionalizate în centrele 
rezidenţiale aflate în subordinea DGASPC Maramureş la 31.12.2014 a fost 428, iar la sfârşitul 
lunii iunie 2015 în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap se aflau 421 
beneficiari. 

Un număr de 17 persoane cu handicap au beneficiat în anul 2014 de credit bancar a 
cărei dobândă a fost suportată de la bugetul de stat conform legislaţiei în vigoare, pentru 
achiziţionarea de autoturisme adaptate persoanei cu handicap sau pentru accesibilizarea 
locuinţelor, conform nevoilor individuale. Acelaşi număr de 17 de persoane cu dizabilităţi 
beneficiază de credit a cărui dobândă este suportată de la bugetul de stat conform legislaţiei în 
vigoare şi în anul 2015. 

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. 

În vederea asigurării incluziunii şi protecţiei sociale prin evaluare şi intervenţie în 
cazurile de risc social s-a realizat monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu 
handicap şi intervenţie specializată în unele cazuri. În anul 2014 au fost sesizate un număr de 
12 cazuri de abuz asupra persoanelor cu handicap din comunitate, care au fost instrumentate 
prin evaluarea situaţiei în teren şi s-au luat măsurile adecvate. În semestrul I al anului 2015 
ne-au fost sesizate un număr de 6 cazuri privind riscul social asupra persoanelor cu handicap 
din comunitate, care au fost instrumentate prin evaluarea situaţiei în teren şi s-au luat măsurile 
adecvate. 

În anul 2014 şi 2015, în scopul promovării integrării persoanelor cu handicap în 
vederea incluziunii sociale o parte din beneficiarii din sistemul rezidenţial de protecţie a 
persoanelor adulte cu handicap au frecventat/frecventează Centrul Multifuncţional "Ajută"* 
Sighetu Marmaţiei unde desfăşoară diverse activităţi: ergoterapie (confecţionare lumânări, 
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cusut, desen, pictură, mulaje ghips pictate), cultură fizică medicală, consiliere psihologică, 
orientare profesională; alţii au frecventat şi frecventează Centrul de Zi din cadrul Asociaţiei 
ASSOC, unde desfăşoară activităţi lucrative şi creative. 

În vederea implementării standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale 
s-a urmărit respectarea planurilor individuale de intervenţie şi a orarelor zilnice aferente 
fiecărui beneficiar. S-au efectuat lunar vizite de monitorizare a activităţilor în centrele 
rezidenţiale astfel încât serviciile oferite beneficiarilor să fie conform standardelor specifice 
de calitate. 

 
III    Alte activităţi: 
 

-   Elaborarea strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale pe 
perioada 2014 - 2020 

D.G.A.S.P.C. Maramureş. Fundaţia Hope and Flopes for Children si ASSOC Bata Mare, 
au încheiat în anul 2014 un protocol de colaborare în vederea elaborării şi implementării 
strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului şi asistenţei sociale pe perioada 2014 - 
2020. Până în acest moment au avut loc întâlniri cu părţile implicate în vederea organizării 
activităţii, s-a elaborat un calendar cu etape de lucru şi termene de finalizare, s-au pregătit şi 
s-au aplicat instrumentele de culegere a informaţiilor, au avut loc consultări cu 
asociatii/fundaţii/primării/alte instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, pentru 
identificarea nevoilor specifice în domeniul măsurilor integrate de asistenţă socială, 
prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, asistenţa socială a 
copilului şi familiei, asistenţa socială a persoanelor cu dizabilitati, asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice. 

- Igienizarea/reabilitarea următoarelor locaţii: CIA Poienile de sub Munte, CRRPH 
Bujorului Baia Mare şi CRRPH Topitorilor Baia Mare. 

- Donaţii în mobilier, îmbrăcăminte, obiecte de uz caznic electronice, etc. 
- In luna aprilie 2015 a fost efectuată plata privind utilităţile şi diferenţa de plată 

aferentă anului 2013 către asistenţii maternali, în cuantum de 23.801,43 lei 
- Au fost efectuate plăţile privind drepturile obţinute prin sentinţe judecătoreşti, în 

cuantum de 1.128.507 lei din care 940.783lei pe partea de protecţia copilului şi 187.724 lei 
pe componenta persoanei adulte. 

Domeniile abordate de  Compartimentul Audit în cadrul misiunilor planificate şi 
realizate de Compartimentul Audit, în anul 2014 au fost: inventarierea patrimoniului; 
administrarea şi gestionarea bunurilor materiale; activitatea de resurse umane şi salarizare; 
achiziţionarea de mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar. 

În afara planului anual, auditorul intern a mai desfăşurat misiuni de audit cu caracter 
excepţional, din dispoziţia directorului general al instituţiei. Aceste misiuni au vizat 
respectarea modului de aplicare a prevederilor O.G. 34/2006 în ceea ce privesc achiziţiile 
directe pe anul 2014. 

În anexa 5 sunt cuprinse activitatile efectuate de compartimentul de audit public 
intern5 

 
In ce priveşte Serviciul Achiziţii si Urmăriri Contracte, în perioada 2014-2015, s-au 

desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

5 Anexa 5 – pag. 15 - Activităţile efectuate de compartimentul de audit public intern . 
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- întocmirea planului anual al achiziţiilor, în baza referatelor de necesitate, întocmite de 
şefii centrelor, din subordinea DGASPC, 

- întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţiile desfăşurate in anul 2014 carne de porc 
si preparate din carne, carne de pasare si oua, paste făinoase si alte produse, pâine si produse 
de panificaţie, medicamente, legume fructe, materiale igienico -sanitare, produse de 
curăţenie, dulciuri si plante aromatice, lapte si produse lactate. 

In anul 2014, s-au realizat lucrări de reparaţii şi întreţinere, în cuantum de 182.926,08 lei 
Situaţia achiziţiilor prin procedura cererii de oferte , licitaţiei deschise privind asigurarea 

hranei beneficiarilor se prezintă astfel: 
 

Nr.crt
. 

Furnizor Contract furnizare 

 2014 2015  

1 SC Carmangeria Dalia SRL 
Total  - 344326 Iei 

SC Metchim Torent SRL  
Total  - 303550 lei 

Paste făinoase şi alte produse 

2 SC Carmangeria Dalia SRL 
Total -  771690 lei 

SC Carmangeria Dalia SRL 
Total  - 455311 Iei 

Carne de porc şi preparate din carne 

3 SC Carmangeria Dalia 
SRL Total  - 423078 Iei 

SC Carmangeria Dalia SRL 
Total  - 363878 lei 

Carne de pasăre şi ouă 

4 SC Rosario SRL 
Total  - 369573 lei 

SC Grup Cernestean SRL SC 
Rosario SRL SC Pitiritean SRL 
Total  - 235993 lei 

Pâine şi produse de panificaţie 

 
Astfel, conform tabelului mai sus prezentat se poate observa o scădere a valorii 

contractelor încheiate in 2013-2014, raportat la valoarea contractelor încheiate în 2014-
2015, cu 579.242 lei. 

Raportat la contractele precedente s-au realizat economii şi în materia contractelor de 
prestări servicii de medicină a muncii, în perioada 2014-2015, costul a fost de 7,4 
lei/angajat, iar în perioada 2015-2016 costul este de 4,4 lei/ 
angajat, respectiv în materia contractelor ce au ca obiect sănătatea şi securitatea în muncă şi 
protecţia şi stingerea incendiilor, în perioada 2014-2015 costul a fost de 6.8 lei/angajat, iar în 
perioada 2015-2016 costul este de 4,9 lei/ angajat. 

 
În perioada iulie 2014 - iulie 2015 prin Biroul Resurse Umane un număr de 55 de 

persoane şi-au încetat activitatea, în marea lor majoritate prin pensionare, dar au fost şi 
situaţii în care încetarea s-a realizat prin acordul părţilor sau prin transfer în cazul 
funcţionarilor publici. Pentru cele 55 de persoane Biroul Resurse Umane a întocmit 
dispoziţiile de încetare, notele de lichidare precum şi adeverinţele privind vechimea în 
muncă pentru perioada cât angajaţii şi-au desfăşurat activitatea în cadrul instituţiei noastre. 

În perioada menţionată mai sus s-au făcut şi un număr de 38 de angajări, respectiv 19 
angajări pentru funcţii contractuale şi 19 numiri în funcţii publice. 

Pentru angajările menţionate, instituţia prin Birou Resurse Umane a organizat 
următoarele concursuri conform Anexa 66 

 

Bugetul alocat DGASPC  
 

6 Anexa 6 – pag. 16 – Concursuri organizate pentru posturile ocupate . 
117 

 

                                                            



 

 

Bugetul alocat DGASPC pe anul 2014 a fost de - 88.272.260 lei din care: 
− pentru protecţia copilului - 26.838.260 lei. 
− pentru protecţia persoanei adulte  - 10.710.000 lei. 
− pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap - 50.639.000 lei. 
− bugetul alocat pentru proiectul "Centrul de zi Coroieni" - 85.000 lei. 

La finele anului 2014 au fost deschise credite bugetare şi cheltuite fondurile astfel: 
− Credite bugetare deschise la cheltuieli de personal: 25.510.060 lei , sume cheltuite -

25.510.059 lei conform extrasului de cont 
− Credite bugetare deschise la cheltuieli materiale: 10.482.940 lei, sume cheltuite -

10.475.586,03 lei conform extrasului de cont 
− Credite bugetare deschise pentru transferuri, indemnizaţii, transport, dobânzi: 

50.651.456 lei sume cheltuite-50.507.175,13 lei conform extrasului de cont. 
La finele anului 2014 au fost cheltuite fondurile conform execuţiei depuse în anexe la 

situaţiile financiare pe fiecare capitol de cheltuială în parte. 
− Donaţiile înregistrate în anul 2014 au fost în valoare de 265.148,56 lei 
 
Bugetul alocat DGASPC pe anul 2015 este de - 88.702.000 lei din care: 
− pentru protecţia copilului - 22.505.000 lei. 
− pentru protecţia persoanei adulte - 10.458.000 lei 
− pentru plata indemnizaţiilor persoanelor cu handicap - 55.295.000 lei 
− bugetul alocat pentru proiectul „Centrul de zi Coroieni" - 444.000 lei. 
Din totalul bugetului pe anul 2015 alocat protecţiei copilului si protecţiei persoanei adulte, 
sumele au fost defalcate astfel: 
− 67% cheltuieli de personal 
− 27% bunuri şi servicii 
− 4,4% proiecte 
− 1,4% investiţii 

 
 

ANEXA NR.1  

Anexa 1 – Detalierea organizării activităţilor pe perioada vacanţei de vară 

Pe perioada vacanţei de vară 2014 , 243 de copii/tineri care au beneficiază de o măsură 
de protecţie specială, au petrecut vacanţa după cum urmează: 

− 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; 

− 10 copii aflaţi în plasament la familia Şimon Monica şi Ştefan în Viseu de Sus 
- Casa Speranţei au fost plecaţi în Elveţia. În perioada 7 iulie - 10 august 2014,  la invitaţia 
familiei Burgener Walter şi Heidi, foşti părinţi sociali până în 2007;  

− un grup format din 29 de copii au petrecut vacanţa în Italia, în perioada 4 iulie - 
7 septembrie 2014, la invitaţia Asociaţiei F.A.U.S. ONLUS. 

− 100 de copii şi 10 însoţitori au petrecut o parte a vacanţei pe litoralul Mării 
Negre, în staţiunea 2 Mai în perioadele:  

a) 1 iulie-7 iulie 2014; 
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b) 9 iulie - 15 iulie 2014; 

c) 25 iulie-31 iulie 2014; 

− 10 copii au fost plecaţi in excursie în Nordul Moldovei. În perioada 28 iulie - 3 
august 2014, pentru a vizita mănăstirile şi alte obiective turistice şi culturale; 

− 12 copii au beneficiat de o tabără pe litoral, la Constanţa; 
− 76 copii şi tineri au beneficiat de o tabără la mare cu sprijin financiar din partea 

Fundaţiei Hope and Homes for Children. 
 

Pe perioada vacanţei de vară 2015 : 

− În luna iunie 2015 - 6 copii şi de la CTF Cerbului şi un însoţitor au petrecut o 
săptămână în Suedia. 

− Un grup de 19 copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială, însoţiţi 
de două persoane din cadrul instituţiei, au petrecut vacanţa de vară în Italia, în perioada 3 
iulie - 6 septembrie 2015. 

− Alţi 13 copii şi un însoţitor au beneficiat de tabăra organizată de SOS Bambini, 
în perioada 8 august - 23 august 2015, la Menaggio în Italia. 

− 1 copil a petrecut vacanţa într-o familie în Italia în perioada 8 august - 5 
septembrie 2015.  

− 40 de copii au beneficiat de tabere la mare. 
 

ANEXA NR.2 

Anexa 2 –  detaliază protocoalele / colaborarile / parteneriatele între DGASPC MM şi 
terţi în 2014. 
 

1. Protocol de colaborare cu Asociaţia Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare. 
Obiectul protocolului - Colaborare în cadrul proiectului "Pregătit sa fiu părinte?". 

2. Acord de Parteneriat cu Liceul Teoretic Sanitar Baia Mare; durata protocolului anul 
şcolar 2013 - 2014. Obiectul contractului: colaborarea între Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş prin Liceul Teoretic Sanitar şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - 
Filiala Maramureş şi DGASPC MM în organizarea unor activităţi comune cu caracter cultural 
educativ; promovarea activităţii de voluntariat în rândul tinerilor, atragerea de fonduri 
extrabugetare pentru realizarea activităţilor de voluntariat. 

3. Protocol de colaborare cu Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Maramureş. 
Obiectul, protocolului constă în colaborare în ceea ce priveşte drepturile acordate prin Legea 
nr. 448/2006 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

4. Proiect educaţional cu Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare. Obiectul 
protocolului: colaborare în cadrul proiectului "Să-i ajutăm ... din suflet''. 

5. Protocol de colaborare cu Serviciul Public de Asistenţă Socială Baia Mare, Direcţia de 
Sănătate Publică Maramureş, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş; Obiectivele: realizarea unui instrument de lucru 
pentru toţi profesioniştii care intervin în prevenirea şi intervenţia în cazurile de violenţă 
asupra copilului şi de violenţă în familie, intervenţia interinstituţională şi multidisciplinară în 
acest domeniu, promovarea activităţilor de prevenire a tuturor formelor de violenţă asupra 
copilului precum şi a violenţei în familie. 
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6. Acord de parteneriat cu Liga Apărării drepturilor Omului Lado Filiala Satu Mare; 
durata protocolului pe perioada implementării proiectului. Obiectul acordului constă în 
implementarea proiectului Apt de Acţiune - împotriva Violenţei Domestice. 

7.  Acord de parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv. Scopul acordului este colaborarea 
în domeniul dezvoltării cunoaşterii şi modernizării învăţământului în vederea creşterii şi 
sporirii eficienţei acestuia. 

8. Acord de parteneriat încheiat intre Consilul Judeţean Maramureş, DGASPC 
Maramureş, Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia 
Mare şi Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare, semnat în 
vederea implementării proiectului „Economia socială - responsabilitate socială de la nord la 
sud". 

9. Protocol de parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Comisului, Asociaţia 
„Samariteanul Milostiv", HF1C România şi DGASPC Maramureş. Parteneriatul s-a încheiat 
în vederea implementării programului „O raza de soare pentru un suflet de copil". Scopul 
parteneriatului este de a oferi copiilor din Casa de tip familial nr 3 Baia Mare (CTF Cehov, 
CTF Griviţei nr 44, CTF Valea Roşie ) o alternativă de petrecere a vacanţei prin activităţi 
educative şi recreative. Durata: perioada 20 august 2014 - 20 august 2015. 

10. Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureş şi Asociaţia 
Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC, al cărui obiect de activitate 
este furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor 
solicitate de fiecare dintre părţi celeilalte, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor în vederea 
realizării următoarelor obiective: creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă prin cuprinderea acestora în programe de ocupare şi formare 
profesională, care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în 
scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii; creşterea gradului de ocupare a 
persoanelor aparţinând unor grupuri vulnerabile; creşterea gradului de ocupare a persoanelor 
din mediul rural: susţinerea unor proiecte în domeniul ocupării forţei de muncă, finanţate din 
FSE, având ca scop diminuarea şomajului de lungă durată, precum şi intensificarea măsurilor 
de stimulare a ocupării în zonele care se confruntă cu probleme economice şi sociale. Durata: 
perioadă determinată de 8 luni, cu posibilitatea de prelungire. 

11. Act adiţional la Protocolul de parteneriat încheiat între DGASPC Maramureş şi 
Asociaţia Team for Youth Association pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat pentru 
petrecerea timpului liber a beneficiarilor din locaţiile aparţinând DGASPC Maramureş . 
Obiect: desfăşurarea activităţii de voluntariat pentru petrecerea timpului liber a beneficiarilor 
din locaţiile aparţinând DGASPC Maramureş. Durata: perioada de valabilitate a Protocolului 
se prelungeşte pana la dala de 18.09.2015 

12. Protocol de parteneriat încheiat între Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor şi 
Parohia „Adormirea Maicii Domnului" şi DGASPC Maramureş. Obiectiv: implementarea 
proiectului educativ „Lăsaţi copiii să vină la Mine" care vizează derularea unor serii de 
activităţi cu scop moral-religios, recreativ, educativ şi de socializare pentru 10 copii din CTF 
nr 3 Baia Mare. 

13. Convenţie de parteneriat încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia Don 
Orione Bucureşti. Obiectul convenţiei îl constituie colaborarea dintre cele două părţi în 
domeniul protecţiei drepturilor copiilor cu dizabilităţi grave de pe raza judeţului Maramureş 
în sensul acordării serviciilor de găzduire permanentă, medicina de familie, îngrijire, 
logopedic tratare şi recuperare prin kinetoterapie, hidroterapie, asistenţă medicală 
permanentă, asistenţă socială pentru minorii proveniţi din judeţul Maramureş care beneficiază 
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de o măsură de protecţie specială la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Copii Cu Handicap 
Grav al Asociaţiei Don Orione. 

14. Protocol de parteneriat încheiat între Asociaţia Rotaract Club Team Baia Mare 
şi DGASPC Maramureş cu scopul de a oferi pentru 5 copii/tineri şansa de a intra în contact 
cu arta, în special pictura, prin participarea în cadrul unei tabere de creaţie organizată de 
Asociaţia Rotaract Club Team Baia Mare. 

15. Protocol de parteneriat încheiat între Asociaţia Rotaract Club Team Baia Mare 
şi DGASPC Maramureş încheiat cu scopul de a oferi copiilor/tinerilor şansa de a intra in 
contact cu diferite proiecte educationale si culturale organizate de Asociaţie. 

16.  Convenţie de parteneriat încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia „Sf. 
Veronica" Dumbrava, al cărei obiect îl reprezintă acordarea de servicii sociale specializate de 
către Asociaţie, în vederea evitării separării fraţilor, pentru un număr de 20 de copii care 
provin din judeţul Maramureş. În cadrul Complexului de servicii sociale „Sf. Veronica" 
Dumbrava. 

17.  Convenţie încheiată între DGASPC Maramureş şi Colegiul Tehnic „Anghel 
Saligny" al cărei obiect îl constituie prestarea serviciilor de servire a mesei în cadrul instituţiei 
prestatoare a unui număr de elevi care beneficiază de o formă de protecţie în cadrul serviciilor 
de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Maramureş şi prevăzuţi în anexa la convenţie şi 
suportarea de către beneficiar a plăţii sumelor rezultate din acestea. 

18.  Convenţie încheiată între DGASPC Maramureş şi Colegiul tehnic „CD 
Nenitescu" al cărei obiect îl constituie prestarea serviciilor de servire a mesei în cadrul 
instituţiei prestatoare a unui număr de elevi care beneficiază de o formă de protecţie în cadrul 
serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Maramureş si prevăzuţi în anexa la 
convenţie şi suportarea de către beneficiar a plaţii sumelor rezultate din acestea. 

19.  Convenţie încheiată între DGASPC Maramureş şi centrul de Educaţie 
Incluzivă Baia Mare" al cărei obiect îl constituie prestarea serviciilor de servire a mesei în 
cadrul instituţiei prestatoare a unui număr de elevi care beneficiază de o formă de protecţie în 
cadrul serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Maramureş şi prevăzuţi în anexa 
la convenţie şi suportarea de către beneficiar a plaţii sumelor rezultate din acestea. 

20. Convenţie încheiată intre DGASPC Maramureş şi Liceul cu Program Sportiv 
Baia Mare al carcui obiect îl constituie prestarea serviciilor de servire a mesei în cadrul 
instituţiei prestatoare a unui număr de elevi care beneficiază de o forma de protecţie în cadrul 
serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Maramureş şi prevăzuţi în anexa la 
convenţie şi suportarea de către beneficiar a plaţii sumelor rezultate din acestea. 

21.  Liceul cu Program Sportiv pentru prestarea serviciilor de cazare a unui număr 
de 4 tineri care beneficiază de o măsură de protecţie în cadrul serviciilor de tip rezidenţial din 
subordinea ( si ) DGASPC Maramureş, Asociaţia Sf. Veronica Dumbrava prin care se 
modifică numărul de beneficiari de servicii sociale la 24. Obiect; acordarea de servicii sociale 
specializate de către Asociaţia Sf. Veronica Dumbrava. 

22.  Asociaţia Sf. Veronica Dumbrava în vederea evitării separării fraţilor, care să 
răspundă cerinţelor impuse de standardele minime obligatorii în domeniul protecţiei 
copilului, în vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă inependent. 

23.  Fundaţia "Alpha DS" - în scopul desfăşurării activităţilor ce vizează integrarea 
socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie. 

24.  Fundaţia Sacro Cuore obiect: îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în 
dificultate, proveniţi din sistemul de protecţie sau cu risc de abandon şcolar, prin oferirea unei 
alternative la instituţionalizare, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, sprijinirea 
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familiilor cu probleme sociale grave pentru ameliorarea situaţiei de viaţă, sprijinirea tinerilor 
ieşiţi din programele sociale. 

25.  Centrul Universitar Nord Baia Mare - Facultatea de litere, specializarea 
Asistenţă Socială colaborare pentru desfăşurarea practicii de specialitate de către studenţii de 
la specializarea asistenţă socială din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare. 

26.  Fundaţia Hope and Homes for Children România, convenţie Încheiată în 
vederea elaborării şi implementării strategiei judeţene în domeniul protecţiei copilului. 

27.  Asociaţia Autism Baia Mare - colaborare în vederea realizării şi susţinerii 
unor proiecte/acţiuni orientate spre promovarea drepturilor persoanei cu autism la sănătate şi 
educaţie. 

28.  Asociaţia Centrul Regional de Iniţiere şi Servicii - obiectul: desfăşurarea 
cursului "lucrător prin arte combinate" cu personalul DGASPC Maramureş. 

29.  Seminarul Teologic Ortodox " Sf loan Mărturisitorul" Baia Mare, Colegiul 
Tehnic CD Ncniţescu, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Baia Mare. Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny, Colegiul Tehnic Transilvania prestarea serviciilor de cazare şi/sau pentru 
tinerii care beneficiază de o măsură de protecţie special. 

30.  Fundaţia Blue Heron - colaborare în vederea oferirii unui suport financiar şi 
moral bursierilor Blue Heron, tineri proveniţi din sistemul de protecţie al DGASPC 
Maramureş. 

 
ANEXA NR.3 

Anexa 3 –  detaliază protocoalele / colaborarile / parteneriatele între DGASPC MM şi 
terţi în 2015 

1. Act adiţional nr 1 la Contract de furnizare de servicii sociale; părţi contractante: 
DGASPC şi ASSOC; scop: prelungirea contractului de furnizare de servicii până la data de 
31.03.2015; majorarea normei de hrana 

2.  Act adiţional nr 4 la Convenţia de colaborare; părţi semnatare: DGASPC şi Colegiul 
Tehnic Transilvania; scop: DGASPC va achita către Colegiu suma de 13 lui/zi/beneficiar 
pentru servirea mesei 

3.  Protocol încheiat între DGASPC Maramureş şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, 
filiala judeţeană Maramureş; obiect: activitatea de colaborare între semnatari în vederea 
medierii între DGASPC şi persoanele cu handicap vizual. în ceea ce priveşte obţinerea 
drepturilor acordate prin Legea nr 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare, de 
către persoanele încadrate în grad de handicap 

4.  Act Adiţional nr 2 la Convenţie; părţi semnatare: DGASPC Maramureş şi Liceul cu 
program sportiv Baia Mare; obiect: prestarea serviciilor de cazare şi servire a mesei în cadrul 
instituţiei prestatoare a unui număr de 3 elevi care beneficiază de o formă de protecţie în 
cadru! serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC 

5. Act adiţional nr 5 la Convenţia de colaborare; părţi semnatare: DGASPC şi Colegiul 
Tehnic Transilvania; scop: prestarea serviciilor de cazare şi servire a mesei în cadrul instituţiei 
prestatoare a unui număr de 12 elevi care beneficiază de o formă de protecţie în cadrul 
serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC MM 

6.  Act adiţional nr I la Convenţia de colaborare încheiata între DGASPC MM şi Centrul 
de Educaţie Incluzivă Tg Lapus; obiect: suportarea de către Şcoală a cheltuielilor ocazionate 
de plata alocaţiei de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar pentru un număr de 
11 elevi care frecventează cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă şi care sunt 
beneficiarii unei măsuri de protecţie în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea Direcţiei. 
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7.  Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiată între DGASPC MM şi Centrul 
de Educaţie lnclusivă Viseu de Sus; obiect: suportarea de către Şcoală a cheltuielilor 
ocazionate de plata alocaţiei de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar pentru un 
număr de 8 elevi care frecventează cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă şi care 
sunt beneficiarii unei măsuri de protecţie în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea 
Direcţiei. 

8.  Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiată între DGASPC MM şi Centrul 
de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmatiei; obiect: suportarea de către Scoală a cheltuielilor 
ocazionate de plata alocaţiei de hrana pentru întreaga perioadă a programului şcolar pentru un 
număr de 30 elevi care frecventează cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă şi care 
sunt beneficiarii unei masuri de protecţie în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea 
Direcţiei. 

9.  Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiată între DGASPC MM şi Centrul 
de Educaţie Incluzivă Baia Mare; obiect: suportarea de către Scoală a cheltuielilor ocazionate 
de plata alocaţiei de hrana pentru întreaga perioadă a programului şcolar pentru un număr de 
17 elevi care frecventează cursurile Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă şi care sunt 
beneficiarii unei măsuri de protecţie în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea Direcţiei. 

10.  Act adiţional nr 1 la Convenţia de colaborare încheiata intre DGASPC MM si 
Scoală Gimnaziala Speciala Baia Mare; obiect: suportarea de către Scoală a cheltuielilor 
ocazionate de plata alocaţiei de hrană pentru întreaga perioadă a programului şcolar pentru un 
număr de 30 elevi care frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale Speciale şi care sunt 
beneficiarii unei măsuri de protecţie în cadrul centrelor rezidenţiale din subordinea Direcţiei. 

11.  Convenţie de colaborare încheiată între DGASPC Maramureş şi Centrul 
Universitar Nord, Facultatea de Litere, specializarea Comunicare şi relaţii publice; obiect: 
desfăşurarea practicii de specialitate de către studenţii de la specalizarea Comunicare si 
Relaţii Publice din cadrul Facultăţii de Litere. 

12.  Protocol de colaborare încheiat între Casa Judeţeană de Pensii Maramureş şi 
DGASPC Maramureş; obiect: furnizarea, în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a 
datelor şi informaţiilor solicitate de fiecare dintre parţi celeilalte, necesare, potrivit legii, 
pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor legale. 

13.  Acord de colaborare încheiat între Primăria comunei Coltău, Asociaţia Centrul 
de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare şi DGASPC, nr 2022/26.02.2015; 
scopul : recrutarea, selecţia, înregistrarea şi furnizarea unui pachet de servicii integrate ( 
informare şi consiliere profesională şi psihologică, instruire profesională şi medierea pe piaţa 
muncii) tinerilor ce părăsesc/au părăsit sistemul de protecţie. 

14.  Convenţie de colaborare încheiată între DGASPC Maramureş şi Asociaţia 
Integrarea Tinerilor cu Dizabilitati; obiect: dezvoltarea în comun a unor măsuri de creştere a 
posibilităţii de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi precum şi creşterea gradului de 
informare şi orientare a acestora. 

15. Convenţie de colaborare încheiată între DGASPC MM şi Centrul de Educaţie 
Incluzivă Baia Mare: obiect; prestarea de servicii de cazare şi servire a mesei în cadrul 
instituţiei prestatoare pentru un elev care beneficiază de o formă de protecţie în cadrul 
serviciilor de tip rezidenţial din subordinea DGASPC Maramureş. 

16.  Protocol de parteneriat încheiat între Fundaţia HHC România şi DGASPC 
Maramureş cu scopul dezvoltării reţelei de voluntari, prin identificarea de voluntari români şi 
străini care să se implice în activităţi cu copiii şi tinerii din serviciile de protecţie a copilului 
din cadrul DGASPC Maramureş. 
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17.  Protocol de colaborare încheiat între DGASPC Maramureş şi Fundaţia SOS 
Bambini, axat pe proiectele: susţinerea la distanţă, mamele din centrul maternal, dizabilitate 
infantilă, restructurări, reamenajări bază materială, sprijinirea copiilor şi a adolescenţilor cu 
tulburări comportamentale şi/sau cu dificultăţi şcolare. 

18.  Convenţia de colaborare încheiată între DGASPC Cluj şi DGASPC 
Maramureş având ca scop colaborarea interinstituţională în vederea prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane, minori şi tineri beneficiari ai unei măsuri de protecţie în cadrul 
DGASPC Maramureş, DGASPC Cluj, colaborare privind găzduirea victimelor traficului de 
persoane în adăpostul destinat acestora, integrarea socio-profesională a victimelor traficului 
de persoane. 
 

ANEXA NR.4 

Anexa 4 –  Detalii privind proiectele in derulare . 

1) Subproiect privind înfiinţarea unui Centru de zi Comuna Coroieni - în parteneriat 
cu Primăria Coroieni, în cadrul proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separării 
copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" finanţat conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordul - cadru de împrumut 
dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Durata contractului de 
finanţare: până la data 20.02.2015. 

Obiectul contractului îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile în sumă de 
79.826 EUR, la care se adaugă valoarea taxelor şi impozitelor aferente conform Ordinului 
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1772/20.08.2013. 

Activităţi: 

Integrare / reintegrare şcolari: copiii identificaţi vor fi orientaţi către şcoli de masă 
(învăţământ de zi sau cu frecvenţă redusă); 

- Orientarea părinţilor copiilor identificaţi, către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Maramureş şi pregătirea lor pentru un loc de muncă; 

- Medierea relaţiei părinţi - copii de către lucrătorii sociali şi orientarea familiilor ce 
necesită intervenţie de specialitate; 

- Monitorizarea tuturor cazurilor aflate în evidenţă, de la deschiderea Centrului de Zi; 

- Educarea comunităţii prin cooptarea mass-mediei locale, în scopul asigurării de suport 
social beneficiarilor. Implicare comunitară largă, cu rezultate pozitive asupra beneficiarilor. 

Furnizarea prin Centrul de Zi a următoarelor servicii : 

- Servicii educaţionale: 

- Servicii de asistenţă şi îngrijire; 

- Servicii de suport emoţional şi consiliere psihologică; 

- Servicii de socializare şi petrecere a timpului liber; 
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- Reducerea factorilor de risc pentru copiii identificaţi şi familiile acestora. 

În cadrul proiectului s-a început realizarea documentelor necesare conform manualului de 
implementare a proiectului (planul de achiziţii a subproiectului, nota justificativă etc.) 

In trimestrul III 2014 in s-a finalizat documentaţia de atribuire pentru realizarea studiul de 
fezabilitate/studii teren. Documentele s-au întocmit conform prevederilor manualului de 
implementare a proiectului, iar în trimestrul IV au fost transmise la Unitatea de management a 
Proiectului Bucureşti : documentare avizare, deviz general, fişă de conformitate privind 
necesitatea şi oportunitatea obiectivului, caracteristici principale şi indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii, aviz privind furnizarea serviciilor de apă către Primăria 
Coroieni. 

Dintre activităţile realizate în trimestrul I 2015 menţionăm: elaborarea studiului 
geotehnic, elaborarea breviarelor de calcul pentru utilităţi, prelungirea contractului de 
finanţare, finalizarea actelor în vederea avizului de construcţie. 

2. Proiectul" Economia Socială - responsabilitate socială de la nord la sud". 
Solicitantul proiectului este Consiliul Judeţean Maramureş iar partenerii: Asociaţia ASSOC, 
Asociaţia "Centrul de Cercetare şi Formare al Universităţii de Nord Baia Mare" şi Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş. 

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea activităţilor de economie socială la nivelul 
regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov în vederea creşterii calităţii vieţii pentru 50 de tineri 
peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 200 femei în 
situaţii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale şi 250 
persoane de etnie romă. În total 700 persoane din grupurile vulnerabile vor beneficia de 
servicii de ocupare (informare, consiliere/orientare, mediere. PP), care vor cresc şansele de 
angajare atât pe piaţa muncii formale cât şi în cele 14 structuri de economie socială (SES) 
înfiinţate pe durata proiectului. 

Un efect pozitiv pe termen lung este generat de proiect prin măsurile active de ocupare 
furnizate de tipul informării, consilierii orientării şi medierii ce contribuie la dezoltarea 
durabilă a regiunilor, crescând calitatea resurselor umane şi competitivitatea acestora pe piaţa 
muncii. Pe de altă parte, prin implementarea proiectului se va contribui la creşterea numărului 
de locuri de muncă prin înfiinţarea a cel puţin 55, prin creşterea gradului de ocupare a 
membrilor comunităţilor, din care cel puţin 40 dintre posturi vor fi ocupate de persoane 
vulnerabile. O plus valoare la aceste beneficii este dată de domeniile de activitate ale SES ce 
vor fi înfiinţate: tema centrală va fi furnizarea de servicii celor care au nevoie de servicii 
rezidenţiale: tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat şi persoane cu dizabilitati care se 
află în grija statului, parte din ei fiind şt participanţi în proiect, fiind angajaţi în SES înfiinţate. 
De exemplu, tinerii peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat pe de o parte vor fi 
angajaţi la atelierul de creaţie tradiţională, dar vor beneficia de serviciile altui SES. cel de 
găzduire a lor, căci prin plecarea din instituţiile statului rămân fără adăpost. Astfel, SES vor 
colabora într-un lanţ valoric. 

Pâna la sfârşitul anului 2014 au fost recrutate 75 de persoane din grupul ţintă, cărora li s-
au aplicat chestionare pentru inventarierea nevoilor sociale. De asemenea au fost aplicate un 
număr de 59 de chestionare la instituţii/asociaţii/fundaţii în vederea elaborării unui studiu cu 
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privire la identificarea modului în care se poate dezvolta conceptul de economie socială şi de 
responsabilitate socială la nivel de politiei sociale în administraţia locală. 

Până la sfârşitul trimestrului întâi 2015, au fost recrutate 174 de femei în situaţii de risc, 
89 persoane de etnie romă, 29 familii care au mai mult de 2 copii, 11 tineri peste 18 ani care 
părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 11 familii monoparentale, 206 
persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere, 51 persoane participă la cursurile 
de formare profesională. 

La data de 30 ianuarie 2015, în localitatea Bîrsana, a avut loc deschiderea cursului 
Lucrător în comerţ; la data de 20 februarie 2015 la Şcoala Generală din Slătioara, comuna 
Strîmtura a avut loc deschiderea cursului de calificare Agent de curăţenie clădiri şi mijloace 
de transport: la data de 12 martie 2015 în localitatea Bîrsana a avut loc deschiderea cursului 
Agent de curăţenie, iar la data de 25 martie 2015, în localitatea Călineşti a avut loc 
deschiderea cursului Lucrător în comerţ. 

3. Proiectul Servicii Sociale Integrate - Asistenţă şi Intervenţie în Tulburări de 
Dezvoltare, se derulează in perioada 1 martie 2015 - 30 aprilie 2016, în parteneriat cu 
Asociaţia Autism Baia Mare. 

Proiectul îşi propune îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă independentă a 120 de copii cu 
tulburare de dezvoltare din judeţul Maramureş prin dezvoltarea unui pachet de servicii sociale 
moderne şi eficiente de depistare, intervenţie personalizată, monitorizare şi evaluare. De 
asemenea, se adresează unui număr de 120 de părinţi/tutori ai acestor copii pentru a-i abilita 
în a gestiona corect şi eficient diagnosticul copilului lor. Proiectul asigură accesul la 
informaţii adecvate şi relevante cu privire la abordarea copiilor cu tulburări de dezvoltare 
pentru un număr de 100 de specialişti care vin în contact cu aceşti copii. 

Proiectul este finanţat prin granturile Spaţiului Economic European 2009-2014, în cadrul 
Fondului ONG în România. 

ANEXA NR.5 

Anexa 5 –  Activităţi efectuate de compartimentul audit public intern  

Activităţi efectuate de compartimentul audit public intern în semestru II 2014 

N r 
cr t 

Domeniul 
auditabil 

Denumirea misiunii 
de audit public 
intern 

Obiectivele generale 
ale misiunii de audit 
public intern 

Tipul 
misiunii de 
audit 

Perioada de 
realizare 

Perioada 
supusă 
auditării 

Nr. 
audi 
tori 

Entitate
a 
audiată 

1 Audit intern  Administrarea şi 
gestionarea bunurilor 
materiale; Activitatea 
de resurse umane şi 
salarizare 

Audit de 
regularitate 

30.06.2014-
08.08.2014 

01.01.2013
-
30.06.2014 

1 CPCS 
Sighetu 
Marmaţiei 

2 Audit intern  Achzitiile directe in 
cadrul DGASPC 
Maramureş 

Audit de 
regularitate 

11.08.2014-
5.12.2014 

01.01.2014
-
31.07.2014 

1 D.G.A.S.P
.C. - 
sediu- 
Achiziţii 
directe 

3 Audit intern  Raport anual de audit 
public intern pe anul 
2014 

Audit de 
regularitate 

09.12.2013
-
31.12.2013 

01.01.2014
-
30.11.2014 

1 D.G.A.S.P
. C. MM. 
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Activităţi efectuate de audit public intern în semestru I 2015 

N r 
cr t 

Domeniul 
auditabil 

Denumirea misiunii 
de audit public 
intern 

Obiectivele generale 
ale misiunii de audit 
public intern 

Tipul 
misiunii de 
audit 

Perioada de 
realizare 

Perioada 
supusă 
auditării 

Nr. 
audi 
tori 

Entitate
a 
audiată 

1 Audit intern Raportul anual de 
audit public intern pe 
anul 2014 

Misiunle de audit 
public intern Misiunile 
de consiliere 

Audit de 
regularitate 

5.01-
15.01.2015 

01.01-
31.12.2014 

1 DGASPC 
MM 

2 Financiar 
contabil 

Certficarea bilanţului 
contabil şi a contului 
de execuţie bugetară 
al DGASPC MM pe 
anul 2014 

Bilanţul contabil 
Contul de execuţie 
bugetară 

Audit de 
regularitate 

19.01-
20.02.2015 

01.01-
31.12.2014 

1 DGASPC 
MM 

3 Relatii mass-
media 

Cadrul institutional 
privind relatiile cu 
mass media 

Misiune de consiliere 
informala  

Audit 
informal 

Martie 01.01.- 
31.03.2015 

1 D.G.A.S.P
. C. MM. 

4 Controlul 
intern 

Evaluarea 
Sistemului de 
control 
intern/managerial 

Stadiul de 
implementare a 
SCIM; Consilierea 
conducerii în  vederea 
raportului SCIM; 
Ameliorarea 
procesului de selectare 
a activităţilor în 
auditare în funcţie de 
nivelul riscurilor. 

Consiliere 
formalizată 

23.02.15 
17.04.15 

01.01.14 
31.03.15 

2 D.G.A.S.P
. C. MM. 

5 Achiziţii 
Publice 

Atribuirea şi 
derularea 
contractelor de 
achiziţie publică 

Fundamentarea 
Programului  anual al 
achiziţiilor publice; 
Procesul de atribuire a 
achiziţiilor publice; 
Derularea şi 
administrarea 
achiziţiilor publice. 

Audit de 
regularitate 

20.04.15- 
11.09.15 

01.01.14-
31.05.15 

2 Serviciul 
Achiziţii 
Publice, 
Contractar 
e Servicii 
Sociale şi 
Urmărire 
Contracte 

 

 

ANEXA NR.6 

Anexa 6 –  Concursuri organizate pentru posturile ocupate 

Pentru angajările menţionate, instituţia a organizat prin Biroul Resurse Umane 
următoarele concursuri : 

− În perioada 21.07.2014-25.07.2014 s-a organizat concursul pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a funcţiilor contractuale de medic Primar -1/2 norma din cadrul 
Serviciului de Evaluare Complexa a Copilului şi a funcţiei de şofer din cadrul 
Grupului nr. 5 Sighetu Marmaţiei; 

− În perioada 19.08.2014-22.08.2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei 
temporar vacante de muncitor calificat- I - bucătar din cadrul CRRPH Călineşti; 

− În perioada 30.09.2014-03.10.2014 s-a organizat concursul pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie de asistent medical din cadrul CRRPH Călineşti; 

− În perioada 31.10.2014-06.11.2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea pe durata 
nedeterminată a următoarelor funcţii vacante: instructor cu educaţia - principal - 3 

127 

 



 

 

posturi ( la CRRPH Topitorilor, CTF Eminescu si Ia CTF Cehov), asistent medical -
principal Ia CRRPH Ţibleşului, muncitor calificat -III la CRRPH Dragoş Vodă, 
instructor cu educaţia la CTF Valea Roşie şi educator - la CTF Iuliu Maniu. 

− În perioada 02.12.2014-08.12.2014 s-a organizat concurs pentru ocuparea pe durata 
nedeterminată a următoarelor funcţii: instructor cu educaţia - principal la CTF Holloşi 
Şimon. Asistent medical la Grup nr. 3 Baia Mare, şofer la Grup nr. 5 Sighet, îngrijitor 
la Complex de Servicii CM. CPRU Baia Mare. Infirmieră la CIA Poieni şi pedagog de 
recuperare la CTF Universităţii. 

− În perioada 15.01.2015-19.01.2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea funcţiei 
temporar vacante de infirmieră la CIA Poienile de Sub Munte. 

− S-a solicitat A.N.F.P. demararea procedurii privind organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor publice de conducere de director general adjunct- 2 funcţii şi 
director general. 

− În perioada 20.01.2015-26.01.2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a următoarelor funcţii vacante : instructor cu educaţia - 4 posturi ( la 
CTF Universităţii, CTF Ocna Sugatag, CTF Griviţei şi CRRPH Topitorilor), îngrijitor 
la CRRPH Castanilor, infirmieră la CRRPH Bilaşcu, asistent medical la CRRPH 
Ţibleşului, psiholog stagiar la CRRPH Călineşti, asistent social la CPRU Copiii 
Străzii, muncitor calificat la CRRPH Călineşti, magaziner la CRRPH Călineşti, medic 
primar şi medic specialist la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

− În perioada 19.01.2015-21.01.2015 s-a organizat concursul pentru ocuparea în cadrul 
aparatului propriu a unui număr de 25 de funcţii publice, din care s-au ocupat doar 19 
funcţii. 

− În perioada 28.04.2015-04.05.2015 s-a organizat concurs pentru ocuparea pe durata 
nedeterminată a următoarelor funcţii: instructor cu educaţia - 8 funcţii ( la CTF 
Griviţei, CTF nr. 1 Ocna Şugatag, CRRPH Călineşti, CTF 1, CTF 3, CTF Ardusat, 
CTF Ferneziu, CTF Universităţii; asistent medical - la grup nr. 4 şi CRRPH Cloşca; 
muncitor calificat la CRRPH Călineşti şi Grup nr. 3; magaziner la CRRPH Călineşti şi 
Grup nr. 3; administrator la CRRPH Sighet; Educator la CTF Iuliu Maniu; 
Coordonator personal de specialitate la CIA Poienile de sub Munte şi CRRPH Sighet. 

− În perioada 21.05.2015-25.05.2015 s-a desfăşurat examenul de promovare în grad 
profesional superior pentru funcţionarii publici şi tot în cursul lunii mai a fost 
organizat şi examenul de promovare în grade sau trepte profesionale pentru personalul 
contractual unde au participat un număr de 106 angajaţi. 

− În perioada 21.06.2015-25.07.2015 au încetat activitatea 13 persoane din care 11 
personal contractual si 2 functionar publici . În acest interval au fost plecati pe 
concediu fara salar. 

− În perioada iunie - decembrie 2014 în cadrul Compartimentului Juridic au fost 
soluţionate un număr de 127 dosare civile având ca obiect măsurile de protecţie 
prevăzute de Legea 272/2004. S-au soluţionat 7 dosare penale, iar un număr de 13 
dosare având ca obiect acţiuni în pretenţii, contencios administrativ se află încă pe 
rolul instanţelor de judecată. 

− În anul 2015 până în prezent au fost soluţionate un număr de 75 dosare civile având ca 
obiect măsurile de protecţie prevăzute de Legea 272/2004. Un număr de 68 dosare 
având ca obiect măsuri de protecţie specială, litigii de muncă, acţiuni în pretenţii, 
contencios administrativ se află încă pe rolul instanţelor de judecată. 
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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 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% 
 

Analiza executiei bugetare a fondurilor primite de Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. 
Constantin Opris” Baia Mare in anul 2014 de la Consiliul Judetean Maramures 
 

In anul 2014 valoarea fondurilor primite de Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. 
Constantin Opris” Baia Mare de la Consiliul Judetean Maramures a fost de 2.800.000 lei.                 

Aceasta suma a fost cheltuita astfel : 2.075.041 lei – incalzit, iluminat, 623.416 lei – 
apa, canal, salubritate, 17.816 lei – posta, telecomunicatii, 893 lei – materiale si prestari de 
servicii cu caracter functional, 14.064 lei – alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare, 68.551 lei – reparatii curente si 220 lei – obiecte de inventar. 
 
Analiza executiei bugetare a fondurilor primite de Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. 
Constantin Opris” Baia Mare in perioada ianuarie-iunie 2015 de la Consiliul Judetean 
Maramures 
 

In semestrul I - 2015 valoarea fondurilor primite de Spitalului Judetean de Urgenta 
“Dr. Constantin Opris” Baia Mare de la Consiliul Judetean Maramures a fost de 1.450.000 lei.                 

Aceasta suma a fost cheltuita astfel : 1.332.671 lei - cheltuieli de intretinere, respectiv 
incalzit, iluminat – 1.086.238 lei si apa, canal, salubritate – 246.433 lei, 61.197 lei – piese de 
schimb si 56.133 lei – alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.  
 

 

Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare 

De peste trei decenii  Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare furnizeazã 
servicii medicale, rezolvã problematica de specialitate: boli infecţioase, dermatovenerologie şi 
psihiatrie, îndeplinind atribuţiile tehnico – profesionale de for metodologic judeţean, 
asigurând îndrumarea şi coordonarea profesionalã în judeţul Maramures. 
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MISIUNEA Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare este aceea de a îmbunãtãţii 
sãnãtatea comunitãţii din arealul pe care-l deserveşte  prin asigurarea unui act medical de 
calitate prestând servicii medicale compatibile cu sistemele de sănătate din  Uniunea 
europeană , permanent în slujba cetăţeanului. 

VIZIUNE   

- servicii medicale corespunzãtoare sistemelor de sănătate europene              

- servicii medicale de înaltã performanţã în sprijinul comunitatii. 
 

         Spitalul de Boli Infecţioase  şi Psihiatrie Baia Mare este unitate sanitarã de specialitate, 
cu un numãr de 135 paturi ce oferã servicii medicale în specialitãţile boli infecţioase, 
dermatovenerologie şi psihiatrie.  

 În perioada iulie 2014 – iulie 2015, veniturile Spitalului de Boli Infecţioase şi 
Psihiatrie Baia Mare s-au realizat din: 

 venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate Maramureş; 
 venituri din contractele încheiate cu Direcţia de Sãnãtate Publicã Maramureş; 
 venituri proprii; 
 dobanzi; 
 subvenţii de la Consiliul Judeţean Maramureş. 

Consiliul Judeţean Maramureş a alocat , pentru anul 2014 , suma  de 1.300.000 lei 
pentru finanţarea cheltuielilor de capital. 

          Prin Hotãrârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 191/26.11.2014 a fost aprobatã 
Lista de investiţii nr. 1987/26.11.2014. 

 Subvenţiile acordate de cãtre Consiliul Judeţean Maramureş în anul 2014 s-au 
repartizat pentru:  

 reparaţii capitale, art. 71.03,  în valoare de 790.000 lei: 
- reabilitare lift destinat transportului personalului şi pacienţilor; 

 obiective noi – construcţii, art. 71.01.01, în valoare de 510.000 lei: 
- punct control poartă şi centru informare pacienţi; 
-  

 Conform Programului de Investiţii aprobat pe anul 2014, în primul semestru al anului 
2014 s-au angajat servicii de proiectare şi lucrãri de investiţii, iar în semestrul II 2014 au fost 
realizate şi decontate toate investiţiile aprobate : reparaţii capitale (reabilitare lift destinat 
transportului personalului şi pacientilor) şi obiectivul  nou de investitii (punct control poartă şi 
centru informare pacienţi). 

     Pentru respectarea  standardelor de calitate ale actului medical, pentru realizarea 
conditiilor de microclimat si asigurarea ariei utile minime de 7 mp/pat     ( conform Program 
de conformare emis de Directia de Sanatate Publica Maramures)  s-a impus in anul 2015 
executia lucrãrilor de reabilitare, modernizare si extindere a pavilionului Psihiatrie femei. 

130 

 



 

 

 Conform Listei de investitii nr. 1087/2015  Consiliul Judeţean Maramureş a alocat  in 
anul 2015 suma de 1.300.000 lei pentru cheltuieli de capital, fonduri necesare pentru lucrări 
de modernizare şi extindere pe orizontala corp clădire Psihiatrie femei , din care pentru: 

obiective noi – lucrări de construcţii (extindere clădire existentă)     - 965.000 lei 
reparaţii capitale  –  clădire existentă            -                                  335.000 lei 
Intreaga suma a fost angajată în semestrul I 2015 investitiile avand termen de finalizare 
semestrul II 2015 

 În semestrul I 2015 Consiliul Judeţean Maramureş a alocat Spitalului de Boli 
Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, pentru finanţarea acestor lucrãri, suma de 650.000 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” Baia Mare 
 
Viziunea: 

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. 
 
Misiunea:  

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 protocoale de colaborare cu instituţii/organizaţii 
care, prin  similitudinea serviciilor 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 partenere în procesul de 
educaţie: Palatul Copiilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Penitenciarul Satu Nou, 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie instituţii de învăţământ preşcolar şi şcolar din judeţul 
Maramureş, cu scopul de a atrage copiii şi tineretul spre lectură, de educare informaţională, de 
cultivare a respectului pentru valorile culturale naţionale 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 Academia Română, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş,  Asociaţia 
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Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic” Maramureş, Uniunea Scriitorilor din România – filiala 
Baia Mare, Direcţia Centrul Antidrog Baia Mare, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Maramureş. Centrul de Excelenţă „Porţile Nordului” etc.. 

Compartimentele Secţiei – săli de lectură au desfăşurat activităţi în parteneriat cu 
unităţi de învăţământ universitar şi preuniversitar, Ambasada S.U.A, 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.  

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.  
 
 
a.3.  acţiuni de publicitate a proiectelor proprii 
            Majoritatea activităţilor s-au bucurat de o bună promovare: Agenda săptămânii: 69 
comunicate presă (se întâmplă la bibliotecă), către 40 instituţii de presă şi bibliotecari şi 71 
postări ale Agendei săptămânii pe blogul eBibliotheca Septentrionalis. De asemenea s-a trimis 
spre publicare Agenda săptămânii (Se întâmplă la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”)  în 
ziarul online eMaramureş. Prin serviciul Biblioteca InfoMail – au fost trimise un număr de 23 
de comunicate de informare cu privire la activităţile bibliotecii, unei baze de date de 
aproximativ 1.200 de abonaţi. 
 
a.4.  acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării, strategii media 

Imaginea bibliotecii s-a concretizat în cele 21.059 vizualizări ale celor 14 de filme 
postate pe Youtube. De asemenea, blogul revistei E-Bibliotheca Septentrionalis s-a bucurat de 
47.060 vizitatori pentru cele 872 de articole postate. O parte dintre evenimente (38) au fost 
postate pe site-ul bibliotecii www.bibliotecamm.ro, precum şi pe blogul Secţiei pentru copii 
(108) 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 
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Săptămîna cărţii pentru copii, ajunsă la a-XIV-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. 
 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. 

Zilele filmului pentru copii ediţia a XIII-a, se numără printre modalităţile moderne de 
apropiere a preşcolarilor şi elevilor, de bibliotecă şi lectură, oferindu-le copiilor “O zi 
minunată de vacanţă în bibliotecă” făcţndu-le vacanţele, mai plăcute şi mai bogate prin 
experienţele acumulate în bibliotecă. 
                    
b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor, în afara sediului instituţiei 

Proiectul Mai aproape de utilizatori. Cartea în grădiniţe şi şcoli promovează o 
modalitate modernă de atragere a copiilor spre lectură, fiind iniţiat în 2005. Atunci când copiii 
nu manifestă interes pentru cărţi, acesta trebuie stimulat, iar dacă un copil nu ajunge la o carte, 
atunci aceasta trebuie să ajungă la el. De aceea, de multe ori, Secţia pentru copii – cărţile şi 
bibliotecarii şi-au părăsit perimetrul, deplasându-se la grădiniţele şi şcolile din oraş, unde au 
fost organizate periodic activităţi şi expoziţii de carte. Cartea în format tradiţional şi 
multimedia, cartea-jucărie, cartea sonoră, noutăţile editoriale existente în fondul secţiei, cartea 
cu caracter enciclopedic, cartea religioasă sau cea în limbi străine, cele mai frumoase basme şi 
poveşti ale lumii, materiale pregătitoare examenelor şcolare s-au aflat pe mesele copiilor, 
chiar în locurile unde aceştia învaţă. 

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 câteva reprezentative: Salonul Internaţional de Carte Bookfest 
organizat la Bucureşti, Conferinţele bianuale ale ANBPR, cea de-a V-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale a Bibliotecarilor Traineri, cu tema Silver Stories. Comunităţi Creativ-
Conectate, organizată de Fundaţia Progress şi Grupul de Lucru pe Training 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, Curs de limba maghiară, Curs de limba engleză, Curs de limba 
germană, Curs de limba japoneză, Cercul de şah „Întâlniri în faţa tablei”, Cercul Învaţă fără 
cărţi, Cercul de artă decorativă etc.) prin care s-a reuşit să se atragă numeroşi participanţi şi să 
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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” 
În vederea achiziţiei de documente specifice pentru biblioteca noastră, am colaborat cu 
diverse edituri, donatori, persoane fizice sau juridice. Au fost consultate 287 surse de 
informare, oferte editoriale, fiind efectuate 42 comenzi de documente specifice de bibliotecă 
(cărţi, seriale, materiale audio-video etc.) 

a). Achiziţii: 15.021 u.b. 
b). Donaţii primite: 2.743 u.b.  
c). Schimb interbibliotecar: 39 u.b. 
d). Depozit Legal: 112 u.b. 

 
Indicatori        
Total u.b. intrate în perioada de referinţă: 17.915 u.b.; enumerăm câteva tipuri de 
documente achiziţionate:  
15.324 u.b. - carte;   
1.797 u.b.   - periodice;   
294 u.b.  – audiovideo. 
Colecţiile bibliotecii la 30 iunie 2015 deţin 683.234 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 (iulie 2010 – iunie 2015): 35.572; 
2. utilizatori activi: 10.989 ; 
3. utilizatori nou înscrişi: 5.895; 
4. utilizatori vizaţi: 5.094; 
 
B.  număr vizite înregistrate (frecvenţa):    
 -  vizite pe an utilizatori – fişe accesate (împrumutători activi): 225.519 
 -  participanţi la manifestări: 31.501 
 -  participanţi la cursuri: 21.322 
 -  vizite pe pagina web a bibliotecii: 38.152 
frecvenţă total utilizatori (activi, pagina web, participanţi la manifestări): 316.494 
Indicele mediu de frecvenţă pe zi - utilizatori : 1.236 
Indicele mediu de frecvenţă pe zi - utilizatori activi: 881 
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C.  număr documente împrumutate  
- documente consultate în perioada de referinţă:  292.422; 
- în cadrul Serviciului împrumut interbibliotecar, s-au schimbat 146 u.b.; 

 
3. Program de Cercetare Ştiinţifică şi Informare bibiografică; 
Proiect:  “Oameni şi locuri în memoria Maramureşului” 
Au fost editate, tehnoredactate: 
-  Calendar cultural 2015;   
- Realizarea documentarelor biobibliografice aniversare elaborate în cadrul Programului 
Cultural „Maramureşul perpetuu”, seria „Personalităţi Maramureşene – Aniversări” 
 
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:  
- 46 lansări de carte;   
- 75 conferinţe, simpozioane; 
- 13 cursuri oferite gratuit (Poveşti digitale, şah, limba engleză, limba germană, limba 
maghiară, limba japoneză, şi altele, destinate, atât copiilor, cât şi adulţilor) 
- 43 expoziţii artă plastică şi fotografică; 
- 24 vizionări de filme; 
- 44 comunicate de presă conţinând agenda săptămânală a activităţilor derulate în bibliotecă; 
- 28 alte tipuri de activităţi (raconte-tapis, kamishibai etc.) 
- etc. 
 
e.5. evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului  
Activităţile extra-muros s-au realizat cu scopul de a promova lectura, de a apropia copiii de 
carte, lectură/bibliotecă. Prin urmare, în perioada 30 iunie 2014 - 1 iulie 2015 au fost realizate 
14 activităţi extra-muros la sediul grădiniţelor, şcolilor, la punctele externe de servicii ale 
bibliotecii, numărul beneficiarilor acestor activităţi ajungând la 700.  

 
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.  

 
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 şedinte utilizatorului pentru implementarea şi 
aprofundarea unor cunoştinţe de bază (cursuri).  
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Realizări reprezentative 
- selectiv- 
 

Centrul de Cercetare şi Documentare al Academiei Române - filiala Baia Mare şi-
a început principala activitate în direcţia valorificării tezaurului cultural şi socio-lingvistic al 
Maramureşului, sub egida Academiei Române. În cadrul acestui centru îşi desfăşoară 
activitatea 3 cercetători cu titluri universitare, doctori în filologie şi filozofie. 

Inaugurarea „Fondului Documentar al Academiei Române” - eveniment prilejuit 
de conferirea, de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a titlului de Doctor 
Honoris Causa personalităţii marcante a ştiinţei, învăţământului şi culturii româneşti, savantul 
şi academicianul Ionel-Valentin Vlad; acest fond conţine un număr de 3.150 volume - 
enciclopedii, dicţionare, lucrări de interes ştiinţific, reviste etc., apărute, atât la Editura 
Academiei Române, cât şi la alte edituri prestigioase din ţară, fiind în curs de completare şi 
dezvoltare, deosebit de util cercetătorilor care îşi desfăşoare activitatea în cadrul Centrul de 
Cercetare şi Documentare al Academiei Române – filiala Baia Mare şi nu numai. 

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.  

Conferinţa publică cu tema “The continuity of concepts” (Continuitatea conceptelor) 
susţinută de marele inventator american Barrie Gilbert, autor a peste 100 de invenţii, părintele 
circuitelor translineare; 

Conferinţa „Proiect de ţară”, organizată în cadrul dezbaterilor pe tema „România la 
răscruce”, avându-l ca invitat de onoare pe dr. Călin Georgescu, preşedintele Clubului de la 
Roma şi preşedintele Centrului European de Cercetare de pe lângă Clubul de la Roma. 
Verificarea periodică (inventar), a fondului de documente, conform Legii bibliotecilor nr 
334/31. 05.2002 (conform acestei legi, fondul de carte se verifică periodic, în funcţie de 
numărul de u.b.; pentru BJPD – o dată la fiecare 10 ani), a fondurilor secţiilor: American 
Corner, Colecţii speciale, Studenslator, Biroul Direcţiune şi Biroul Informatizare. Până la 
sfârşitul anului, se vor mai face verificări periodice ale fondului de documente de la Filiala 
Vârstnici (CASPEV), Filiala Firiza, Korean Corner. 

 

Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” 

            Anul 2014 a avut semnificație aparte pentru Ansamblul Folcloric Național 
Transilvania prin aniversarea a 55 de ani de activitatea cultural-artistică neîntreruptă.  S-au 
realizat câteva acțiuni care să omagieze istoricul spectaculos al acestei instituții de cultură.  

1. Colaborarea cu instituțiile sau organizațiile culturale care se adresează aceleași 
comunități tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfășurate împreună 
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cu acestea.   În acest sens prezentăm mai jos acțiunile desfășurate în colaborare 
cu instituțiile și organizațiile culturale: 

 

Consiliul Județean Maramureș:  

  „Descoperă gastronomia și obiceiurile Maramureșului, destinația ta de vacanță” 
acțiune de promovare a tradițiilor folclorice și culinare maramureșene eveniment 
organizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, 20-21 iunie București, 2014. 

 „Târgul de Turism al României” – 13-15 noiembrie 2014 Romexpo București 
 Simpozionul  „Maramureș. Legende și povești de Crăciun” – 16 decembrie 2014, 

locație Biblioteca Județeana „Petre Dulfu” 
  „Crăciun în Maramureș”, eveniment de promovare a tradițiilor de Crăciun din 

Maramureș - 20 decembrie 2014 – Muzeul de Etnografie.  
 Concert de colinde „Sus la Poarta Raiului” – 22 decembrie 2014– inaugurarea Salii 

festive a Consiliului Județean. 
 „Grune Woche” –  14-19 ian. 2015 Berlin, Târg internațional de alimentație și 

agricultură, având caracterul unui festival al tradițiilor gastronomice și folclorice cu 
impact mediatic de anvergură mondială. 

 „Târgul intrenațional de Turism” RomExpo – București, 10-12 martie 2015 
 „De Paști în Maramureș” – coproducție cu Televiziunea Română, eveniment la 

inițiativa președintelui Zamfir Ciceu, pentru promovarea tradițiilor culturale ale 
județului Maramureș. 3-4 aprilie 2015. 

 „Zilele Maramureșului” ediția I, 7-10 Mai 2105, initați artiști de seamă ai județului 
Maramureș: Dumitru Fărcaș, Ducu Bertzi, Ștefan Hrușcă. Spectacole: Gală, Folk – 9 
mai, Regal Folcloric 10 mai. 

Instituția Prefectului - Județul Maramureș:  

  „Ziua Drapelului”- 26 iunie 2014, Palatul Administrativ și Catedrala Episcopala „Sf. 
Treime” din Baia Mare, cermonial relgios de sfințire a drapelului. 

 Ceremonialul militar și religios dedicat „Zilei Armatei Române” – 25 octombrie 2014, 
locație Parcul Municipal Statuia Ostașului român. 

 Manifestări ocazionate de „Ziua Națională a României” – 1 decembrie, 2014. 
 „Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății” – 22 decembrie 2014 – locație 

Troița din P-ața Revoluției. 
 Sărbătoarea  dedicată „Unirii Principatelor Române” – 24 ianuarie” 2015. 
 Celebrarea „Ziua Veteranilor de război” – 29 aprilie 2015. 
 Ziua ostașului 21 mai 2015, locație Monumentul Ostașului Român – Baia Mare. 

Consiliul Local și Primăria Municipiului Baia Mare:  
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  „Vara băimăreană” – Regal folcloric – spectacol de folclor susținut în Cartierul 
Orașului Vechi, 16 august, invitați: Laura Lavric, Cristian Pomohaci, Radu Ciordaș și 
Maria Butilă. 

 „Nunta de aur” – 25 septembrie  
 „Expo – Flora Maramureș” – 26 septembrie 
 „Toamna băimăreana ”– Sărbătoarea Castanelor evenimentele: Parada Sărbătorii 

Castanelor”, Recepție oficială și Regal Folcloric în perioada 26 – 28 septembrie. 
 „Ziua Națională a României” spectacol folcloric -1 dec.  
 Concert de Colinde și Muzică Tradițional Românească – „Noi umblăm și Colindăm” -

14 decembrie – Centru vechi al municipiului Baia Mare. 
 
Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului: 
  „Hramul bisericii și Întâlnire cu fii satului”  eveniment organizat cu ocazia sfințirii 

locașului de cult din localitatea Buteasa – 28 august. 
 „Reuniunea internațională a tinerilor ortodocși”, 02-03 august, invitat Marius Ciprian 

Pop.  
 Concert de colinde „Deschide ușa creștine” – 19 decembrie sediul Episcopiei 

Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului. 
 Concert de colinde „Sus la Poarta Raiului” – 21 dec. Catedrala Episcopală „Sfânta 

Treime”.    
 Concert de pricesne și muzică religioasă „Din suflet de creștin” – 5 aprilei 2015, 

Catedrala Episcopală Ortodoxă „Sfânta Treime”.    
 Aniversarea a 10 ani de existență a Asociației femeilor ortodoxe din Maramureș 

„Mironosițele femei”, 24 aprilie 2015. 
 Aniversarea Preasfințitului Justin Sigheteanul , voievodul spiritual al Maramureșului, 

la reședința episcopală Baia Mare, 23 iunie 2015. 
 

Profilul beneficiarului actual: 

Segmentul beneficiarilor obiectului de activitate a acestei instituţii s-a diversificat 
foarte mult în ultimii ani, datorită politicilor de marketing cultural întreprinse pentru 
promovarea imaginii și brandului Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vizibilitatea 
în mass media, colaborarea  cu foarte multe instituții  atât de profil și nu numai a adus o și mai 
mare notorietate ceea ce implicit a lărgit categoriile de beneficiari direcți și indirecți.  

Analiza utilizării spațiilor instituției. 

Ansamblul Folcloric Național Transilvania și-a desfășurat activitatea la Casa de 
Cultură a Sindicatelor în spații închiriate în baza Protocolului nr. 157/16.05.2005 încheiat 
între cele două instituțiile mai sus menționate, până in luna iulie a anului 2014. Din păcate 
faptul că nu s-a beneficiat de spații proprii o perioadă lungă de timp a afectat patrimoniul 
material (costume, mobilier, butaforie), dar si posibilitatea repetițiilor zilnice a corpului 
artistic, și posibilitatea formarii unei pepiniere. 
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            Această problemă a fost rezolvată  prin Hotărârea nr. 120/10 iulie 2014, prin care se 
probă darea în administrarea instituției  a unui spațiu proprietate a Județului Maramureș.  
             
Îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, 
reabilitări după caz. 

         Conform contractului de administrare nr. 5268/23.07.2014, care are ca obiect dreptul de 
administrare asupra imobilului Extindere Muzeu de Mineralogie, in luna august 2014, s-a 
realizat compartimentarea si reamenajarea spațiilor.  S-au executat lucrări în valoare de 38683 
lei constând în amenajare sală balet, sală orchestră, garderobă, vestiare, birouri, magazie 
decoruri și butaforie și anexe. Începând cu data de 1 septembrie 2014 Ansamblul Folcloric 
Național „Transilvania”  funcționează într-un sediu nou și util. 

Îmbunătățirea activității profesionale a instituției, proiecte proprii realizate în cadrul 
programelor la sediul instituției: 

 Festivalul minorităților „Diversitate prin Unitate” a IV-a  - Ansamblul Folcloric 
Național Transilvania prin organizarea acestui Festival al Minorităților se doreşte 
punerea în valoare a culturilor naționalităților existente în acest spațiu cultural. 
Prezența în cadrul festivalului a artiștilor reprezentativi pentru toate minoritățile 
conlocuitoare din orașul și județul nostru demonstrează faptul că tradiția și cultura 
acestor naționalități nu s-a pierdut. Se doreşte ca pe viitor să fie aduşi la festival 
ansambluri și artiști de peste hotare. Evenimentul a avut loc în data de 19 octombrie 
într-o locație mai specială, foișorul din centrul Parcului municipal „Regina Maria”, 
din distribuție reprezentanți ai minorității ucrainiene: Anamaria Marchiș, Radu 
Pongracz, Maria Sauca, din partea minorității maghiare grupul vocal instrumental 
„Berena” și Ansamblul Berekenye. 

 Festivalul concurs de romante ed. a IV-a „Poveste de Toamna”- Organizarea 
Festivalul concurs de romante ed. a IV-a „Poveste de Toamna”, a fost o adevarată 
provocare pentru Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania. Prin inițierea acestui 
eveniment s-a dorit punerea în evidență a calităților organizatorice ale instituției, 
valoare concurenților, dar si interesul publicului pentru un eveniment de acest gen. 
Prezența în cadrul festivalului a artiștilor de marca ai acestui gen: Bianca Ionescu, 
prim solistă a Teatrului National de Opereta București, Domnica Dologa câștigătoare 
a Marelui premiu al Festivalului „Crizantema de Aur”, tenorul Alexandru Manzat, 
dirijorul Eduard Albina, aplauzele pe care le-au primit din partea publicului 
demonstrează faptul că spectacolele de romanțe sunt din nou pe placul publicului.  
Marele premiu al festivalului a fost adjudecat de către Rodica Pop Seling din Zalău, 
pentru prima dată în acest festival a fost acordat si premiul special Titu Perșe, fiind 
astfel  comemorată și personalitatea artistică a interpretului Titus Perșe, unul dintre 
inițiatorii festivalului, care ne-a părăsit pentru totdeauna în luna octombrie a anului 
2014. 

 Concert de colinde „Din Suflet de creștin” în data de 21 decembrie la Catedrala 
Episcopală Ortodoxă „Sfânta Treime”, ediția a VIII-a, eveniment organizat în 
coproducție cu Tvr 3 și Tvr Cluj, invitați Gheorghe Turda, Voichița Nemeș Andreica. 
Concertul a fost structurat pe  zonele folclorice ale  Județului Maramureșului: Țara 
Lăpușului, Maramureșului Voievodal, Țara Chioarului și Ținutul Codrului. 
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 Spectacol premieră ”Joc în Sat” - 22 februarie 2015, locație sala de spectacole a 
Teatrului Municipal, si-au dat concursul orchestra si corpul de balet al ansamblului 
alături de solistii vocali: Ana Maria Gherghel, Diana Cârlig, Ioana Pricop, Ionut 
Sima, Ionut Bledea, Radu Pongracz, Maria Mihali și maestrul Dumitru Dobrican. 
Spectacolul s-a ținut cu casa închisă, înregistrând un real succes la public. 

 Spectacol „Dansul primăverii, primăvara cântecelor” ediția 21 aprilie 2105, invitat 
special Corala bărbătească Armonia din Constanța, partener Consiliul Județean 
Maramureș. 

 Festivalul minorităților „Diversitate prin Unitate” a V-a ediție - Ansamblul Folcloric 
Național Transilvania prin organizarea acestui Festival al minorităților pune în 
valoare culturile naționalităților existente în acest spațiu cultural. Evenimentul a avut 
loc în data de 8 mai 2015 la Teatrul de vară a Muzeului de Etnografie.  

 Festivalul Național de interpretare vocală și instrumentală „Ion Petreuș” ediția a 
VII-a - 21 iunie 2015. La preselecție s-au prezentat 50 de concurenți,din care au fost 
selecționați 35, în prima zi a Festivalului a avut loc concursul, care a cuprins două 
secțiuni interpretare vocală și instrumentală și două categorii de vârstă 8-15 ani și 16-
30 de ani. Din juriu au făcut parte etno-muzicologul Elise Stan președintele juriului,  
prof. Marinel Petreuș fiul lui Ion Petreuș, Angela Buciu, prof. doctor Petrică Covaciu, 
prof. canto Clara Săcălean.  
 

Proiecte realizate ca parteneri/coproducător:  

 Parteneri Televiziunea română  Emisiunea „O data-n viața”, „Tezaur Folcloric” 
 Festivalul Concurs „Eu Miss Maramureșancă”  - Organizatori Asociatia „Rotaract 

Club TEAM” Baia Mare. 
 Coproducător cu Televiziunea română și emisiunea Tezaur folcloric, evenimet  

Concertul Aniversar „Tradiție și continuitate” . 
 Coproducători cu Tvr3 și Tvr Cluj evenimente Concertul de pricesne „Din suflet de 

creștin” și Concertul de Colinde „Sus la Poarta Raiului”. 

Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în perioada raportată, 
după caz; 

 Adresa 614/02.07.2014 se solicită atribuirea unei locații adecvate desfășurării 
activității specifice instituției noastre, cu propunere în acest sens Pavilion - Extindere 
Muzeu Mineralogie, spațiu nefolosit de către Muzeul de Mineralogie. Prin Hot. Nr. 
124/10.07.2014 se aprobă alocarea acestui spațiu Ansamblului Folcloric Național 
„Transilvania”, prin contractul de administrare nr. 5268/23.07.2014. 
 Solicitare Consiliului Județean Maramureș prin adresa nr. 794/15.09.2014. pentru 

modificarea statului de funcții a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” aprobată 
prin Hot. 170/29.10.2014, în vederea eficientizării activității artistice și pentru o mai bună 
gestionare a cheltuielilor de personal. Aceste transformări au în vedere promovarea 
angajaților care au absolvit studii superioare de specialitate și redistribuirea personalului 
în vederea acoperiri deficitului la serviciul artistic.  

 
Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:  
   - bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii)                                              
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Explicații iulie-decembrie 2014 

Bugetul de venituri Prevazut Realizat 

Venituri totale din care 1194000 lei 1169568 lei 

Venituri proprii    209000 lei 182288 lei 

Subventii 985000 lei 985000 lei 

Cheltuieli de personal 899000 lei 902167 lei 

Bunuri și servicii 295000 lei 267401 lei 

Explicații ianuarie– iulie 2015 

Bugetul de venituri Prevazut Realizat 

Venituri totale din care 1452000 lei 1380156 lei 

Venituri proprii 174000 lei 102156 lei 

Subventii 1261000 lei 1261000 lei 

Cheltuieli de personal 929000 lei 906003 lei 

Bunuri și servicii 506000 lei 456759 lei 

Cheltuieli de capital 17000 lei 0 lei 

 

Specificul instituției este de a promova și valorifica cultura tradițională românească prin 
programe, proiecte și producții artistice.  

Un alt punct forte al Ansamblului Folcloric Național Transilvania este repertoriul inestimabil 
pe care-l deține la ora actuală, cules cu multă grijă de către coregrafi, dirijori, soliști vocali, 
rapsozi populari care au făcut parte din această instituție. Beneficiind de sediu propriu, îşi 
poate desfășura activitatea specifică (coregrafie, orchestră, soliști vocali), dar poate să se şi 
dezvolte prin organizarea de  cursuri de dans folcloric și  de muzică vocal-instrumentală.      

De curând, i-ați putut vedea, în cele 7 spectacole ale celebrului violonistului și dirijor Andre 
Rieu, susținute la București în perioada 3-15 iunie 2015, prezentând un program folcloric 
românesc alături de maestrul Gheorghe Zamfir. Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania îşi 
propune pe viitor păstrarea nivelului performant al spectacolelor, formarea unei orchestre 
naționale de tineret și a unei grupe de dansatori tineri care, în timp,  să devină membri deplini 
ai Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.  
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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. 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 succinct 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 80.652 numere de inventar, din care patrimoniul  
arheologic - 35.803 de artefacte, cel aparţinând secţiei Istorie - 25.028 piese, cărora li se 
adaugă cele 9.313 volume (sec. XVI- XX) ale fondului documentar de carte şi 10.508 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 Lăpuş-
punctul Podanc, tumulul 26, campania 2014, Bozânta Mică. Grind, campania 2014 şi a 
cercetărilor arheologice preventive de la Baia Mare Piaţa Cetăţii – Biserica Sf. Martin. 

În cadrul Laboratorului de restaurare au fost restaurate 16 bunuri culturale mobile, dintre care 
11 piese de metal descoperite la Borşa Pasul Prislop, două cutii de lemn pentru Teodolit din 
patrimoniul secţiei de Istorie şi trei vase de lut descoperite pe şantierul arheologic de la 
Bozânta Mică în campania din 2014. 

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. Au fost reorganizate depozitele 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 97 Fişe de conservare pentru bunuri 
culturale mobile din fondul documentar de carte şi colecţiile de istorie medie şi modernă. De 
asemenea au fost actualizate în evidenţa electronică a muzeului un număr de 60 Fişe de 
conservare pentru bunuri culturale mobile din colecţia de istoria tehnicii. 
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1.3. Au fost prelucrate grafic, în creion, artefactele descoperite în necropola tumulară din 
epoca târzie a bronzului de la Lăpuş (61 fragmente ceramice), cele de pe şantierul de la 
Bozânta Mică (91 fragmente ceramice), precum şi cele din colecţia veche a muzeului 
descoperite la Pir (273 fragmente ceramice). 

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 20 dosare 
cu propuneri de clasare a unor bunuri culturale din cadrul colecţiilor de istorie modernă şi 
tehnică minieră, în categoriile juridice Tezaur şi Fond. 

S-a operat semnalizarea în spaţiile de depozitare, conform legislaţiei în vigoare, a unui număr 
de 20 bunuri culturale mobile clasate în categoria juridică Fond (pentru cele clasate în martie 
2015 în categoria Fond). 

Au fost redactate 22 Fişe Analitice de Evidenţă pentru piese din Colecţiile de istorie medie şi 
modernă 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 2014. A fost finalizată activitatea de inventariere a Colecţiei dr. Sasi Nagy-Bela, 
aceasta însumând un număr de 1825 de medalii, plachete şi insigne medicale. Piesele au fost 
înregistrate atât în registrul clasic de inventar cât şi în format electronic. De asemenea au fost 
scanate un număr de 3360 de clişee pe sticlă, provenite din Colecţia Suba Zoltan, 
achiziţionată parţial de către instituţia noastră muzeală în anii 2012-2014 (întreaga colecţie 
însumează un număr de 11.321 de clişee pe sticlă realizate între anii 1937-1945). 

          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 de referinţă fiind evaluate/reevaluate un număr de 2490 
bunuri culturale, valoarea acestora fiind de 294949,09 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. 
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2.4.2. Cercetări arheologice preventive: 

În perioada de referinţă, cele mai importante activităţi de acest fel s-au desfăşurat în Baia 
Mare, punctul Piaţa Cetăţii, unde cercetările arheologice au fost determinate de 
implementarea proiectului Reabilitarea şi promovarea identităţii culturale şi istorice Piaţa 
Cetăţii - Turnul Ştefan şi au dus la identificarea pe latura estică a Pieţei, a celor două biserici 
situate în imediata vecinătate a bisericii gotice Sf. Ştefan, şi anume biserica Sf. Ecaterina şi 
Sf. Martin. Totodată, au fost descoperite numeroase artefacte, cele mai multe din lut ars, 
acestea păstrându-se la instituţia muzeală. 

 

2.4.3. Cercetări  arheologice de suprafaţă: 

Au fost vizate în mod special localităţile din Maramureşul istoric şi cele din zona Codrului, în 
vederea identificării unor potenţiale situri arheologice unde muzeul să înceapă săpături 
arheologice sistematice. De asemenea au fost verificate siturile paleolitice de la Buşag Coasta 
Buşagului şi cel de Arduzel Hurubai în vederea implementării unui proiect comun cu 
Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti şi Misiunea Arheologică Franceză în 
România (Ministerul Afacerilor Externe) reprezentată de domnul Alain Tuffreau, director, 
profesor la Université des Sciènces et Téchnologies de Lille, Franţa. Proiectul de cercetare 
arheologică are ca obiectiv exploatarea pluridisciplinară a siturilor de la Buşag şi Arduzel prin 
cercetări sistematice, durata estimată a proiectului fiind de 3 campanii, urmând să se 
desfăşoare între 2016-2018. 

Proiectul 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. Obiectivele proiectului sunt: analiza rolurilor pe care munţii din 
regiunea Maramureşului istoric le-au avut în vieţile oamenilor de-a lungul timpului, 
identificarea şi documentarea unei serii întregi de vestigii arheologice ce datează atât din 
trecutul preistoric cât şi din cel recent, deschizând noi direcţii de abordare şi înţelegere 
arheologică a munţilor. 

Campania din iunie 2015 s-a concentrat pe identificarea „wachtahaus”-urilor de pe hărţile 
Josephine întocmite între anii 1763-1787. Termenul de „wachthaus” se referă la „posturile de 
control” păzite de plăieşii care aveau misiunea să cutreiere permanent dealurile şi munţii 
dimprejur şi să păzească frontiera. În jurul localităţii Borşa sunt 3 astfel de posturi. Un alt 
obiectiv a fost verificarea locului unde a avut loc bătălia din 1717 dintre tătari şi borşeni. Tot 
acum au fost cercetate şi cele două aşezări paleolitice identificate la altitudinea de peste 1500 
de metri, descoperite în campaniile anterioare, fiind colectate de la suprafaţă câteva unelte de 
piatră vechi de peste 10 000 de ani. Pentru identificarea unor noi locuiri la altitudine au fost 
cercetate zonele cuprinse între Vf. Cearcănul (1846 m), Muntele Ţifa (1612 m), Piciorul 
Şesului (1697 m), Dealul Bradului, Vf. Hăjmaru (1685), Vf. Cornul Nedeii (1778 m) şi Vf. 
Coasta Plaiului (1560 m). Cu această ocazie au fost identificate două situri noi, unul pe Podul 
Prelucilor, aici fiind descoperită o piesă litică, altul în zona vârfului Ştiol, unde s-au 
descoperit o piesă litică şi ceramică medievală. 

2.4.4.  Studii şi articole publicate: 
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-Marius Ardeleanu, „Bozânta Mică, com Recea, jud. Maramureş – Punct: Grind“, (în 
colaborare cu I. Stanciu, R. Cardoş, D. Pop, B. Bobînă), în Cronica Cercetărilor Arheologice 
din România – campania 2014, volum editat de către Institutul Naţional al Patrimoniului, mai 
2015, p. 40-41. 

-Marius Ardeleanu, Gropile patrulatere cu pereţii lutuiţi şi arşi de la Bozânta Mică – Grind 
(jud. Maramureş). Cercetare şi experiment arheologic, în „Marmatia”, publicaţie periodică a 
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, nr. 11/2014. 

-Bogdan Bobînă, Trei „topoare - vlătuc / „Walzenbeile” din colecţia Muzeului Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Maramureş, în „Marmatia” 11/2014. 

-Raul Cardoş, Un medalion de aur descoperit la Bozânta Mică – Grind, judeţul Maramureş, 
„Marmatia” 11/ 2014. 

-Dan Pop, Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Maramureş (I), în „Marmatia” 
11/2014. 

- Ioan Botiş, „Pentru o geografie a lumii de dincolo”, în Anuarul Institutului de Studii 
Doctorale UBB Cluj-Napoca, 2014. 

- Ioan Botiş, „Forme de rezistenţă la încercările de colectivizare a agriculturii în regiunea Baia 
Mare”, în Marmatia, nr. 11/2014. 

- Marius Câmpeanu, „Situaţia învăţământului confesional din Protopopiatul greco-catolic 
Cosău din Vicariatul Maramureşului în deceniul 8 al secolului al XIX-lea”, în Fascinaţia 
trecutului. Omagiu istoricului Simion Relegan la împlinirea vârstei de 75 ani, Editura 
Institutului de Istorie „G. Bariţiu” Cluj- Napoca, 2014. 

- Marius Câmpeanu, „Structura vicariatului greco-catolic al Maramureşului între anii 1856 şi 
1930”, în Sargetia, anuarul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, nr. V (XLI), 2014. 

- Marius Câmpeanu, „Consideraţii privind înfiinţarea şi organizarea vicariatului 
Maramureşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în Acta Terrae Fogarasiensis, 
anuarul Muzeului Ţării Făgăraşului, nr. III, 2014. 

- Marius Câmpeanu, „Vicarii greco-catolici ai Maramureşului între anii 1860 şi 1917”, în 
Marmatia, nr. 11/2014. 

- Viorel Rusu, Lucia Pop, „Contribuţii la istoria muzeului băimărean 1898-2014”, în 
Marmatia nr. 11/ 2014. 

2.4.5.Comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifice: 

- Marius Câmpeanu, „Consideraţii privind înfiinţarea şi organizarea Vicariatului greco-catolic 
al Maramureşului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, la Sesiunea anuală de 
comunicări ştiinţifice organizată de Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer Literat”, Făgăraş, 4-5 
septembrie 2014. 

- Marius Câmpeanu, „Maramureşul în istoria României”, la simpozionul internaţional „1 
Decembrie 2014 Ziua Naţională a României (Dia Nacional de Rumania), organizat de 
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Asociaţia Plataforma şi Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul Villalba, 
Collado Villalba (Spania), 30 decembrie 2014. 

- Lucia Pop, „Iuliu Andrei Pop în colecţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie 
Maramureş”, la colocviul „100 de ani de la naşterea artistului fotograf sătmărean Iuliu Andrei 
Pop”, Muzeul Judeţean Satu Mare, 3 iulie 2005. 

3. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

Funcţia specifică de punere în valoare a patrimoniului muzeal mobil şi imobil a fost 
materializată prin intemediul expoziţiilor, al programelor şi proiectelor culturale şi editoriale. 

 

3.1.  Expoziţii permanente 

- Minerit şi civilizaţie în Maramureş, expoziţie permanentă deschisă la sediul muzeului la 
data de 8 mai 2015, în cadrul manifestărilor „Zilele Maramureşului”, organizate de către 
Consiliul Judeţean Maramureş. Expoziţia pune în valoare o parte a patrimoniului Muzeului 
Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş care cuprinde 1500 de piese datând din 
perioada cuprinsă între secolele XIV-XX. Zonele miniere de unde provin acestea sunt Baia 
Mare, Baia Sprie,  Băiuţ, Nistru, Ilba, Cavnic, Baia Borşa, Ocna Şugatag, Coştiui. Tipologic, 
bunurile culturale au fost grupate astfel: unelte, mijloace pentru evacuarea minereului din 
subteran, mijloace de iluminat ( instituţia păstrează o colecţie superbă de opaiţe şi lămpi de 
mina), veşminte şi accesorii. Acestora li se adaugă componente păstrate in situ de la prima 
instalaţie de afinare din România care a funcţionat în acest spaţiu începând cu anul 1926 până 
în 1967, inclusiv cel mai bine păzit spaţiu din zonă, Trezoreria, unde se păstrau lingourile de 
aur şi argint înainte de a ajunge în seifurile Băncii Naţionale a României. Unicitatea şi 
vechimea unora dintre piese, precum şi integrarea expoziţională a instalaţiilor păstrate 
in situ constituie atu-urile acestei expoziţii unice în peisajul muzeal românesc.  
Ambianţa este întregită de istoria clădirii care a fost legată intrinsec de minerit şi 
monetărie, aici funcţionând, de la mijlocul secolului XVIII, Inspectoratul Superior 
Minier  şi Monetăria. 

3.2. Expoziţii temporare 

- Tot înainte! Elev în România comunistă, expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, 
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcesu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”Baia 
Mare, Şcoala Gimnazială „Petre Dulfu” Baia Mare, Şcoala Gimnazială Făureşti, 3 aprilie-10 
septembrie 2014. 

- Rememorând Marele Război. 1914-2014, expoziţie organizată în colaborare cu Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, 3 octombrie-28 noiembrie 2014. 

- Memoria istoriei- 1 Decembrie 2014, expoziţie organizată în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Maramureş, Asociaţia Plataforma, Parohia Ortodoxă Română “Sfântul Cuvios 
Daniil Sihastru” Villalba, Collado-Villalba (Spania), 30 noiembrie 2014. 

- Unirea Principatelor Române- 24 ianuarie 1859, organizată la sediul Cosiliului Judeţean, 
24 ianuarie 2015. 
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- Baia Mare - 110 ani de activitate muzeală, expoziţie organizată în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Maramureş, Primăria Municipiului Baia Mare, Muzeul Judeţean de Artă “Centrul 
Artistic Baia Mare”, 21 noiembrie 2014-31 martie 2015. 

- Tabăra de arheologie experimentală – ediţia I – Şuior - Maramureş, expoziţie 
organizată la sediul muzeului, 25 iunie 2015-31 octombrie 2015. 

Colaborări la realizarea de expoziţii temporare: 

Partener în proiectul de realizare a expoziţiei „Comorile României”, iniţiat de Muzeul 
Naţional de Istorie a României; expoziţia va fi deschisă în perioada decembrie 2015-februarie 
2016 la Muzeul Naţional al Chinei din Beijing. 

3.3. Proiecte şi programe culturale. 

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 la care au participat în perioada de referinţă aproximativ 3300 de 
persoane (1300 de persoane la activităţile organizate în anul 2014, respectiv 2000 în anul 
2015), atât la sediul muzeului, cât şi la Bastionul Măcelarilor. 

În cadrul proiectului „Şcoala altfel”, derulat în perioada 6-10 aprilie 2015 au  participat la 
activităţile organizate de către muzeu 2831 de preşcolari şi şcolari. 

Numărul beneficiarilor serviciilor culturale oferite de către instituţia muzeală s-a cifrat în anul 
2014 la 12.488, dintre care 9.898 la sediu, 2112 la Bastionul Măcelarilor, 352 la casele 
memoriale şi 126 în cadrul proiectelor arheologice. 

3.4. Proiecte editoriale 

Publicaţiile Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie sunt structurate pe următoarele serii: 
Marmatia, care include publicaţia ştiinţifică periodică, Bibliotheca Marmatia, Colecţii 
Muzeale, Studii şi cercetări maramureşene şi Muzeul Viu. 

În perioada de referinţă, instituţia a editat următoarele: Marmatia, nr. 11/2014, publicaţie 
periodică a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie; Baia Mare oraş liber regal. Vestigii şi 
mărturii istorice medievale, album, seria „Colecţii Muzeale” IV, ediţia a II-a, Baia Mare, 2014 
(coordonatori: Viorel Rusu, Lucia Pop şi Ioan Botiş, fotografii: Zamfir Şomcutean, coperta: 
Luca Minerva);  Baia Mare-110 ani de activitate muzeală, seria „Muzeul Viu” 2, Baia Mare, 
2014 (editor: Viorel Rusu, text: Ioan Botiş, ilustraţia: Zamfir Şomcutean), Experimentul 
Piteşti. Eseu arheologic despre memoria represiunii şi rezistenţei în România comunistă, autor 
Radu-Alexandru Dragoman, seria  „Bibliotheca Marmatia” 5, 2015. 

3.5. La Bastionul Măcelarilor, obiectiv aflat în administrarea Muzeului Judeţean de Istorie şi 
Arheologie Maramureş au fost organizate, în perioada de referinţă, mai multe activităţi 
culturale, dintre care menţionăm: 

-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 

147 

 



 

 

Ambasada Federaţiei Ruse prin Centrul Cultural Rus din cadrul Academiei de Studii 
Economice Bucureşti. 
-Meşter Mărţişor – Târg de mărţişoare şi daruri de primavera, ediţia a doua, 27 februarie-8 
martie 2015 şi „Baba Dochia”, expoziţie de grafică semnată Lipo Iri. 
- Tradiţie şi credinţă, expoziţie temporară de icoane pe sticlă realizate de elevi ai Şcolii 
Gimnaziale Dumbrăviţa, structura Rus, 7-10 mai 2015, în cadrul evenimentului „Zilele 
Maramureşului”, ediţia I (organizator Şcoala Gimnazială Dumbrăviţa, strucutura Rus, 
parteneri Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bastionul Măcelarilor şi 
Consiliul Judeţean Maramureş). 

-Bastionul Măcelarilor-Bicycle friendly!, expoziţie temporară create în jurul unei piese din 
colecţiile muzeului – velocipedul, 15 mai-15 iunie 2015. 
-Expoziţiile de fotografii Baia Mare, pas cu pas şi Să vorbim în limba oraşului realizate de 
două voluntare din Turcia (Burcu Bal şi Merve Őz), 24 iunie-5 iulie 2015, prin programul 
Erasmus+, Serviciul European de Voluntariat. 

-Expoziţia Poveşti cu şi despre Nastratin Hogea realizată de voluntarele din Turcia, Burcu Bal 
şi Merve Őz, 17 iulie-9 august 2015,  prin Programul Erasmus+, Serviciul European de 
Voluntariat (organizator Asociaţia Yellow Shirts Baia Mare în parteneriat cu Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Arheologie Maramureş, Bastionul Măcelarilor şi Consiliul Judeţean Maramureş). 

-Sâmbătă, 18 iulie 2015 între orele 18.00 - 22.00 s-a desfăşurat evenimentul Drepturile 
Omului răsună la Bastionul Măcelarilor,  un eveniment de diseminare în cadrul proiectului 
"Carnaval Plus", Serviciul European de Voluntariat, finanțat de Comisia Europeană prin 
Programul Erasmus+ și implementat de Team for Youth Association în perioada septembrie 
2014 - mai 2015. Atelierul de percuţie inedit a fost susținut de Jean-Baptiste Manitou, 
muzico-terapeut, alături de publicul prezent la eveniment (organizator Asociaţia Team for 
Youth Baia Mare, în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, 
Bastionul Măcelarilor şi Consiliul Judeţean Maramureş). 

       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 Hotărârea nr. 100 din 25.06.2014 a 
Consiliului Judeţean Maramureş numărul posturilor alocate instituţiei muzeale fiind de 42, 
dintre care sunt ocupate 31. 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 încadrarea cu personal de specialitate. 

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 
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influenţează îndeplinirea tuturor responsabilităţilor şi sarcinilor prevăzute de legislaţia 
specifică şi cea generală. 

RESURSELE FINANCIARE 

Execuţia bugetară pe anul 2013: 

- bugetul de venituri =   1.785.061 lei, din care: 

  subvenţii   1.690.000 lei 

venituri proprii            68.061 lei, din care: 

• taxe vizitare, publicaţii-           8.496 lei; 

proiecte culturale,cercetări arheologice- 59.565lei 

-bugetul de cheltuieli =  1.785.061 lei, din care 

cheltuieli de personal     709.913 lei 

bunuri şi servicii     964.248 lei 

cheltuieli de capital         83.900 lei , respectiv: 

-achiziţii patrimoniale         9.000 lei 

-DALI reabilitare acoperiş           20.340 lei 

-PT reabilitare acoperiş                54.560 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: 

- Lucrări de reparaţii şi înlocuire a distribuţiei apei reci şi evacuarea apei menajere, 
configurarea şi montarea instalaţiei de distribuţie a apei calde (depozitul Secţiei de 
Arheologie, birourile Secţiei Istorie); 
- Reparaţii la sistemul de supraveghere video şi la sistemul de alarmă de la Bastionul 
Măcelarilor; 
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- Lucrări de reparaţii şi recondiţionări la tâmplăria de lemn (ferestre, uşi exterioare), 
zugrăvirea faţadei Laboratorului de restaurare-conservare; 
- Reabilitarea spaţiilor interioare ale Laboratorului de restaurare-conservare (reparaţii şi 
zugrăveli ale pereţilor şi tavanelor, recondiţionarea tâmplăriei de lemn ale uşilor interioare); 
- Reabilitarea holului de acces şi a scărilor interioare către biblioteca instituţiei; 
- Lucrări de amenajare curte interioară, creare sistem drenaj, placare cu piatră naturală; 
- Lucrări de înlocuire şi suplimentare corpuri de iluminat, prize, întrerupătoare la Laboratorul 
de restaurare-conservare, la Secţia Istorie, la sediul adminisrativ; 
- Reparaţii la centralele termice, la instalaţiile de încălzire şi sanitare din incinta bibliotecii 
instituţiei şi ale  Laboratorului de restaurare-conservare; 
- Reparaţii generale şi renovare- punct acces vizitatori. 
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” 

 
Ca o observaţie de ansamblu privitoare la secvenţa acestui interval cronologic atipic 

(sem. II-2014 – sem. 1 2015), este de remarcat înainte de toate că acest trend descrie un 
trend constant comparativ cu intervalul precedent raporta anul trecut (adresa ad 
524/20.09.2014), dar care se înscrie deplin în linia evolutivă medie multianuală 
înregistrată de instituţia noastră în ultimii 8 ani (2007-2015-sem I). 

Acest interval cuprinde şi continuarea câtorva programe majore, atât 
expoziționale cât și cultural–educaționale inițiate în anii imediat precedenți, și a căror 
testare și dezvoltare  prin proiectări multianuale s-au dovedit de success (deopotrivă la 
publicul larg, și la publicul specializat) atât în plan judeţean, cât şi la nivel naţional. 

 
1. CIFRA DE VIZITARE/FRECVENTARE  

  ADULȚI TINERET    

  
IND. GR. IND. GR. 

Plătitori Gratuit Străini 

  

ADULȚI  TINERET ADULȚI TINERET Nr 

TOTAL SEM 
II 2014 13219 1990 4058 653 6518 2726 1410 3322 5761 5353 

TOTAL 
SEM I 2015 25764 9813 4216 6791 4944 2526 2318 11554 9366 6979 

TOTAL 
INTERVAL 
2014-2015 

38983 11803 8274 7444 11462 5252 3728 14876 15127 12332 
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În acest interval de analiză, muzeul a cunoscut cea mai mare cifră de 
vizitare/frecventare în activitățile organizate cu public înregistrate vreodată în istoria 
funcționării muzeului nostru într-un interval de 12 luni: 38.983 beneficiari, din care: 
20.077 adulţi / 18.906 tineret (sub 24 ani); 8980 plătitori / 30.003 gratuit; 12.332 străini. 

În sine, cifra totală se înscrie în parametrii de vizitare anuală înregistraţi în ultimii 4 
ani, adică cu depăşirea nivelului de 20.000/an. Această constatare confirmă estimarea pe 
care o avansasem anul trecut perioada similară a intervalului semestrul II din 
2014/semestrul I din 2015, atunci când exprimam speranța atingerii și în viitorul 
interval a unui prag de vizitare global (deopotrivă la sediu și în locații alternative din 
Baia Mare, din județ și din țară) situat în jurul a 25.000, îndeplinind astfel una dintre 
cerinţele majore ale standardelor Uniunii Europene de măsurare a gradului de utilitate 
şi vizibilitate publică corespunzător nivelului instituţiei.  

Estimările privind cifra de vizitatori până la finele anului 2015 se încadrează în jurul 
cifrei de 33.000. 

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 13 proiecte expoziţionale și 3 
programe de educație muzeală, situate la același nivel de complexitate precum cel 
raportat anul trecut pentru intervalul cronologic precedent. Impactul public (ratele de 
vizitare) precum şi receptarea în sfera plublicului de specialitate, a publicului lar, respectiv 
în media locală și naţională au fost, de asemenea, de nivel ridicat. Dintre acestea se disting 
următoarele: 

1. Expoziția permanentă: Centrul Artistic Baia Mare. Repere europene între 
tradiții și inovații (al cincelea an consecutiv de prezentare publică): 6.759 
vizitatori din care 4.416 plătitori / 2.598 străini. 

2. «Generația ’60» (expoziţie temporară de artă băimăreană contemporană, Golden 
Gallery, Complexul «Gold Plazza, decembrie 2014 - mai 2013): 3.463 vizitatori 
în regim de gratuitate. 

3. «Lucrarea lunii» (program microexpoziţional lunar temporar – 12 manifestări, la 
sediu): peste 7.215 vizitatori în regim de gratuitate. 

4. Capodopere ale artei moderne româneşti. Nicolae Grigorescu – «NIMFA» 
(expoziţie temporară, la sediu, al doilea an de prezentare: 2014 – 2015: proiect 
partenerial cu Casa de licitaţii «Artmark», Bucureşti şi un colecţionar privat din 
Canada): peste 7.002 vizitatori în regim de gratuitate. 

5. Centrul Artistic Baia Mare – Art Safari Bucureşti 2015 („al doilea” 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, 12-19 mai 2014): 6.720 vizitatori în regim de gratuitate. 

6. Centrul Artistic Baia Mare – «Fascinaţia peisajului» expoziţie temporară în cadrul 
programului Zilele culturii maramureşene organizat de Consiliul Judeţean 
Maramureş: Tărgu Lăpuş, Casa de Cultură,  mai-iunie 2015): 382 vizitatori în 
regim de gratuitate. 
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3. ACTIVITATEA DE RESTAURARE–CONSERVARE: s-a continuat, în ritm 
constant, politica şi activitatea de restaurare (prin externalizare: contracte de furnizare servicii 
de restaurare, conservare preventivă și conservare curativă) a patrimoniului propriu de 
pictură de şevalet cu alocarea unor importante resurse financiare bugetare proprii: 31 piese / 
64.290 lei; printre acestea, 2 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: Traian Bilțiu 
Dăncuș, Sándor Nyilasy, George Barbieri, Mandia Ullea, János Krizsán, David Jándi, Petre 
Abrudan, Şandor Ziffer, Eugen Pascu; Paul Miracovici, Iosif Klein s.a..  

4. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE A PATRIMONIULUI MUZEAL PRIN 
ACHIZIŢII ȘI DONAȚII: s-a continuat, de asemenea, intensiv, 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, prin achiziții 
directe de la Galeria Quadro din Cluj-Napoca, de la Galeria Filialei Baia Mare a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România (pentru arta băimăreană contemporană), precum și de la 
câțiva colecționari particulari. 

LUCRĂRI DE ARTĂ PLASTICĂ: 76 piese de pictură, grafică, sculptură 

TOTAL valoare de inventar capitalizată: 182.364,06 lei 

Astfel, în intervalul iulie 2014-iunie 2015, patrimoniul muzeal de artă plastică aflat în 
proprietatea consiliului Județean Maramureș, și administrat de Muzeul Județean de Artă 
«Centrul Artistic Baia Mare» s-a îmbogățit cu un număr de 76 piese de pictură, sculptură, 
grafică (din care 25 piese prin atragere de donații). Valoare de inventar corespunzătoare s-a 
ridicat la 182.364,06 lei (din care 72.200 lei prin donații atrase).  

 

Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare  

ACTIVITĂŢI CULTURALE 

Administrarea patrimoniului muzeal 

 Administrarea patrimoniului muzeal se referă la toate activitățile derulate în legătură 
cu piesele deținute în colecțiile muzeului, având ca obiective evidența, conservarea, 
documentarea, constituirea și cercetarea științifică, protejarea și dezvoltarea patrimoniului 
muzeal.  

Conservare - menţinerea colecţiilor la standardele muzeologice în vigoare se face, în mod 
continuu, prin: prelucrarea eşantioanelor minerale, de roci și minereuri din colecțiile 
muzeului; digitizarea informaţiilor de conservare prin întocmirea fişelor de conservare; 
organizarea tipodimensională a colecţiilor. 

Inventariere - efectuarea inventarierii bunurilor culturale mobile aflate în gestiunea muzeului 
este o activitate permanentă și se realizează în conformitate cu prevederile actelor normative 
în vigoare cu privire la inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee. Gestionarea 
ştiinţifică a patrimoniului se realizează prin digitizarea colecţiei concretizată  în întocmirea 
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fişelor de evidenţă şi a fotografiilor aferente fiecărui eşantion descris. S-a început și 
activitatea de realizare a catalogului topo al colecţiei în format electronic. 

Evaluare - evaluarea eşantioanelor minerale cu valoare ştiinţifică se face în momentul 
achiziţionării lor, iar reevaluarea se face cu ocazia organizării fiecărei expoziţii temporare (din 
ţară sau străinătate); pe baza listei eşantioanelor cuprinzând valoarea exprimată în lei, se 
realizează ulterior și asigurarea acestora. Au fost evaluate eșantioane minerale prin comisia de 
specialitate și la cerere din partea unor colecționari particulari. 

Dezvoltare - îmbogăţirea permanentă a patrimoniului muzeal se face prin achiziţii de 
eşantioane de la colecţionari particulari și acceptare de donaţii. În perioada evaluată în acest 
raport de activitate, existența în cadrul bugetului general a unor sume la categoria investiții, a 
permis reluarea activității de îmbogățire a patrimoniului muzeal (întreruptă în anul 2011) prin 
achiziționarea a 14 piese la sfârșitul anului 2014 și a altor 25 de piese în anul 2015. 

Cercetare - cercetarea geologică este axată în principal pe teme de petrografie, zăcăminte  
mineralogie pentru regiunea minieră Baia Mare. Cercetarea științifică în perioada evaluată s-a 
concretizată prin publicarea de articole în reviste de specialitate și prezentarea unor lucrări la 
manifestări științifice, după cum urmează: 

- Jurje M., Ionescu C., Hoeck V., Kovacs M. (2014) - Geochemistry of Neogene 
quartz andesites from the Oaş and Gutâi Mountains, Eastern Carpathians (Romania):a 
complex magma genesis, Revista Mineralogy and Petrology, Ed. Springer-Vienna. 

  - Patrimoniul mineralogic al Maramureșului - Elisabeta FODOR, Anca COCIOTĂ, 
Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare. Simpozion „Patrimoniu 
natural al Maramureșului”. 

- Arii naturale protejate în județul Maramureș – Ioan DENUȚ, Muzeul Județean de 
Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare, Ileana GLODEAN, Agenția de Protecția Mediului 
Maramureș. Simpozion „Patrimoniu natural al Maramureșului”. 

Activitatea de cercetare geologică în teren s-a concretizat în identificarea în mai multe 
areale ale județului Maramureș a unor megaeșantioane care să constituie viitoarea expoziție în 
aer liber a muzeului, după cum urmează: 

- trovant – în zona Târgu Lăpuș, în versantul drumului ce duce la Mănăstirea Rohia; 

- coloană de andezit bazaltoid – din Carierea Limpedea – arie protejată pe care muzeul 
dorește să o preia în administrare prin custodie; 

- coloană de andezit – din aflorimentul Rozeta de la Ilba - arie protejată pe care 
muzeul dorește să o preia în administrare prin custodie; 

 - calcar fosilifer cu goluri de dizolvare – vârsta Eocen superior – din zona Platoului 
Prislop – eșantionul a fost transportat la muzeu și amplasat în Expoziția permanentă la parter, 
la Secțiunea Petrografie, în zona vitrinelor cu roci sedimentare și fosile; 
 - dacit din aflorimentul cunoscut sub denumirea de „Laleaua albă”, din Munții Gutâi; 
 - jasp – de culoare roșie, rezultat al proceselor de precipitare din soluții hidrotermale, 
de pe Valea Romană; 
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 - eșantioane cu cristale mari de cuarț hidrotermal – aflate pe Valea Săsar, în apropierea 
localității Baia Sprie.  
 

Educaţie muzeală 

 Activitățile de educație muzeală au constat în: 

-  derularea modulelor educaționale pe teme de mineralogie, petrologie, resurse 
minerale, dar și protecția mediului și arii naturale protejate,  

- proiecția unor filme documentare cu tematică geologică, dar și de științe naturale și 

- efectuarea de vizite ghidate cu furnizarea de explicații suplimentare pentru 
eșantioanele expuse. 

Aceste activități s-au desfășurat în baza unor acorduri de parteneriat existente sau care au fost 
semnate în perioada evaluată, cu diferite instituții de învățământ, după cum urmează: 

- Acord de parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv, pe domeniul Ecologie și 
protecția Mediului (30.10.2014); 

- Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, în cadrul proiectului 
„Orizonturi locale” (03.11.2014); 

- Proiectul educațional „Lectura - o cale de cunoaștere” (16.01.2015); 

- Acord de colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu”, în vederea elaborării 
proiectului transdișciplinar „Exploatările miniere din Depresiunea Baia Mare (25.02.2015); 

- Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială „Horia” Șimleul Silvaniei, pe domeniul 
Ecologie și protecția mediului (09.04.2015); 

- Acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în vederea 
asigurării bunelor condiții de desfășurare a Olimpiadei de limbi romanice (30.03.2015); 

- Acord de colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” în vederea organizării 
simpozionului „Tendinți moderne în predarea și învățarea chimiei” (11.05.2015); 

- Acord de parteneriat educațional cu Palatul Copiilo,r în vederea organizării 
expoziției „Copilăria, artă și cumoaștere” (26.05.2015); 

- Acord de parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 33, în vederea colaborării 
în cadrul proiectului „Comori din adâncuri în suflet de copil” (28.05.2015); 

- Acord de parteneriat interjudețean încheiat cu Asociația cultural socială „Armonia” 
Satu Mare, în vederea colaborării în cadrul proiectului  „Viitorul începe cu noi”, care își 
propune să realizeze contactul nemijlocit cu realitățile apropiate sau îndepărtate (01.07.2015); 

- Acord de parteneriat cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureş, în vederea colaborării în cadrul festivalului „Maramureșu' răsună” 
(09.07.2015). 
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Evenimente culturale organizate 

- Evenimente aniversare dedicate împlinirii a 25 de ani de la deschiderea Expoziției de 
bază desfășurate la sediu, în perioada 09.12 - 12.12.2015, care au cuprins: 

- Program educațional dedicat copiilor, pus în fapt prin proiecții de filme 
documentare: Rețeau Natura 2000 în România – bioregiunea alpină, Miezul de foc al Terrei, 
Puterea apei și Super-vulcanii; 

- Vernisajul expoziție temporară dedicată evenimentului aniversar „Jubiliară 25”, 
cuprinzând exclusiv piese de tezaur din patrimoniul national;  

- „Muzică și poezie” – moment artistic susținut de: prof. Marinel Petreuș (Liceul de 
Artă Baia Mare) care a arătat publicului o latură mai puțin cunoscută a sa, interpretând la 
chitară și voce colinde și piese folk reprezentând compoziții proprii și actorul Claudiu 
Pintican, directorul Teatrului Municipal Baia Mare, oferind publicului un moment poetic de 
excepție recitând într-o interpretare personală cu a care familiarizat publicul băimărean, 
Scrisoarea întâia de Mihai Eminescu;  

- „Flori de mină – flori de suflet” – concert de colinde susținut de Corala 
„ARMONIA” din Baia Mare - în singurul concert susținut în Baia Mare în preajma 
sărbătorilor de iarnă, care a încântat publicul cu interpretarea la superlativ a mai multor 
colinde tradiționale românești; 

- Dezvelirea denumirii actualizate a Muzeului, de pe frontispiciul clădirii - 
ceremonialul a fost efectuat de către Ioan Denuț – directorul Muzeului de Mineralogie, Virgil 
Nițulescu – președintele Rețelei Naționale a Muzeelor din România 

- Prezentarea oficială a lucrării  „Victor Gorduza – documentar bibliografic 
omagial” - lucrarea omagiază activitatea muzeografică de colecționare a eșantioanelor 
minerale de peste 45 de ani a fondatorului muzeului Victor Gorduza și managerială aflându-se 
timp de 20 de ani la conducere acestuia; 

- Ședință comemorativă dedicată zilei de 6 noiembrie 1989 și memoriei 
fondatorului Muzeului – Victor Gorduza - în debutul acesteia Ioan Denuț directorul 
Muzeului a punctat semnificația momentului aniversar și a invitat asistența la păstrarea unui 
moment de reculegere în memoria lui Victor Gorduza, la exact patru luni de la regretabila lui 
trecere în neființă; 

- Simpozion științific dedicat împlinirii a 150 de ani de la deschiderea primei școli 
cu specific minier în Baia Mare – 1864 - eveniment realizat în colaborare cu Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Inginerie. 

- Expoziție de sculptură în piatră și pictură „In memoriam Carol Kondrak”; perioada 20 
iunie  - 20 iulie 2014.  

- Expoziția „Peisaje siderale” - cuprinzînd lucrări ale artistei Elisabeta Vereș Pietrar, ce a 
avut numeroase expoziții personale dar și de grup, atât în țară cât și peste hotare; faptul că 
trăiește în Cavnic – Maramureș se reflectă în multe din operele acesteia prin referirile, în 
tablourile din această expoziție, la specificul minier al orașului; perioada august 2014 – iulie 
2015). La finalul expoziției artista a donat muzeului două din tablourile ce au fost expuse. 

- „Un pământ numit România” – proiect desfășurat ci ocazia sărbătoririi marelui eveniment 
istoric din 24 ianuarie 1859, unirea principatelor romîne, când Şcoala Gimnazială „Nichita 
Stănescu” din Baia Mare a prezentat un spectacol la Muzeul nostru. Corul şcolii a intonat 
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cântece specifice, evenimentele istorice au fost prezentate într-o scenetă, totul fiind încununat 
de poezia lui Nichita Stănescu (20.01.2015). 

- Proiectul ”Mineralogia pentru toți” - scopul vizat este conștientizarea publicului larg 
asupra importanței pe care mineralele o au în viața noastră de zi cu zi, nu doar ca flori de mină 
cu calități estetice ce ne încântă privirea, ci și ca substanțe indispensabile și constă în 
publicarea de articole în presa locală (demarat în 05.04.2015).   

- deschiderea Expoziției temporare „Culoarea – lumina mineralelor” – expoziție 
organizată în contextul  „2015 – Anul Internațional al Luminii”, 

- Săptămâna Școala altfel la Muzeu - săptămâna 6 – 10 aprilie 2015 a fost dedicată 
activităților extracuriculare și extrașcolare în cadrul programului „Școala altfel – să știi mai 
multe, să fi mai bun”, în care elevii au fost stimulați să participe la acțiuni variate în contexte 
nonformale. În cadrul acestui program național Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” 
Baia Mare s-a implicat într-o serie de activități: organizarea vizitării expozițiilor permanentă 
și temporare de către grupurile de elevi, precum și o expoziție de carte școlară pentru elevi și 
preșcolari, în colaborare cu reprezentanții zonali ai editurilor Ars Libri și Nomina. 
- „Zilele Maramureșului” la Muzeul de Mineralogie - în cadru manifestării „Zilele 
Maramureșului” ce s-a desfășurat în perioada 7 – 10 mai 2015, organizate de 
Consiliul  Județean Maramureș, Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare și-a 
propune să se alăture acestui demers prin organizarea unor serii de activități științifice, 
culturale și educative, după cum urmează: 

- Expoziția temporară ”Culoarea – lumina mineralelor” - expoziție dedicată 
declarării de către ONU a anului 2015 ca An Internațional al Luminii; vernisajul expoziției a 
avut  loc la sediul Muzeului, la ora 15.00, în data de 07.05.2015; 

- Prezentarea oficială a lucrării ”Dicționarul geologilor care au lucrat în zona Baia 
Mare și ariile adiacente – ediția a II-a” -  eveniment realizat în colaborare cu Societatea 
Geologică a României – Filiala Baia Mare; evenimentul a avut loc  la sediul Muzeului la orele 
16.00, în ziua de 07.05.2015; 

- Simpozionul „Patrimoniul natural al Maramureșului” - au fost prezentate lucrări 
privind ariile naturale protejate, biodiversitatea,  geodiversitatea și proiecte specifice derulate 
în cadrul județului. Evenimentul a fost  realizat în colaborare cu Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare și Agenția de Protecție a Mediului Maramureș și s-a desfășurat în data de 
08.05.2015, la sediul Muzeului, începând cu ora 10.00. 

- „Lumini minerale în Noaptea Muzeelor” – proiect ce și-a propus sărbătorirea 
Nopții europene a muzeelor și a Zilei internaționale a muzeelor; cele două evenimente cu 
rezonanță europeană și internațională au fost sărbatorite la muzeu în 16 respectiv 18 mai, prin 
acordarea de gratuitate tuturor vizitatorilor și organizarea următoarelor evenimente:  

- Concert – Corala Armonia din Baia Mare sub bagheta dirijor prof. Mihaela Bob 
Zăiceanu, un partener constant și foarte apreciat de publicul vizitator, al evenimentelor 
culturale organizate în cadrul Muzeului; 

- Proiecții de filme documentare -  pentru cel mai tânăr public – școlari și liceeni – 
dar și pentru toți cei interesați am difuza filme documentare cu tematică din domeniul 
științelor naturale: ipoteze privind formarea Pământului, manifestări vulcanice, cutremure și 
efectele acestora și apa ca resursă și factor de mediu. 
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- „Zilelele Culturale ale Municipiului Baia Mare”, în perioada 29 mai – 1 iunie 
2015, Muzeul a fost deschis pentru publicul vizitator după orarul obișnuit. 

- Expoziția temporară „Copilăria, artă și cunoaștere” - expoziția a făcut parte din 
programul manifestărilor prilejuite de „Zilelele Culturale ale Municipiului Baia Mare” și a 
fost dedicată zilei de 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului. Lucrările prezentate în 
cadrul acestei expoziții au fost realizate, în totalitate,  de către copii,  subiectul unora dintre 
acestea  fiind chiar reproducerea „artistică” a unor eșantioane minerale. Vernisajul expoziției 
a avut loc la sediul muzeului în data de 29.05.2015, ora 12.00, după care trupa de dans 
modern „Spiridușii”, de la Palatul Copiilor, coordonată de prof. Amalia Fazakaș a încântat 
participanții prin prestația deosebită. 

- Expoziția temporară „Splendori minerale din Maramureș – România” – a fost 
organizată de Muzeul de Mineralogie la Muzeul Național al Petrolului și Gazului din 
Zalaegerzeg. Vernisajul expoziției a avut loc în data de 11 iunie 2015 bucurându-se de o 
prezenţă de peste 70 de persoane, cu multe personalităţi maghiare din domeniul geologiei și 
culturii, care au apreciat nespus de mult conţinutul şi prezentarea deosebită a expoziţiei. 

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE 

În perioada raportată principalele activități administrative și de reparații au fost: 

- realizarea achiziţiilor publice în sistem S.E.A.P.; 

- realizarea producţiei proprii prin achiziţie de materie primă, realizare de produse şi 
întocmire documentaţii aferente; 

 - realizarea unui nou pliant al muzeului în limbile romînă, engleză și maghiară; 

- realizarea de materiale promoţionale: calendare de perete, birou și buzunar, afişe, 
invitaţii pentru expoziţiile organizate; 

 - demararea activității de concepere a unui nou web-site al muzeului; 

- lucrări de reparaţii şi zugrăveli în holul de la intrare, sala de expoziţii temporare 
parter şi camera centralei termice; 

- lucrări de înlocuire a cablurilor la instalaţia de alimentare cu curent electric de la 
etajul clădirii; 

- reabilitarea instalației electrice prin înlocuirea corpurilor de iluminat din holul de la 
intrare şi în sala de expoziţii temporare de la parter; 

- montare litere volumetrice, cu noua denumire a Muzelui de Mineralogie, pe fațada 
clădirii; 

- în subsolul clădirii s-au executat lucrări de înlocuire a ţevilor de canalizare, precum 
şi curăţarea şi transportarea molozului;  

- s-au achiziţionat corpuri de iluminat pentru schimbarea spoturilor din vitrinele 
hexagonale din expoziţia permanentă de la etajul I, deoarece cele vechi degajau foarte multă 
căldură existând pericolul de incendiu; 

- înlocuirea cablului de la sistemul de alarmă în întreaga clădire a muzeului; 
- au fost realizate nueroase procedure interne pentru desfășurarea activității, în 

conformitate cu normativele ce reglementează controlul intern managerial; 
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- numărul total de vizitatori care au trecut pragul muzeului în perioada evaluată a fost 
de 25.323. 

 

RESURSE  UMANE 

 - în luna aprilie diretorul muzeului a participat la modului I al cursului de formare 
profesională în domeniul managementului cultural, organizat la București de către Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală; 

 - atestarea d-lui dr. ing. Ioan DENUȚ, directorul Muzeului de Mineralogie (și 
conferențiar al Universității Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia 
Mare),  ca expert în Domeniul Bunuri de importanță științifică – Specializarea 
mineralogie și petrologie, pe baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor și a 
Atestatului nr. 908 din 26  mai 2015, emis de către Direcția Generală Juridică și Patrimoniu 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii; 

 - demararea procedurii de scoatere la concurs a trei posturi vacante din cadrul secției 
de Mineralogie: fundamentarea bugetării unui post de referent de specialitate, modificarea 
statului de funcții a muzeului, realizarea regulamentului de concurs și a documentelor 
necesare pentru desfășurarea concursului în a doua jumătate a anului 2015. 

 

RESURSE FINANCIARE  

Bugetul de venituri și cheltuieli iulie – decembrie 2014 (în mii lei): 

Categorii Prevăzut Realizat 

VENITURI TOTALE 457,20 449,30 

- venituri proprii 71,00 63,70 

- subvenții 386,20 385,60 

CHELTUIELI TOTALE 457,20 449,30 

- cheltuieli de personal 183,00 182,70 

- cheltuieli cu bunuri și servicii 236,50 228,90 

- cheltuieli de capital  37,70 37,70 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli ianuarie - iunie 2015  (în mii lei): 

Categorii Prevăzut Realizat 

VENITURI TOTALE 450,40 401,90 

- venituri proprii 50,00 46,90 
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- subvenții 400,40 355,00 

CHELTUIELI TOTALE 450,40 346,80 

- cheltuieli de personal 201,40 171,80 

- cheltuieli cu bunuri și servicii 204,00 150,00 

- cheltuieli de capital  45,00 25,00 

 

Buget de venituri și cheltuieli iulie 2014 – iunie 2015 (în mii lei): 

Categorii Prevăzut Realizat 

VENITURI TOTALE 907,60 851,20 

- venituri proprii 121,00 110,60 

- subvenții 786,60 740,60 

CHELTUIELI TOTALE 907,60 796,10 

 cheltuieli de personal 384,40 354,50 

- cheltuieli cu bunuri și servicii 40,50 378,90 

- cheltuieli de capital  82,70 62,70 

 

 

Complexului Astronomic Baia Mare  

a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi 
comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu 
acestea; 

Perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014 

1. Expoziția digitală ”Universul meu”, ediția a 2-a,  realizată prin digitizarea lucrărilor de 
pictură create de 358 de elevi din 21 de județe, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Traian 
Vuia” Tăuții Măgherăuș, perioada iunie-decembrie 2014,  număr de vizitatori 1143. 

2. Parteneriate cu: 

 - Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș (expoziție digitală „Universul 
Meu”) 

 - Liceul cu program sportiv Baia Mare (proiect comun) 

 - Școala „George Coșbuc” Baia Mare (proiect comun) 
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 - Centrul de Excelență în Astronomie al Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia 
Mare (observații astronomice și pregătirea elevilor participanți la Olimpiada Națională de 
Astronomie pentru proba observațională) 

 - Palatul Copiilor Baia Mare (proiect comun) 

3. Colaborare cu Primăria Baia Mare la realizarea evenimentului ”Sarbatoarea Castanelor” 
ediția a XXII–a, 25.09 – 28.09.2014 

4. Colaborare cu fotograful Ilie Tudorel în realizarea expozițiilor temporare „Momente 
astrale” și ”Simboluri Astrale în Arhitectura Populară Românească”. 

Perioada 1 ianuarie 2015- 30 iunie 2015 

1. Expoziția digitală ”Universul meu”, ediția a 3-a,  realizată prin digitizarea lucrărilor de 
pictură create de 755 de elevi din 37 de județe, în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
„Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș, perioada mai-iunie 2015,  număr de vizitatori 4889 

2. Parteneriate încheiate cu: 
- Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș (expoziție digitală „Universul 

Meu” ediția a III-a) 
- Asociația pentru sănătate, educație și familie București 
- ONG Nadia, Solotvino, Ucraina 
- Școala gimnazială „Octavian Goga” Baia Mare 
- Liceul Emanuel, Oradea 
- Asociația Bărbaților Creștini, Timișoara 
- Școala gimnazială „Avram Iancu” Baia Mare 
- Școala gimnazială Dumbrăvița 
- Școala gimnazială „Horea” Șimleul Silvaniei 
- Grădinița Step by Step Baia Mare 
- Liceul cu program Sportiv Baia Mare 
- Centrul de Excelență în Astronomie al Colegiului Național „Vasile Lucaciu” Baia 

Mare (observații astronomice și pregătirea elevilor participanți la Olimpiada Națională de 
Astronomie pentru proba observațională) 

 - Palatul Copiilor Baia Mare  

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant 
etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale7. 

- coinițiator și partener în proiectul “pl@NETour – Crearea unui produs de turism ştiinţific şi 
o infrastructură transfrontalieră pentru o reţea de turism  ştiinţific  în Maramureș şi 
Transcarpathia” , finanţat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră 
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013. 

a.6. profilul beneficiarului actual; 

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 

PERIOADA 1.01.2015-30.06.2014 

7 lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor 
160 

 

                                                            



 

 

Pentru  perioada iulie-decembrie 2014 Complexul Astronomic Baia Mare  a înregistrat 
un număr de 10577 de vizitatori din care:  copii 7721  (73 %) , adulți 2856 (27 %). Din 
aceștia, 4867 plătitori de bilet, gratuit 5710. Au fost 285 de grupuri organizate, și s-au efectuat 
286 de ghidaje. 

a.8. analiza utilizării spaţiilor instituţiei 8; 

 

Complexul Astronomic Baia Mare are în administrare, conform Actului adiţional nr. 
662/2015 la Contractul de administrare nr. 4664/2014, emis de către ordonatorul principal de 
credite, următoarele bunuri: clădire Planetariu în suprafaţă de 532 m2, clădire anexă/centrala 
termică în suprafaţă de 17 m2.  

Complexul Astronomic Baia Mare beneficiază de o suprafață expozițională de 150 m2, 
Cupola Planetariu 50 m2,  Observatorul Astronomic 40 m2, sală multifuncțională 120 m2, 
suprafață birouri 50 m2, suprafață anexe 100,5 m2, holuri şi spaţii sanitare 21,5 m2. 

 

Bunuri imobile si mobile din domeniu public şi privat  al judeţului Maramureş aflate în 
administrarea Complexului astronomic Baia Mare 
 

 -lei- 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

/ Anul dobândirii/darea în 
folosinţă 

Valoarea de inventar la 
30.06.2015 

0 1 2 
 

1.Clădirea Complexului 
Astronomic Baia Mare: 
  -Clădire Planetariu 
  -Clădire centrala  termică 

 
 

532 mp, anul 1969 
17 mp, anul 2013 

Total: 1.486.134,07  din 
care: 

 
1.480.604,89 

5.529,18 
 

2. Împrejmuire curte  
 
-poartă şi gard metalic pe 
fundatie  de beton, latura sudica 
-48 ml/ anul 1969 
-gard metalic pe latura estică-69 
ml/anul 2008 

Total: 23.364,25      din 
care: 

7.029,45 
 
 
 
 

16.334,80 
3. Teren -3.420 mp, 

C.F. 114121, 
Nr.topo: 2693/29/39/40  

Total: 
172.558,65 

TOTAL I BUNURI IMOBILE 1.682.056,97 
 

8 cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie. 
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1. Colecţie timbre: 
 
 

 
Omul în spaţiul extraterestru 
Drumul spre stele vol. I-II 

Total 6.600 din care: 
1.800,00 

 
4.800,00 

TOTAL II BUNURI MOBILE 6.600,00 
TOTAL                                                                                                                                  
1.688.656,97  
 

 

a.9. îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparaţii, 
reabilitări, după caz; 

În cursul anului 2014 au fost executate următoarele lucrări: 

a.9.1.Reparații curente cupola  planetariu : 

- lucrări de modernizare a instalaţiilor electrice conform specificațiilor tehnice ale furnizorului 
proiectorului de planetarium 
- lucrări de igienizare a spaţiului (răzuit pereţi şi tavan, tencuieli interioare, etc.) 
- montare pardoseală trafic intens 
- lucrări de modernizare a sistemului de încălzire (instalare corpuri calorifer cu randament 
termic ridicat) 
- lucrări de izolare fonică şi termică a spaţiului destinat aparatului de proiecţie. 

a.9.2. Dotare cupolă planetariu cu fotolii tip cinematograf:  

- montarea unor fotolii rabatabile, fixate în pardoseală, ce permit o mai bună vizualizare a 
proiecțiilor în cupolă , asigurând un confort sporit vizitatorilor  

a.9.3. Instalare sistem de ventilație a cupolei planetariu: 

- instalare sistem de ventilație conform legislației în vigoare și conform specificațiilor tehnice 
ale furnizorului proiectorului de planetarium 
 
a.9.4. Instalare sistem audio în cupola planetariului 
 
a.9.5.Schimbarea destinaţiei spaţiului de depozit în spaţiu bibliotecă: 
- lucrări de reparaţii curente şi igienizare (răzuit pereţi şi tavan, tencuieli interioare, schimbat 
tamplarie lemn, parchetat, izolat etc.); 
 
a.9.6.Instalare sistem de supraveghere video: - instalarea unui sistem de supraveghere 
video, cu camere de supraveghere interioare şi exterioare. având în vedere numărul redus de 
personal şi lipsa imprejmuirii terenului aferent instituţiei. 

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituţiei; (în 
proximitate: judeţ; judeţe limitrofe, alte judeţe, alte ţări etc.); 

Identificare puncte libere de poluare luminoasă în județul Maramureș în cadrul 
proiectului Pl@NETour. 
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b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional, în U.E, după caz, alte state); 

 

Participarea directorului Complexului Astronomic Baia Mare în calitate de profesor 
evaluator pentru proba observațională la Olimpiada Internațională de Astronomie și 
Astrofizică Suceava 2014, itinerare expoziție digitală multimedia, broșuri CRT personalizate, 
afiș etc;  

  

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător; 

Expoziția digitală ”Universul meu”, ediția a 3-a,  în parteneriat cu Liceul Tehnologic 
„Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș 

Expozițiile temporare „Momente astrale” și ”Simboluri Astrale în Arhitectura 
Populară Românească” în parteneriat cu fotograful Ilie Tudorel 

Evenimente în cadrul Complexului Astronomic Baia Mare pentru perioada ianuarie-
iunie 2015 

1. 17 martie 2015 - ”Stele vechi în haine noi” – Inaugurarea oficială a noului echipament 
de proiecție 

2. 17 martie 2015 - Vernisajul expoziției „ Momente solare” la Complexul Astronomic 
Baia Mare 

3. 18 martie 2015 - ”Educația astronomică în planetariile publice din România” – 
conferință națională de astronomie 

4. 19 martie 2015 - Un „Muzeu de stele” în circuitul cultural-turistic băimărean – 
workshop  

5. 20 martie 2015 - ”Invitație la eclipsă” – Observații astronomice 
6. 21 martie 2015 - Primul matinal la noul planetariu 
7. 6-10 aprilie 2015 – Școala Altfel 
8. 23 aprilie 2015 - Telescopul spațial Hubble – 25 de ani de descoperiri. Centru 

aniversar oficial în România: Complexul astronomic Baia Mare 
9. 7-10 mai 2015 – Constelațiile românești tradiționale la ”Zilele Maramureșului” 
10. 16 mai 2015 - Noaptea muzeelor 2015 la Complexul astronomic Baia Mare 
11. 29 mai 2015 - Zilelor Culturale ale Municipiului Baia Mare – observații astronomice 

 

d)Situaţia economico-financiară a instituţiei; 

Rezultatul exerciţiului financiar: 

 La data de 30.06.2015, Rezultatul patrimonial al exerciţiului reprezintă astfel:  

A.Execuţia bugetară                        Încasări realizate 

              -lei- 

Venituri proprii           17.100 
163 

 



 

 

Venituri din subvenţii  destinate secţiunii de funcţionare          259.250 

Venituri din subvenţii  destinate secţiunii de dezvoltare            21.000 

TOTAL         297.350 

Sume din excedent an 2014 *          53.513 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 TOTAL       350.863 

B. Cheltuieli                Plăţi efectuate    Cheltuieli efective 

       -lei-                       -lei- 

 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE        163.772            159.658, din care:    

Cheltuieli de personal             85.867   88.444                       
Bunuri şi servicii             77.905   72.027  

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE        161.836            178.483, din care: 

Proiecte finantare FEN*          161.836                          165.265 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          TOTAL                325.608   338.141 

 

*Proiect „pl@NETour - Creation of a scientific tourism product and infrastructure for a 
cross border scientific tourism network in Maramures and Transcarpathia regions”, 
HUSKROUA/1101/105, finanţat în cadrul Programului Transfrontalier Ungaria – Slovacia - 
România – Ucraina 2007-2013 

 

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare  

 În anul 2015 colectivul instituţiei noastre şi-a desfăşurat activitatea după proiectul de 
activitate aferent. Astfel, au fost derulate sau sunt în curs de desfaşurare următoarele: 

I. CERCETARE 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Perioada de 
desfăşurare 

Responsabili Valorificare 

1. Imaginea 
istorică/istoriografică a 
Maramureşului/a 

1 ian. 2015 

1 dec. 2016 

Gherheş Ilie - articole în presa de 
specialitate; 

- participare la 
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maramureşeanului conferinţe/simpozioane. 

2. Arta de a convieţui, 
numisurile ţăranului 
maramureşean 

1 aprilie 
2015 

28 dec. 
2015 

Gherheş Ilie - studii în reviste de 
specialitate; 

- participare la 
simpozionul de la 
Sighet-28 dec. 2015. 

3. Alegerile parlamentare 
din octombrie 1919 în 
Maramureşul din dreapta 
Tisei 

1 ian. 2015 

1 dec. 2016 

Gherheş Ilie - vezi Apşa; 

- vezi Timişoara. 

4. Chiaburii Văii Vişeului 1 ian. 2015 

31 oct. 
2016 

Gherheş Ilie - participare la 
simpozion Baia Mare 
30-31 oct.2015; 

- publicare in volumul 
simpozionului. 

5. Crucea celtică din zona 
Codru 

1 ian. 2015 

31 dec. 
2016 

Gherheş Ilie 

Robescu 
Gheorghe 

Madar Malvina 

- articole, interviuri, 
expunere. 

6. Meşteşuguri şi meserii 
uitate în Zona Chioar 

1 iulie 
2015 

31 dec. 
2015 

Roman Sanda 

Crişan Roxana 

- publicarea unor 
articole in presa de 
specialitate;  

- achiziţionarea unor 
obiecte specifice în 
vederea îmbogăţirii 
patrimoniului muzeal. 

 

II. EXPOZIŢII 

II.1. EXPOZIŢII DE BAZĂ 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea expoziţiei Tipul 
expoziţiei 

Responsabili Valorificare 

1. Lemnul în comunitatea 
tradiţională – de la leagăn 
la mormânt 

Permanentă Ciocan Janeta - articole în presa de 
specialitate; 

- vizitare; 
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- filmări de specialitate. 

2. Ceramica – moştenire 
culturală a municipiului 
Baia Mare 

Permanentă Ciocan Janeta - articole în presa de 
specialitate; 

- vizitare; 

- filmări de specialitate. 

3. Muzeul Satului Permanentă Colectivul 
muzeului 

- vizitare; 

- filmări de specialitate; 

- manifestari culturale 
de anvergură judeţeană 
şi naţională; 

- realizarea activităţilor 
cuprinse în parteneriate 
educaţionale. 

 

II.2. EXPOZIŢII TEMPORARE 

N
r. 
cr
t. 

Denumirea expoziţiei Tipul 
expoziţiei 

Responsabili Valorificare 

1. Podoaba feminină de 
sărbătoare 

Temporară 

8 martie 
2015 

31. dec. 
2015 

Roman Sanda 

Crişan Roxana 

Gherheş Ilie 

- vizitare; 

- filmări de 
specialitate; 

- interviuri. 

2. Ouă de Paşti – 
semnificaţii şi credinţe 

Temporară 

3 aprilie 
2015 

1 iunie 
2015 

Madar Diana 

Ilea Silviu Horaţiu şi 
Niţulescu Virgil Ştefan 
(muzeograf şi respectiv 
manager la Muzeul 
Ţăranului Român 
Bucureşti) 

- conferinţă 
de presă; 

- vizitare; 

- interviuri. 

3. Stâlpul – element 
primordial al civilizaţiei 
lemnului 

Temporară 

8 mai 2015 

Sept. 2015 

Robescu Gheorghe 

Ciocan Janeta în colaborare 
cu specialişti de la Muzeul 
de etnografie Târgu-Jiu 

- conferinţă 
de presă; 

- vizitare; 
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- interviuri; 

- recital 
rapsozi 
populari: Ion 
Creţeanu şi 
Malvina 
Madar. 

4. Apa şi Viaţa – expoziţie 
foto 

Temporară 

8 mai 2015 

Sept. 2015 

Filiş Nicolae – artist 
fotograf 

- vernisaj; 

- vizitare. 

5. Portul popular de 
sărbătoare din cele patru 
zone etnografice ale 
judeţului Maramureş 

Temporară 

8 mai 2015 

24 iunie 
2015 

Roman Sanda 

Crişan Roxana 

- vernisaj cu 
participarea 
d-lui 
vicepreşedinte 
al CJMM 
Gabriel Zetea; 

- vizitare. 

6. Ziua Universală a Iei 
Româneşti: Motive 
decorative pe cămaşa 
femeiască maramureşeană 

Temporară 

22 – 24 
iunie 2015 

Roman Sanda 

Crişan Roxana 

- vernisaj şi 
activităţi 
educaţionale 
cu elevii de la 
Palatul 
Copiilor. 

7. Ziua Universală a Iei 
Româneşti: Cămaşa 
tradiţională 
maramureşeană 

Temporară 

22 – 24 
iunie 2015 

Gherheş Ilie 

Roman Sanda 

Crişan Roxana  

Madar Diana 

- vernisaj în 
incinta 
Prefecturii cu 
participarea 
extraordinară 
a Prefectului 
Anton Rohian 
şi a 
Preşedintelui 
CJMM 
Zamfir Ciceu; 

- spectacol 
folcloric; 

- Parada 
Cămăşilor 
Tradiţionale. 
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III.MANIFESTĂRI CULTURALE 

 Pe lângă menirea lui specifică, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare prin 
Secţia Pavilionară, Muzeul Satului şi Teatrul de Vară s-a implicat activ în promovarea 
tradiţiilor judeţului nostru sub directa patronare a Consiliului Judeţean Maramureş sau în 
parteneriat cu alte instituţii, după cum urmează: 

1. „Tezaur Folcloric”; Partener al Ansamblului Naţional Transilvania – înregistrare – 
Teatrul de Vară şi Secţia Pavilionară, 4 aprilie 2015; 

2. Hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” şi, totodată, deschiderea oficială a sezonului de 
vizitare a Muzeului Satului – 23 aprilie 2015; 

      3. „Zilele Maramureşului” – ediţia I, organizator Consiliului Judeţean Maramureş, 7-                    

            10 mai 2015; 

4. „Ziua Europei”, Teatrul de Vară, 8 mai 2015; 
5. „Festivalul minorităţilor: Diversitate şi unitate prin tradiţie”, Teatrul de Vară, 8 mai 

2015; 
6. „Festivalul dacilor liberi”, Muzeul Satului, 9 mai 2015; 
7. Expoziţie de gastronomie a producătorilor tradiţionali, Muzeul Satului, 9 mai 2015; 
8. Spectacol de muzică folk: Ştefan Hruşcă, Ducu Bertzi, Marinel Petreuş şi Ştefan 

Florian, Teatrul de Vară, 9 mai 2015; 
9. Regal folcloric: Dumitru Fărcaş, Gh. Turda, Florentina şi Petre Giurgi, Dumitru 

Dobrican; Ansamblul Transilvania, prezentator Iuliana Tudor, Teatrul de Vară, 10 mai 
2015; 

10. Filmări TVR1 şi TVR Cluj-Napoca în Muzeul Satului, 10 mai 2015; 
11. Noaptea Muzeelor: vizionare filme etnografice şi vizitare expoziţii de bază şi 

temporare, 16-17 mai 2015, Secţia Pavilionară şi Muzeul Satului; 
12. Ziua Internaţională a Muzeelor, Secţia Pavilionară şi Muzeul Satului, 18 mai 2015; 
13. Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare, Teascul-reprezentant al gospodăriei 

Cicârlău, Muzeul Satului,  29 mai 2015; 
14. Ziua Internaţională a Iei Româneşti, Concurs”Cea mai frumoasă cămaşă”-ediţia a II-a, 

Muzeul Satului, 24 iunie 2015; 
15. Târgul meşterilor populari, Muzeul Satului, 24 iunie 2015. 

 

IV. PARTENERIATE 

1. Proiect Comenius în parteneriat cu Şc. Petre Dulfu Baia Mare, cu implicarea unor 
elevi şi a unor profesori din Grecia, Italia, Franţa, Turcia, Muzeul Satului,  4 martie 
2015; 

2. Parteneriat cu Şc.I.L.Caragiale pentru activitatea educaţională „Şcoala de altădată”-
vizitarea Casei-şcoală Giuleşti şi activitate culturală în Casa Petrova, Muzeul Satului, 
17 martie 2015; 

3. Şcoala Altfel – parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, vizitarea 
Secţiei Pavilionare şi a Muzeului Satului, 6-10 aprilie 2015; 

4. Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş:  
- Muzeul Satului şi Secţia Pavilionară au fost vizitate de către elevii de la 

Olimpiada naţională greco-catolică, 7 aprilie 2015; 
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- Muzeul Satului şi Secţia Pavilionară au fost vizitate de către elevii de la 
Olimpiada naţională de limbi romanice, 9 aprilie 2015; 

5. Parteneriat educaţional cu Grădiniţa Nr. 9 Baia Mare concretizat cu expoziţia „Comori 
nepreţuite din suflet de copil”, Muzeul Satului, 7 mai 2015; 

6. Parteneriat educaţional cu Centrul Universitar Nord Baia Mare, Departamentul de 
Specialitate cu Profil Psiho-Pedagogic, simpozion aplicat „Povestirile pentru copii – 
factor de structurare a identitaţii şi apartenenţei”, cu participarea povestitorilor 
autentici: Dumitru Şovagău alias Mitruţ din Rus şi Malvina Madar Iederan, Muzeul 
Satului, 16 mai 2015; 

7. Parteneriat educaţional „ Să redescoperim literatura populară la ea acasă” cu Şc. 
I.L.Caragiale, Muzeul Satului, 22 mai 2015; 

8. Proiect educaţional „Competiţia Talentelor” în parteneriat cu Colegiul Economic 
N.Titulescu, Teatrul de Vară, 11 iunie 2015; 

9. Proiect educaţional – atelier creativ – „Mâinile care se roagă sunt mâinile care ajută” 
în parteneriat cu Centrul de zi ASSOC şi Liceul de Artă, Muzeul Satului, 15-18 iunie 
2015; 

10. Proiect educaţional „Comoara” în parteneriat cu Grădiniţa I.Creangă, Muzeul Satului, 
31 iunie 2015; 

11. Proiect educaţional „Şcoala de Vară” în parteneriat cu Asociaţia Artiştilor Băimăreni 
„Al. Şainelic”, Muzeul Satului, 23 iulie-31august 2015. 

 

V. ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE INSTITUŢIEI 

Muzeografii instituţiei Roman Sanda, Crişan Roxana şi Madar Diana au continuat 
fişarea Colecţiei Textile prin intocmirea Fişelor analitice de evidenţă (350 fişe) şi au participat 
la numeroase evenimente şi manifestări culturale. 

 Conservatorii instituţiei Oţet Gabriela, Madar Malvina, Lupşe Mihaela şi custode Rus 
Viorica au desfaşurat activitaţile specifice de igenizare, deprăfuire, tratare, inventariere a 
obiectelor expuse în Muzeul Satului şi în Secţia Pavilionară, verificarea săptămânală a 
microclimatului din sălile de expoziţie, verificarea săptămânală a inventarelor şi tratarea 
obiectelor textile din lână. 

 Echipa de restauratori Ungur Ludovica şi Domuţa Victor, precum şi muncitorii 
instituţiei au desfăşurat activităţi de restaurare, recondiţionare, reparare a obiectelor de 
arhitectură din Muzeul Satului şi a diferitelor obiecte din Colecţia Lemn şi Textile. 

A fost ridicată Poarta II de acces în Muzeul Satului pentru autovehicule de capacitate 
mare.  

A fost reparat, vopsit şi este întreţinut Teatrul de Vară. 

Au fost achiziţionate următoarele: 

- 16 maşini paie, echivalent a 24 tone; 
- 25.000 de draniţe. 

VI. Muzeul a primit ca donaţii, după cum urmează:  
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- Vineri, 1 mai 2015, Paşcu Dumitra din localitatea Izvorul de Argeş, jud. 
Argeş a donat două piese textile (macat pentru pat şi o faţă de pernă); 

- Duminică, 5 iulie 2015, a fost preluată din Cimitirul Vechi din 
Năpradea, jud. Sălaj, de la preotul Viorel Porumb, o cruce celtică care 
a şi fost expusă în expoziţia de bază din Secţia Pavilionară.  

VII. Activitatea Ştiinţifică a instituţiei noastre a fost bine reprezentată în lucrări de 
specialitate, în presa locală, în unele publicaţii naţionale (mai ales cele on-line), în interviuri, 
în citări şi în parteneriate cu mass-media şi unele televiziuni (Antena1): D-na Janeta Ciocan, 
Dr. Ilie Gherheş, muzeografele Sanda Roman, Roxana Crişan, Diana Madar, Malvina Madar.  

Cercetător Dr. Gherheş Ilie - Publicaţii  ianuarie – iulie 2015  

          1. Maramureşenii din dreapta Tisei (azi, Ucraina) în componenţa statului român (1 
Decembrie 1918 - 20 iulie 1920). Alegerile parlamentare din noiembrie 1919, publicată în 
„Cultură şi Civilizaţie Românească în Maramureş”, volumul 5, Editura RISOPRINT, Cluj 
Napoca, 2015, p. 170-176;  
          2. Aspecte ale stalinizării României. Studiu de caz: regimul lui Ivan Odoviciuc în 
Maramureş (20 ianuarie - 9 aprilie 1945), publicat în volumul „Stalinizare şi destalinizare. 
Evoluţii instituţionale”, volum coordonat de Cosmin Budeancă şi Florentin Olteanu, Editura 
Polirom, 2015, p. 37-48; 

3. Ion Ţelman: „Cuhea în istoria Maramureşului” - „o carte/oracol” pentru colecţia 
de catalog a istoriografiei maramureşene, în Revista Bibliotheca Septentrionalis, An XXIII, 
Nr.1(44), iunie 2015, p. 128-130 şi în revista Dacia Nemuritoare, nr. 22, iunie 2015, p. 15; 

4. 9 aprilie 1945 - revenirea Maramureşului la România. Sfârşitul aventurii 
secesioniste a lui Ivan Odoviciuc (20 ianuarie - 9 aprilie 1945), publicat în revista Familia 
Română, Ianuarie - Iunie 2015, An 16, Nr. 1 - 2 (56-57), p. 151-156 şi în revista Dacia 
Nemuritoare, nr. 20 (aprilie 2015), p. 15 şi nr. 21 (mai 2015), p.15; 
         5. Organizarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1919 în Maramureşul din 
dreapta Tisei (azi Ucraina), publicat în revista Dacia Nemuritoare, nr. 19, martie 2015, p. 15;  
          6. Legendele întemeierii, în Graiul Maramureşului, Anul XXVII, Nr. 7706 din 27 iulie 
2015 (p. 6) şi Nr. 7707 din 28 iulie 2015 (p. 12); 
          7. 26 iunie - Ziua Drapelului în Graiul Maramureşului, Anul XXVII, nr. 7683, 29 iunie 
2015 şi în revista Dacia Nemuritoare, nr. 23, iulie 2015, p. 11; 
          8. Să redescoperim literatura populară la ea acasă, în Graiul Maramureşului, Anul 
XXVII, Nr. 7654, 26 mai 2015, p. 6; 
          9. Cămaşa tradiţională – o distincţie identitară naţională, în Graiul Maramureşului, 
Anul XXVII, Nr. 7678, 24 iunie 2015, p. 10 şi revista Dacia Nemuritoare, nr. 24, august 
2015, p.10; 
         10. 10 Mai - Ziua Monarhiei, în Graiul Maramureşului, Anul XXVII, Nr. 7640, 9 mai 
2015, p. 9; 
         11. Gavrilă Hotico Herenta -  un dregător al dălţii, în Gazeta de Maramureş, anul XIV, 
Nr. 628,18-24 aprilie 2015, p.8;  
         12. Mihai Dăncuş - un sacerdot la curtea Muzei Clio, în Graiul Maramureşului, Anul 
XXVII, Nr. 7569, 10 februarie 2015, p. 5; 
         13. Dr. Ioan Marchiş: „Nodul dacic” alias Nodului Maramureşean sau Nodul Sacru, 
recenzie publicată în revista PARADIGME, An II, Nr. 2/2015, Ed. Vasile Goldiş University 
Press, Arad, p. 106-108 şi în revista „Dacia Nemuritoare”, nr. 18, februarie 2015, p. 15; 
14. Aşezarea ucrainenilor în partea de jos a râului Vişeu, în revista „Dacia Nemuritoare”, nr. 
17, ianuarie 2015, p. 15; 
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Cercetător Dr. Gherheş Ilie - Alte activităţi  

- sâmbătă, 14 martie 2015, invitat al postului Nord Tv Borşa, moderator T. Mihali. Tema 
emisiunii „Salvaţi satul maramureşean”; 

- miercuri, 25 martie 2015, Dumbrăviţa - lansare a Manualului de Identitate istorico-culturală 
al localităţii; 

- luni, 30 martie 2015 - film de prezentare TV Bucureşti - Tradiţie şi sănătate; 

- joi, 9 aprilie 2015, invitat al postului Nord Tv Borşa, moderator T. Mihali. Tema emisiunii 
„70 de ani de la eliberarea Maramureşului de sub regimul lui Ivan Odoviciuc. Eroul Găvrilă 
Mihali Ştrifundă; 

- miercuri, 6 mai 2015 participare la şedinţa pe tema „Salvării satului maramureşean” al 
Ordinului Arhitecţilor, coordonator prefect ing. Anton Rohian; 

- miercuri, 10 iunie 2015, invitat la postul de radio Maria, moderator, Janeta Ciocan. Tema 
emisiunii „Istoria scrisului”; 

- duminică, 14 iunie 2015, preşedinte al juriului Concursului Mihai Eminescu desfăşurat la 
Liceul Românesc din Solotvino (Ucraina); 

- vineri, 26 iunie 2015, invitat special la TV EMM. Tema emisiunii „Ziua Drapelului”; 

- 15-16 iulie 2015, cercetare Muzeul Unirii din Alba Iulia, întocmire Proiect „Centenarul 
Marii Uniri 1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 2018”; 

- marţi, 21 iulie 2015, interviu TV EMM despre Crucea celtică; 

- 29 - 30 iulie 2015, cercetare Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale. Tema: Dictatul 
de la Viena şi Maramureşul;  

- am mai acordat interviu în România Liberă (ed. scrisă), adevărul.ro şi Transilvania Jurnal; 
ziarişti: Dan Gheorghe, Angela Sabău, Pop Anca.  

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş  

 Activitatea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Maramureş a fost concretizată în perioada iulie 2014-iulie 2015 prin realizarea unui număr de 
38  manifestări cultural-tradiţionale în judeţ, vernisarea a 26 expoziţii în judeţ, 4 expoziţii în 
ţară, 3 expoziţii în străinătate, 5 tabere naționale și internaționale şi 15 târguri ale meşterilor 
populari în judeţ şi în ţară. De asemenea reprezentanţii instituţiei au participat la de 8 
festivaluri - concurs din ţară unde au obţinut un număr de 3 premii. 
 În conformitate cu obiectivele şi strategia instituţiei am continuat  activitatea de 
tipărire a diverselor lucrări ce se integrează în programul de promovare a culturii tradiţionale. 
Astfel, prin intermediul editurii noastre (Editura Ethnologica) am pus la dispoziţia 
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specialiştilor, dar şi a publicului larg, două volume din  colecţia “Cultura tradiţională”, două 
volume din colecţia “Imago Mundi”, un volum din colecţia „Lirica”, un volum din colecţia 
„Historia”, şi un volum în afara colecției Tot la editura instituţiei am tipărit 4 numere din 
“Memoria Ethnologica”, revistă ştiinţifică a C.J.C.P.C.T. MM. În paginile acestor numere am 
publicat 26 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 18 colecţii de folclor şi 3 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. 
3. Tot în cadrul acţiunii de susţinere şi promovare a culturii tradiţionale am organizat 
patru tabere Naţionale de Fotografie  şi o tabără  de pictură şi artă populară (20 participanţi). 
 În perioada iulie 2014 - iulie 2015 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 30 
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 20 dosare (suport hârtie). 
 Ca urmare a activităţii deosebit de susţinute în taberele de fotografie organizate, arhiva 
specializată pe imagine s-a îmbogăţit cu aprox. 11.400 fotografii etnografice în format digital, 
950 imagini de la diverse activităţi ale instituţiei şi 350 fotografii vechi scanate, ce fac parte 
din colecţii private. 
 

 Activitatea instituţiei Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureş în perioada iulie 2014-iulie 2015 s-a axat pe următoarele direcţii 
principale: 

 I. Cercetare 

 Ţinând cont de prevederile Legii 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial, eforturile specialiştilor de la instituţia noastră 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 2014 - iulie 2015 au fost iniţiate (respectiv au continuat) următoarele 
proiecte de cercetare:  

 Cercetare etnologică în Maramureş (Sighetu Marmației, Ocna Șugatag, Budeşti, 
Repedea, Onceşti, Dragomireşti), Ţara Lăpuşului (Târgu Lăpuş, Dămăcuşeni, Ungureni, 
Rogoz, Suciu de Sus, Cupşeni,  Lăpuş, Suciu de Jos), Ţara Chioarului (Preluca Veche, 
Preluca Nouă, Satulung, Şişeşti, Șurdeşti, Baia Sprie, Dumbrăviţa, Rus, Şomcuta, Mireşu 
Mare), Ţara Codrului (Fărcaș, Ulmeni, Țicău, Tohat, Bicaz, Plopiș, Oarţa de Sus, Gârdani, 
Oarţa de Jos) teme de cercetare: rituri de trecere, tradiţii şi obiceiuri specifice zonelor. 
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 I.2. Rezultatele muncii de cercetare au fost prezentate la: 

 Conferinţe naţionale: 
 1. Colocviul național ”Reprezentarea etnologică și etnomuzeologică. Tradiție și 
contemporaneitate” Târgu-Mureș, 20-22 noiembrie 2014. C.J.C.P.C.T Maramureș s-a 
prezentat cu filmul documentar etnologic:”Breb -Ținutul lemnului viu” (Csiszár Isabella 
Corina, Avram Ioan Florin) 
 2. Conferința națională ”Contemporaneizarea tradiției” Muzeul de Etnografie Baia 
Mare, 20 octombrie 2014 - expoziția Fotoetnografica. (Mariș Ștefan, Felician Săteanu) 
 Conferinţe internaţionale: 
 1) ”90 de ani de la fondarea primei Societăți Cultural-Religioase  românești în 
Maramureșul Istoric din dreapta Tisei” Slatina (Ucraina), 27-28 septembrie 2014. (Felician 
Săteanu) 
 Simpozioane: 

 1) Simpozionul Național ”Cultură și civilizație românească”, Săliștea de Sus, ed. a V-a 
, 13-14 august 2014 (Săteanu Felician) 
 2) Simpozionul ”Multiculturalism în spațiul maramureșean”, 7-8 mai 2015, Baia Mare 
 Activitate în Radio şi Media: 
 1) Radio Trinitas – Emisiunea ”România la zi” realizator Elena Ursache: Obiceiuri de 
Crăciun, Viflaimul, Superstiții de Anul Nou în Maramureș decembrie 2014 (Invitată Csiszár 
Isabella Corina) 
  

 I.3. Rezultatele cercetării au fost publicate în volume de profil: 

1. Timpul mitic în folclorul românesc în Revista Memoria Ethnologica nr. 52-53, iulie-
decembrie 2014 ISSN 1582-8573, pp 178 (Mariş Ştefan); 

2. Colinde  în Revista Memoria Ethnologica nr. 52-53, iulie-decembrie 2014 ISSN 1582-
8573, pp 186 (Avram Ioan Florin); 

3. Obiceiuri păstorești, descântece și povestiri în Suciu de Sus în Revista Memoria 
Ethnologica nr. 52-53, iulie-decembrie 2014 ISSN 1582-8573, pp 190 (Csiszár 
Isabella Corina); 

4. Obiceiuri de toamnă și iarnă din Groșii Țibleșului  în Revista Memoria Ethnologica nr. 
52-53, iulie-decembrie 2014 ISSN 1582-8573, pp 202 (Csiszár Isabella Corina, Poduț 
Maria Mirela); 

5. Obiceiuri și tradiții de azi și de odinioară din Țara Codrului  în Revista Memoria 
Ethnologica nr. 52-53, iulie-decembrie 2014 ISSN 1582-8573, pp 214 (Poduț Maria 
Mirela); 

6. Elemente tradiționale și psihologia kitsch-ului în nunta maramureșeană în Revista 
Memoria Ethnologica nr. 54-55, ianuarie-iunie 2015 ISSN 1582-8573, pp 120 (Csiszár 
Isabella Corina); 

7. Angoasa – de la boala de moarte la revelația mistică în Revista Memoria Ethnologica 
nr. 54-55, ianuarie-iunie 2015 ISSN 1582-8573, pp 136 (Mariș Ștefan); 

8. Ceremonialul nupțial în Pribilești (com. Satulung)  în Revista Memoria Ethnologica 
nr. 54-55, ianuarie-iunie 2015 ISSN 1582-8573, pp 144 (Csiszár Isabella Corina, 
Poduț Maria Mirela); 

9. Nunta tradițională din Mogoșești (com. Satulung)  în Revista Memoria Ethnologica nr. 
54-55, ianuarie-iunie 2015 ISSN 1582-8573, pp 156 (Poduț Maria Mirela); 
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10. Tradiții din comuna Oncești  în Revista Memoria Ethnologica nr. 54-55, ianuarie-iunie 
2015 ISSN 1582-8573, pp 164 (Csiszár Isabella Corina); 

11. Credințe și superstiții la stâna maramureșeană  în Revista Memoria Ethnologica nr. 54-
55, ianuarie-iunie 2015 ISSN 1582-8573, pp 182 (Poduț Maria Mirela); 

12. Orații de nuntă. Aspecte actuale și mutații în Caiete folclorice Argeș XVII, 
Comunicări și materiale pe teme de folclor, etnografie și etnologie, Pitești, 2014, pg. 
123-128 (Poduț Maria Mirela); 

13. Elemente  tradiționale, mutații și influențe  în nunta maramureșeană, în volumul 
Caiete folclorice Argeș, Editura Alean, 2014, pag. 58 – 64 (Csiszár Isabella Corina); 

  

 Total cercetare: 30  cercetări de teren,   3 participări conferinţe naţionale,   1 
participăre conferinţă internațională,  2 simpozioane,  13  studii publicate,   1  
emisiuni radio. 

 

 II. Editare publicaţii 

 1. Revista “Memoria Ethnologica” nr. 52-53 (revistă acreditată de CNCSIS la nivel C) 
cuprinde 15 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 9 colecţii de folclor şi 3 recenzii; 

 2. Casa muzeu Vasile Deac Moșu – autor Ioana Mariș Dăncuș;  

 3. Minialbum – Fotoetnografica ed. a XIII-a, Săpânța – autori: F. Săteanu, D. Stănoiu, 
Gh. Petrilă, N. Hăuca, D. Ceuca, T. Ilie, V. Timurchiș 

 4. Repertoriul arheologic al județului Maramureș – autor Carol Kocsó 

 5. Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș – autor Dorin Ștef 

 6. Minialbum – Fotoetnografica ed. a XIV-a, Valea Vișeului – autori: F. Săteanu, C. 
Dumitrescu, Ghe. Petrila, I. N. Kovacs, R. Kovacs, M. Berciu 

 7. Folclor din Țara Chioarului Vol. I – Pamfil și Maria Bilțiu 

 8. Arhitectura poemului  - Ioan Romeo Roșiianu 

 9.Revista “Memoria Ethnologica” nr. 54-55 (revistă acreditată de CNCSIS la nivel C) 
cuprinde 11 studii ştiinţifice cu autori români şi străini, 9 colecţii de folclor; 

 

 Total editare publicaţii:  10 
 

 III. Manifestări folclorice organizate în colaborare cu consiliile locale: 

 În perioada iunie 2014 – iunie 2015 am organizat, împreună cu consiliile locale 38 de 
acţiuni în judeţ, din care amintim:  

1. Festivalul cântecului şi dansului “Maramureşul răsună”, 19-20 iulie 2014 (Satulung) 

2. “Hora la Prislop”, 17 august 2014 ( Borşa) 
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3. “Festivalul interjudeţean al folclorului din Ţara Codrului”, 14 septembrie 2014 (Asuaju 
de Sus) 

4. “Udătorul din Şurdeşti”, 13 aprilie 2015 (Şişeşti) 

5. ”Tânjaua de pe Mara”, 10 mai 2015 (Ocna Şugatag) 

6. ”Floare mândră de pe Iza”, 23-24 mai 2015 (Şieu) 

7. „Mândru-i danţu pe la noi”,  24 mai 2015 (Recea) 

8. „Sânzâienele”, 24 iunie 2015  (Băiţa de sub Codru) 

9.  “Festivalul portului, cântecului şi dansului de pe Fisculaş”, 5 iulie 2015  (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, aceştea obţinând următoarele premii: 

 1. Neag Livia a obținut Mențiune la festivalul MARIANA DRĂGHICESCU ediția a 
XII-a, 18-21 septembrie 2014, Timișoara 

 2. Bledea Narcisa a obținut Mențiune la festivalul CUNUNA DE CÂNTEC 
ROMÂNESC, 19 -20 septembrie 2014, Ploiești 

 3. . Diana Fătul a obținut Premiul II la Festivalul Interjudețean de Folclor Dragu mi-i 
cântu  și jocu, Tășnad, 21 iunie, 2015; 

 Total premii:  3 
 

V. Participări la târguri 
 

1. Târgul meșterilor populari -”Zilele Seiniului” Baia Mare - 12-13 iulie 2014 (7 meșteri 
populari) 

2. Târgul meșterilor populari -”Produs de Cluj” Baia Mare - 18-20 iulie 2014 (14 meșteri 
populari) 

3. Târgul meșterilor populari - ”Vara băimăreană” Baia Mare  - 15-17 august 2014  (12 
meșteri populari) 

4. Târgul meșterilor populari - ”Zilele Muzeului Țăranului Român” - București – 19-21 sept. 
2014 (7 meșteri populari) 

5. Târgul meșterilor populari - ”Sărbătoarea Castanelor” Baia Mare - 25-28 septembrie 2014 
(32 meșteri populari) 

6. Târgul meșterilor populari - ”Târg de 1 decembrie” Baia Mare  - 28-30 decembrie 2014 (10 
meșteri populari) 
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7.Târgul meșterilor populari - ”Iarna băimăreană” Baia Mare - decembrie 2014 (11 meșteri 
populari) 

8. Târgul meșterilor populari de mărțișor -Piața Milenium. Participă – 27 februarie-2 martie 
2015 (12 meșteri populari) 

9. Târgul meșterilor populari de Paști Baia Mare în P-ța Milenium 3-10 aprilie 2015  (30 de 
meșteri populari) 

10. Târgul meșterilor populari ”Primăvara Românească la Bruxelles , dedicat regiunii 
Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului și Banatului, 24-26 aprilie Bruxelles. (Participă  Bizău 
Ileana, Păpăruza Ana) 

11. Târgul meșterilor populari  ”Zilele  Maramureșului”, 7-10 mai 2015, Baia Mare- 
Bastionul Măcelarilor. Ediția a I-a (21 de meșteri populari) 

12. Târgul meșterilor populari cu ocazia zilelor culturale ale Municipiului Baia Mare – 29 mai 
– 1 iunie 2015 în Centrul Vechi (15 meșteri populari). 

13. Târgul meșterilor populari de Sânzâiene,19-21 iunie 2015, în Piata Milenium  (15 meșteri 
populari) 

14. Târgul meșterilor populari în cadrul Zilele orașului Seini, 11-12 iulie 2015 (4 mesteri 
populari) 

15. Târgul meșterilor populari  ”Produs de Cluj”, 17-19 iulie 2015, Baia Mare (15 meșteri 
populari) 

 

 VI.  Departamentul foto-video 

 În perioada iulie 2014 - iulie 2015 activitatea departamentului foto-video a constat în 
următoarele activităţi generale: 

 

 Expoziţii în judeţ 

1.  Expoziția ”Fotoetnografica” Țara Codrului, ed. a XII-a, la Biblioteca Judeţeană Petre 
Dulfu Baia Mare, 1 – 12 iulie 2014; 

2. Expoziția ”Pasiune și culoare”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 19 iunie 
2014 (Doina Dascălu); 

3.  Expoziția foto, Săliștea de Sus, ed. a V-a,  13-14 august 2014; 

4. Expoziția ”Lumea și noi”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 25 august – 5 
septembrie 2014 (Marcela Toth, Florica Radu); 

5. Expoziția ”Rădăcini”,  la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, în colaborare cu 
CJCPCT Cluj, 15 – 27 septembrie 2014; 
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6. Expoziția ”În memoriam Angela Pop”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 
29 septembrie – 6 septembrie 2014; 

7. Expoziția ”Ipostaze citadine”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 30 
septembrie 2014; 

8. Expoziţia “Salonul de Toamnă al Artiştilor Plastici Maramureşeni”,  la Biblioteca 
Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 2-12 septembrie 2014 (30 expozanți); 

9. Expoziția ”Impresii în materie”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 6-16 
octombrie (10 expozanți); 

10. Expoziția ”Fotoetnografica”, Muzeul Maramureșean Sighet, 17 octombrie 2014; 

11. Expoziția ”Anuala Artelor 2014”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 20 
octombrie 2014; 

12. Expoziția ”Fotoetnografica” în cadrul Zilelor orașului Ulmeni 25 octombrie 2014;  

13. Expoziția ”5XChina” în cadrul Festivalului Fotografiei Chineze în România, 22 
octombrie 2014. În colaborare cu Asociația Euro Foto Art (Oradea), expozant Ștefan 
Toth; 

14. Expozitia ”Fotoenografica”, la Biblioteca Judeţeană Petre Dulfu Baia Mare, 13-24 
noiembrie 2014; 

15. Expoziția ”Culori și forme” Asociația Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic 
Maramureș la Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, 16 februarie 2015; 

16. Expoziția ”Deco Art” Asociația Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic Maramureș la 
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, 27 februarie 2015 Expune: Marinela Călușeru; 

17. Salonul de iarnă – Asociația Artiștilor Plastici – Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” - 
5-16 ianuarie 2015; 

18. Expoziția ”Primăvară și culoare” . Expun: Maria Călean, Iulia Băbaș, Florea Dumitru; 
Bancoș Petru – 10 martie 2015; 

19. Expoziția de Pictură a artistului Moldovan Valentin la Biblioteca ”Petre Dulfu” Baia 
Mare-17 martie 2015; 

20.  Expoziția personală Ioan Drăghici 24 aprilie 2015 – Biblioteca Județeană ”Petre 
Dulfu”; 

21. Expoziția ”Fotoetnografica” - ”Multietnicitate în Maramureș”- 7 mai 2015, Biblioteca 
Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare; 

22. Expoziția ”Fotoetnografica” - Centrul Cultural și Artă Ulmeni – 7 mai 2015; 

23. Salonul de primăvară – Asociația Artiștilor Plastici – Biblioteca Județeană ”Petre 
Dulfu” - 8-15 mai 2015; 

24. Expoziția foto ”Borșa ieri și azi” și Fotoetnografica, 9 mai 2015, Borșa; 
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25. Expoziția personală Gheorghe Indreican, Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, 10 -17 
iunie 2015; 

26. Expoziția de fotografie ”Fotoetnografica” Ediţia a XIV-a., 1-11 iulie 2015, la 
Biblioteca Petre Dulfu Baia Mare; 

27. Expoziția Fotoetnografica ed. a XIV-a Valea Vișeului în cadrul Taberei Internaționale 
de Pictură ”Impresionism” ed. a III-a. Vișeu de Sus. 14 – 19 iulie 2015. În colaborare cu 
Centrul Cultural – Social Vișeu de Sus. 

În judeţele limitrofe:  

− 1. Expoziția ”Fotoetnografica” Țara Codrului, ed. a XII-a, la Muzeul de Artă Satu 
Mare, 20 iunie 2014; 

− 2. Expoziția Fotoetnografica la Satu Mare – 15-30 aprilie 2015 
 

 Alte judeţe: 
 

1. Expoziţia de fotografie "Fotoetnografica" ed. a XII-a Ţara Codrului, Sala Casino, Cluj 
Napoca,  22 aug. - 2 sept. 2014; 

2. Expoziţia-Concurs Naţional "Fotografia document etnografic" ed. a XI-a, 20 
noiembrie 2014, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Târgu Mureş 

 

 Alte ţări: 
 1. Expoziția Fotoetnografica ”Nopți de Sânziene”, Casa de Cultură Belgo-Română, 
Bruxelles, 24 iunie-7 iulie 2014. 

 2. Expoziţia de fotografie "Fotoetnografica" ed. a XIII-a, 1 – 22 decembrie 2014, 
Palatul Administraţiei de stat, Cernăuţi, Ucraina. 

 3. Expoziția ”Primăvara Românească la Bruxelles, dedicat regiunii Transilvaniei, 
Crișanei, Maramureșului și Banatului, 24-26 aprilie 2015 Bruxelles. Participă Săteanu 
Felician. 

 Total expoziţii:  33 
 

 Tabere:  

1.  Tabăra Internațională Fotoetnografica ediţia a XIII-a – Săpânţa, 10 – 17 oct. 2014 

2. Tabăra de pictură şi artă populară ed. a XLV-a, 24 iulie – 4 iulie 2014, Târgu Lăpuş (20 
participanți); 

3.Tabăra Națională de Fotografie  3 -13 aprilie 2015 ed. a XIV-a Vișeu de Sus 

4. Tabăra de pictură și artă populară, 26 iunie-5 iulie 2015, ed. a XLV-a, Târgu Lăpuș. 
Participă un număr de 24 pictori. 
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5. Taberei Internaționale de Pictură ”Impresionism” ed. a III-a. Vișeu de Sus. 14 – 19 iulie 
2015. În colaborare cu Centrul Cultural – Social Vișeu de Sus. 

 Total tabere: 5 
 

 VII. Protocoale, parteneriate, convenţii şi contracte încheiate 

 În decursul anului 2014/2015 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, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Baia Mare, Școala 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 Gimnazială nr. 18  Baia 
Mare, Asociaţia profesională neguvernamentală de asistenţă socială ASOC Baia Mare, 
Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus. 

 
Revista „Nord literar” 
 
 Așa cum și-a propus prin programul editorial cu care a pornit la drum, Revista de 
Cultură „Nord Literar”, ca instituție a Consiliului Județean Maramureș, a continuat să fie unul 
din factorii importanți de valorificare și de promovare a valorilor culturale ale Maramureșului, 
să le integreze între valorile culturale naționale, să comunice cu valorile culturale la nivel 
național.  
 Se poate spune cu toată convingerea că, pe tot parcursul celor doisprezece ani de 
existență, instituția noastră, prin revista editată, prin activitățile pe care le-a promovat 
(colocvii, simpozioane, concursuri literare, întâlniri cu personalități ale vieții literare 
naționale, acordarea de premii literare în numele revistei etc.), a fost unul dintre cei mai 
importanți factori de comunicare a Maramureșului cu țara la nivel spiritual, de cunoaștere a 
acestui topos cultural în complexitatea lui.  
 Faptul că revista a publicat cele mai valoroase creații literare ale scriitorilor 
maramureșeni alături de nume cunoscute din sfera literaturii naționale și, nu de puține ori, din 
sfera literaturii internaționale și, de asemenea, faptul că revista este cunoscută la nivel național 
și internațional prin numărul mare de cititori și de colaboratori reprezintă dovezi certe ale 
importanței acesteia la o mai bună cunoaștere a Maramureșului, a vieții culturale a acestuia.  
 Înscrierea revistei „Nord Literar” în lista revistelor de cultură recunoscute de Uniunea 
Scriitorilor din România, alături de cele mai importante reviste de cultură, numeroasele 
semnale de prețuire venite din partea unor foruri de cultură sau din partea unor personalități 
ale scrisului sunt alte dovezi de recunoaștere a valorii acesteia. Într-unul din mesajele primite, 
Irina Petraș, președinta Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, filială de care 
aparținem, spunea: „Dacă revista a ajuns să străbată atâția ani e semn neîndoielnic că se află 
pe drumul cel bun, că a identificat o urgență a locului și a timpului și a știut să-i răspundă 
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convingător. Nord Literar și-a consolidat tot mai pregnant prezența în viața literară și culturală 
a Maramureșului, a țării, devenind astăzi una din revistele de prestigiu la nivel național. Se 
poate spune că, deși apare în Baia Mare, Nord Literar nu este numai revista Maramureșului, ci 
în aceeași măsură a României”.  
 În perioada la care se referă raportul (iulie 2014-iulie 2015), între obiectivele prioritare 
propuse și realizate notăm: 

- sporirea calității și a valorii materialelor publicate; 
- promovarea, cu prioritate, a creației literare a scriitorilor maramureșeni, fără a ne abate 

de la cerințele valorice pe care revista și le-a impus; 
- asigurarea apariției ritmice și la timp a revistei; 
- promovarea revistei prin întâlniri cu cititorii (în special cu elevi și studenți); 
- difuzarea revistei la nivel local, național și internațional prin abonamente, vânzare 

liberă, schimb de publicații; 
- trimiterea revistei la centrele culturale ale României din străinătate și la comunitățile 

de români din Europa; 
Ca obiective concrete realizate notăm: 

- Organizarea Zilelor Revistei „Nord Literar”, edițiile 2014, 2015, cu participare 
națională și acordarea premiilor revistei; 

- Organizarea, împreună cu Asociația Scriitorilor, a Colocviilor de literatură, edițiile 
2014, 2015, acțiune de interes și cu participare națională; 

- Organizarea, în colaborare cu Asociația Scriitorilor, a evenimentului cultural „Ziua 
scriitorului” (2014, 2015); 

- Participarea la „Zilele Culturii Maramureșene”, prin simpozionul „Scriitori și cărți din 
Maramureș”; 

- Organizarea concursului „Cărțile anului” (2014, 2015), în colaborare cu Asociația 
Scriitorilor; 

- Participarea la întâlniri și activități organizate de Uniunea Scriitorilor din România sau 
de alte instituții de cultură la nivel național; 
Una dintre cele mai importante realizări ale anului 2014 a fost recunoașterea revistei 

„Nord Literar” de către Uniunea Scriitorilor din România între marile reviste naționale ale 
țării și înscrierea sub egida sa.  

 
 

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.  

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Maramureş  

 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, juridic-
contencios, financiar-contabil, resurse umane şi de asigurare tehnico-materială. 
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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 începutul lunii august 2015 fiind deschise două noi servicii publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor, în comunele Giuleşti şi Poienile de Sub Munte. 

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, Autorităţii Electorale Permanente, 
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple şi Biroului 
de Imigrări Maramureş din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. 

În perioada 20 - 23 octombrie 2014, s-a desfăşurat un curs de perfecţionare pe linie de 
stare civilă, privind modificările aduse în starea civilă de ultimele acte normative în domeniu, 
organizat în colaborare cu un furnizor de formare profesională din Cluj-Napoca, autorizat de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, la care au participat ofiţerii de stare civilă 
din judeţ.  De asemenea, în perioada 2 - 6 decembrie 2014, reprezentanţi ai serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ, au participat la un curs de perfecţionare pe 
linie de stare civilă şi evidenţă a persoanelor, la Predeal. 

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 93 de ori în mass-media locală din judeţul Maramureş. 
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 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.  

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 
serviciile locale.  Sunt afişate la loc vizibil documentele necesare eliberării actelor de 
identitate.  

În perioada 1 iulie 2014 - 1 iulie 2015, serviciile de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Maramureş au eliberat 58584 acte de identitate, din care 2022 cărţi de identitate. 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 efectuate 
16130 de verificări în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, fiind soluţionate 1101 
cereri de date cu caracter personal. 

 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.  
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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. 

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  79 
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 19430 menţiuni 
primite de la serviciile locale de stare civilă. 

Tot în această perioadă, s-au verificat cu operativitate 1405 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 46 dosare de schimb de nume pe cale administrativă. 

La nivelul judeţului, s-au întocmit în perioada de referinţă un număr de 4875 acte de 
naştere, 2981 acte de căsătorie şi 5772 acte de deces, eliberându-se 24997 certificate de stare 
civilă.  

Au fost verificate 105 dosare pentru rectificarea unor rubrici din actele de stare civilă, 
ocazie cu care au fost emise avize favorabile şi au fost înregistrate 56 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.  
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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. 

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 
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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. 

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 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 25 de servicii locale, situate la distanţe relativ mari de 
sediul nostru, din cauza cotei de combustibil alocată autoturismelor, care din anul 2010 este 
de 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 25 de servicii existente în municipiile Baia Mare şi Sighetu 
Marmaţiei, în oraşele Baia Sprie, Cavnic, Tîrgu Lăpuş, Şomcuta Mare, Ulmeni, Seini, Borşa, 
Vişeu de Sus, Săliştea de Sus, Dragomireşti şi Tăuţii Măgherăuş şi în comunele Copalnic-
Mănăştur, Repedea, Leordina, Bistra, Fărcaşa, Petrova, Rozavlea, Ocna Şugatag, Recea, 
Săcălăşeni, Giuleşti şi Poienile de Sub Munte, li se vor mai adăuga alte servicii locale, aflate 
în diferite stadii de avizare a documentelor constitutive. 

Strategia pe care am prezentat-o, considerăm a fi o etapă intermediară, tranzitorie, în 
procesul firesc de extindere a formării acestor instituţii, astfel încât, pe măsura asigurării 
resurselor financiare, materiale şi de personal, fiecare unitate administrativ-teritorială să aibă 
propriul serviciu de evidenţă a persoanelor, aşa cum prevede, de altfel, legislaţia în vigoare. 

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. 
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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 /18.05.  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. 

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 2014 planul de întreţinere şi reparaţii a fost aprobat 
prin hotărârile nr.25/19.02.2014, 83/28.05.2014,  150/17.09.2014,  173/29.10.2014   şi 
174/29.10.2014  iar în anul 2015 prin hotărârile nr.36/20.03.2015, 107/01.07.2015 şi 
116/08.07.2015. 

 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 2014 – iulie 2015 a fost de  
30.291.264,89 lei care defalcată pe principalele activităţi arată astfel : 

  I.  Întreţinere curentă pe timp de vară  25.360.287,00  lei 

 II.  Întreţinere curentă pe timp de iarnă    4.655.663,73  lei 

          III. Administrarea domeniului public       275.314,16  lei 

  Principalele lucrări executate, fizic şi valoric , pe aceste activităţi arată astfel : 

I. Întreţinere curentă pe timp de vară 
a. La întreţinerea curentă a părţii carosabile a drumurilor asfaltate în 

lungime  de 577 km s-au executat lucrări de reparaţii  cu mixtură 
asfaltică la cald pe o  suprafaţă de 95,4 mii mp (2,54 % din suprafaţa 
totală) cu valoare de 6.800,6  mii lei şi lucrări de întreţinere  şi reparaţii 
la rece cu emulsie bituminoasă pe o  suprafaţă de 22.600 mp (0,60 % 
din suprafaţa totală) în valoare de 1.529,00 mii lei. 
Întreţinerea curentă a părţii carosabile a drumurilor pietruite în lungime 
de 148,7 km s-a făcut  prin aprovizionare şi aşternere a 10.400 mc de 
material pietros cu o valoarea totală de 895 mii lei. 

b. Pentru întreţinerea platformei drumurilor s-au executat următoarele 
tipuri principale de lucrări : 
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- tratarea  burduşirilor datorate în special creşterii traficului şi 
tonajului autovehicolelor prin refacerea fundaţiei pe o suprafaţă 
de 2.430 mp. 

- aducerea  la profil a acostamentelor prin tăiere manuală şi 
mecanizată  pe o suprafaţă de 72,3  mii mp. 

- curăţiri  şi decolmatări de şanţuri pe o lungime de 4,4  km. 
- completări de acostamente în suprafaţă de 23,5  mii mp. 
- refacere DJ 185 în localitatea Bistra prin executarea unui zid de  

sprijin în lungime de 135 m. Valoarea totală a acestor lucrări a 
fost de 2.905,7 mii lei. 

c. În ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei s-au executat marcaje 
longitudinale pe principalele  drumuri asfaltate în lungime de 306 km şi 
un număr de 124 buc. marcaje transversale (treceri de pietoni). 
Deasemenea s-au aprovizionat  şi montat un număr de 1.204 buc. table 
indicatoare. Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 843,5 mii lei. 

d. La capitolul de întreţinere a podurilor lucrarea cea mai importantă, a 
fost refacerea a 7 buc. rosturi de dilataţie la podul peste râul Someş în 
localitatea Ardusat în  valoare de 69,5 mii lei.  

e. Lucrările privind întreţinerea periodică a drumurilor au constat în 
executarea de covoare asfaltice pe următoarele sectoare de drum : 

- pe DJ 110C în lungime de 1 km în localitatea  Vima Mare, 
- pe DJ 184A în lungime de 4,92 km între localităţile Dumbrăviţa - 

Şindreşti. 
- pe DJ 109G în lungime de 1,41 km între localităţile Vima Mică – 

Sălniţa, 
- pe DJ 186C în lungime de 1,23 km între localităţile Bogdan Vodă 

- Ieud. 
- pe DJ 109F în lungime de 1,51 km în oraş Tg.Lăpuş. 
- pe DJ 187 în lungime de 2,12 km între localităţile Repedea – 

Poienile de sub Munte. 
- pe DJ  108E în lungime de 0,95 km în localitatea Chelinţa. 
- pe DJ 108A în lungime de 2,02 km între localităţile  Fărcaşa-  

Gârdani. 
- pe DJ 171 în lungime de 1,01 km între localităţile  Rogoz – Suciu 

de Sus. 
- pe DJ 193E în lungime de 1,06 km în localitatea Farcaşa. 
- pe DJ 182B în lungime de 4,24 km între localităţile Şomcuta – 

Mireşul Mare. 
- pe DJ 186D în lungime de 1,3 km între localităţile Botiza – Valea 

Sasului. 
- pe DJ 186E în lungime de 1,0 km între localităţile Şieu – Poienile 

Izei. 
- pe DJ 186 în lungime de 1,51 km în localitatea  Bârsana. 
- pe DJ 193 în lungime de 0,64 km sector Ardusat – limită judeţ 

Satu Mare. 
- pe DJ 182C  în lungime  de 0,54 km în localitatea Coaş. 
- pe DJ 184B în lungime de 1 km în localitatea  Ciolt. 

187 

 



 

 

Lungimea totală a covoarelor asfaltice este de 27,46 km cu o valoare de 
9.729,8 mii lei. 

Tratamente  bituminoase  pe următoarle sectoare: 

- DJ 186D pe sector Şieu – Botiza în lungime de 4 km. 
- DJ 108P Oarţa de Jos – Bicaz în lungime de 8,2 km, 
- DJ 171A Suciu de Sus – Groşii Ţibleşului în lungime de 10 km. 
- DJ 171 Suciu de Sus – Rogoz în lungime de 8,7 km. 
- DJ 171C Rogoz – Libotin în lungime  de 3,1 km. 

Lungimea totală a tratamentelor bituminoase este de 34 km cu o valoare de 
1.579,6 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.174/29.10.2014. Pentru menţinerea unei viabilităţi corespunzătoare s-a 
acţionat pentru îndepărtarea zăpezii şi combaterea poleiului cu un număr de 70 
utilaje în felul următor: 6 utilaje grele , 39 autolame şi autolame cu răspânditor, 
8 încărcătoare, 17 utilaje secundare. S-au folosit 3200 to sare şi 4109 mc nisip 
pentru deszăpezirea celor 637 km de drum.  
Costul total al întreţinerii pe timp de iarnă a fost de 4.655.664 lei din care 
deszăpezirea propriu-zisă a  costat 3.224.342 lei , iar celelalte activităţi ca: 
pregătirea drumurilor, plombarea lor în timpul iernii, etc. au fost de 1.431.322 
lei. Ca şi comparaţie vă prezentăm în tabelul de mai jos costurile întreţinerii în 
iarna 2014-2015 faţă de iarna 2013-2014. 

 Iarna 

2013-2014 

Iarna 

2014-2015 

Procent 

Valoare totală 5.720.801 4.655.664 81,38% 

Lucrări de deszăpeziri propriu-zise 3.635.997 3.224.342 88,68 % 

Lucrări de întreţinere 2.084.804 1.431.322 68,65 % 

 

III. Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în 
domeniul drumurilor judeţene a constat în principal din: 

- întocmirea cărţii drumului pentru 69,32 km de drum judeţean. 
- întocmirea cărţii marcajelor pentru 39,49 km de drum judeţean. 
- întocmirea planului de întreţinere pe timp de vară şi iarnă. 
- eliberarea de acorduri şi autorizaţii de amplasare şi acces la 

drumurile judeţene. 
Valoarea totală a acestor activităţi  a fost de 275,3 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 
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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  

Activitatea economico-financiara 

 Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BAIA MARE” este regie 
autonomă cu specific deosebit de interes local, conform Hotarîrii Guvernului Romaniei nr 
398/1997, cu personalitate juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie 
financiară, beneficiază de transferuri de la bugetul local. 

Domeniul de activitate : COD CAEN 5223 –  activități de servicii anexe 
transporturilor aeriene. 

 R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare își desfășoară activitatea pe baza 
regulamentului de  organizare  și funcționare al Regiei. 

 Începînd cu anul 2011(Hotărîrea nr. 95/30 august 2011 a Consiliului Județean 
Maramureș), R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare are statut de serviciu de interes 
economic general (SIEG) și se găsește sub acțiunea prevederilor reglementărilor aplicabile 
emise de UE și de statul român. 

 R.A. Aeroportul  International Baia Mare este membră a Airports Council 
International A.C.I. (asociația internațională a aeroporturilor civile) și a Asociației 
Aeroporturilor din România. 

 Cheltuielile de administrare și de întreținere se asigură din veniturile proprii și, în 
completare, din transferuri  în limita sumelor aprobate cu această destinație. 

 Conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2014, în cazul în care 
în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizari ale veniturilor totale, regia va efectua 
cheltuieli corespunzător gradului de realizare a veniturilor. 

Venituri din activitatea de exploatare pentru anul 2014:   5.576.000  lei, 

din care: 

 Transferuri curente           4.050.000  lei 

 Venituri proprii                    1.526.000  lei 

În anul 2014 regia a realizat un profit net în valoare de 59.252,00 lei și s-a incadrat în 
prevederile bugetare.  

− Cheltuieli privind investițiile 
În anul 2014, Aeroportul Internațional Baia Mare R.A. a realizat investiții, constând în 

dotări independente în sumă de 176,00 mii lei, din care investițiile din surse proprii au fost în 
valoare de 7,00 mii lei.       
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Transferuri primite de la Consiliul Judetean Maramures pentru anul 2014: în total 4.219,00 
mii lei, din care: 

- pentru activități curente interne     4.050,00  mii lei 

- pentru cheltuieli de capital           169,00 mii  lei 

Soldurile conturilor sintetice corespund cu soldurile conturilor analitice. 

S-au respectat toate reglementarile in domeniul controlului financiar preventiv 

Inventarierea  s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale. 

La finele anului 2014, s-au inventariat de către Consiliul Județean Maramureș și bunurile 
proprietate publică aflate în administrarea regiei. Valoarea activelor fixe aparținînd 
domeniului public  este  de 164.972.076 lei. 

La începutul anului 2015 a fost reluată elaborarea documentației necesare pentru investiția de 
extindere și modernizare a suprafeței de mișcare și a suprafețelor conexe, obiectiv de o 
importanță capitală pentru dezvoltarea economică a județului Maramureș. Activitatea deosebit 
de intensă legată de această etapă, datorată perioadei foarte scurte rămase la dispoziție din 
termenele stabilite de finanțator, a avut ca obiect întocmirea de studii și documentații absolut 
necesare îndeplinirii cerințelor formulate de Autoritatea de management prin ghidul 
solicitantului (pentru partea de finanțare) și de Autoritatea Aeronautică (prin întregul sistem 
de reglementări specifice).  

 Astfel: 

- s-a reactualizat studiul de fezabilitate pentru extinderea pistei de decolare-aterizare și 
mărirea portanței acesteia, pentru a cuprinde și categorii de lucrări absolut necesare, respectiv 
lucrările pentru devierea drumului comunal DC 97 Bozânta Mare, regularizarea râului Băița și 
achiziția unei suprafețe de aproximativ 27 hectare de teren necesar a fi expropriată. 

- s-a întocmit expertiza tehnică a pistei, platformei, căilor de rulare, sistemului de colectare a 
apelor și drenaj; 

- a fost întocmit studiul topografic, hidrologic și de impact asupra mediului; 

- a fost întocmit planul urbanistic zonal și documentația tehnică de avizare – zone servituți 
aeronautice 

- a fost întocmită identificarea topografică  și documentația cadastrală de atribuire numere 
cadastrale, respectiv evaluarea tuturor imobilelor în vederea exproprierii; 

- au fost contractate servicii de asistență de specialitate privind întocmirea cererii de finanțare 
pentru proiectul ”Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”. 

- au fost contractate servicii de asistență de specialitate pentru întocmirea documentației de 
atribuire privind investiția sus-amintită. 

- a fost întocmit studiul ornitologic și a vieții sălbatice din zona Aeroportului Baia Mare; 

- a fost întocmit studiul meteorologic multianual 
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- a fost achiziționat echipamentul clinometru pentru reglarea și întreținerea sistemului PAPI și 
asistare vizuală la aterizare 

- a fost achizitionat un tractor de putere mică și consum redus, cu lama de zăpadă și alte 
accesorii. 

  Suma totală cheltuită în acest scop pentru investiția ”Extindere și Modernizare 
Suprafețe Aeroportuare” se ridică la valoarea de 545,918.00 lei 

-Documentația de finanțare a fost depusă în termenul stabilit, iar procedura de achiziție 
publică a fost declanșată și se derulează în continuare cu respectarea strictă a legislației în 
vigoare. 

 

Activitatea în domeniul operațional - handling 

Activitatea în domeniul operațional - handling este coordonată de un director operațional, care 
are în subordine: 

- Compartimentul Dirijare Sol, cu 3 dispeceri sol; 

- Compartimentul Salvare Stingere Incendii, cu 9 agenți salvare și 1 șef compartiment, 

- Compartimentul Handling, fără personal propriu, dar cu sarcini distribuite prin cumul către 
personalul altor servicii dinc adrul aeroportului. Serviciile la sol pentru aeronavele care vin și 
pleacă (ground handling) sunt asigurate cu personal din cadrul compartimentelor tehnice si 
administrative (Mijloace Tehnice Aeroportuare, Mecano-Energetic, Administrativ). 

Traficul aerian de aeroport, mișcări aeronave și pasageri se prezintă după cum urmează: 

- În perioada 01.01. - 31.12.2014: 

Total aterizări + decolări: 1126 mișcări aeronave 

Total pasageri: 21560 (10844 debarcați + 10716 îmbarcați) 

- În perioada 01.01. - 30.06.2015: 

Total aterizări + decolări: 620 mişcări aeronave 

Total pasageri: 10031 (4980 debarcați + 5051 îmbarcați 

Activități si servicii asigurate în domeniul operațional: 

− Administrarea platformei: controlul circulației aeronavelor, vehiculelor şi persoanelor pe 
platformă, alocarea pozițiilor de parcare aeronavelor sosite, managementul siguranței 
operațiunilor la platformă, acțiuni în situații de urgență; 

− Managementul siguranţei: controlul suprafeței de mișcare înaintea fiecărei aterizări sau 
decolări în vederea îndepărtării obstacolelor temporare, îndepărtarea păsărilor şi 
animalelor din perimetru, transmiterea de baze de informare aeronautică ori de câte ori 
situaţia o impune privind existenţa condiţiilor periculoase traficului aerian datorită 
prezenței pe aeroport a zăpezii, gheții sau a altor factori (punerea, scoaterea sau repunerea 
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în funcțiune a unor echipamente esenţiale, stoluri de păsări, etc.), coordonarea permanentă 
cu șeful turnului de control pentru a cunoaște activitatea de zbor din zona de aeroport şi 
situațiile deosebite din zona de aeroport; 

− Asigurarea răspunsului pentru situații de urgență: stabilirea planului de urgență a 
aerodromului pentru a face față unei situații de urgență, micșorarea la minimum a 
efectelor unei astfel de situații în special în ceea ce privește salvarea de vieți omenești și 
menținerea operațiunilor aeriene la un nivel normal, stabilirea procedurilor de coordonare 
a activitătilor diverselor instituții de pe aerodrom şi a celor de stat care intervin în situații 
de urgență, executarea exercițiului general de intervenţie la urgenţă la intervale care să nu 
depăşească doi ani şi exerciții parțiale pentru a asigura că toate deficiențele constatate în 
urma exerciţiului general au fost corectate, asigurarea antrenamentului în vederea 
realizării eficacității, vitezei de organizare a personalului şi a echipamentului de salvare și 
luptă împotriva incendiilor la parametrii standard ICAO, etc. 
 

Activități și servicii în domeniul handling la sol: dirijarea cu semne şi semnale specifice a 
aeronavelor ce sosesc sau pleacă din poziţia de parcare, însoţirea pasagerilor şi menţinerea 
legăturii bilaterale radio cu turnul de control pentru evitarea întârzierii aeronavelor, 
coordonarea activității cu reprezentanţii companiilor aeriene, întocmirea situaţiilor de taxare 
lunare care stau la baza facturării operatorilor aerieni ce efectuează curse regulate, evidenţa 
serviciilor asigurate de către aeroport operatorilor aerieni și a fișei serviciilor de aeroport 
pentru fiecare aeronavă care aterizează și încasarea contravalorii serviciilor asigurate 
operatorului aerian. 

Activități în domeniul statisticii aeronautice de aviație civilă: actualizarea zilnică a bazei de 
date computerizată a traficului aerian de aeroport, întocmirea de rapoarte statistice lunare, 
trimestriale şi anuale solicitate de A.A.C.R., Institutul Național de Statistică, A.C.I., alte 
organisme internaționale acreditate în domeniu. 

 

Folosirea bazei tehnico-materiale şi administrarea patrimoniului 

 În cadrul regiei, în perioada octombrie 2014 - martie 2015 a fost organizat şi a activat  
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 afecteze buna funcţionare a aeroportului. 

 În perioadele de toamnă și primăvară s-au desfășurat activități de revizii, reparații și 
întreținere curentă, atît pentru mijloacele tehnice din dotare, cît și pentru suprafața de 
mișcare (pistă, căi de rulare, platformă de îmbarcare-debarcare) și clădirile aflate în 
administrarea Regiei. 

De asemenea, au fost efectuate lucrări de întreținere a suprafeței înierbate (care reprezintă 
circa 90% din suprafața de peste 80 de hectare ocupate în prezent de aeroport, suprafață ce 
se va mări cu încă aproximativ 26 de hectare după finalizarea investiției la pistă). 
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Activitatea serviciului S.S.I. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii pe Aeroportul Baia Mare, serviciul de salvare şi 
stingere a incendiilor este format din următorul personal: un şef de serviciu, doi şoferi 
pompieri atestaţi şi şapte pompieri profesionişti. 

 Serviciul S.S.I. are în dotare o autospecială FLF 60/92-8 ZIEGLER achiziționată la 
finele anului 2013, două autospeciale APCAAT R 12215, stingătoare remorcabile, stingătoare 
transportabile cu pulbere şi bioxid de carbon, transportabile cu spumă chimică şi stingătoare 
portabile cu pulbere cu bioxid de carbon. 

În perioada iulie 2014 - iulie 2015, Serviciul SSI a asigurat în permanenţă asistenţa PSI la 
toate obiectivele aflate în incinta aeroportului şi societăţile care prestează servicii în cadrul 
acesteia. 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 cursul anului 2014 a fost organizată Aplicația Generală privind punerea în aplicare a 
Planului de Urgență al Aeroportului Internațional Baia Mare. Acest eveniment, care se 
desfășoară o data la fiecare doi ani, a fost organizat în colaborare cu  ISU Maramures, 
SMURD, Serviciul de Ambulanță și Serviciul de Ajutor Maltez. 

 

 Structura organizatorică, respectarea organigramei aprobate şi încadrarea în 
numărul de personal. 

Regia Autonomă “Aeroportul Internaţional Baia Mare” îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Regiei şi a statului de funcţii 
aprobate de către consiliul de administraţie. 

Compartimentele funcţionale ale aeroportului au fost stabilite în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. Organigrama a fost modificată şi aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie şi a fost respectată în ceea ce priveşte structura şi numărul de personal, făcând 
economie bugetului prin folosirea judicioasă a personalului încadrat.Salarizarea personalului 
s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile contractului colectiv de muncă 
la nivel de unitate. 

Contractele încheiate cu agenţii economici care îşi au sediul în cadrul aeroportului, cu 
furnizorii de utilităţi, de piese de schimb, materii şi materiale au fost respectate de către părţi, 
neînregistrîndu-se litigii de natură să justifice acţiuni judecătoreşti sau penalităţi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

193 

 



 

 

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.  

Agricultură  
Camera Agricolă Maramureş  

         Potrivit programului anual de activitate, Camera Agricolă Judeteană Maramures , a reușit în 
aceasta perioada, să-și realizeze acțiunile specifice propuse,: instruirea şi pregătirea profesională a 
producătorii agricoli; monitorizarea si  asistenta in implementarea proiectelor depuse, cereri de plată, 
rapoarte de progres pentru masura 141; identificarea de potenţiali beneficiari ai măsurilor din PNDR 
2014 – 2020  şi consilierea acestora; asistenţa tehnica și elaborare de proiecte; diseminarea 
informaţiilor în rândul populaţiei din mediul rural;  ; acţiuni de informare, popularizare,consultanta, 
asistenţă tehnică de specialitate, toate acestea cu scopul de a asigura fluxul informational necesar în 
special micilor fermieri in vederea alinierii lor la standardele europene. 

1. Cursuri de calificare a producătorilor agricoli 

Tematicile abordate  au inclus, pe lângă modulele de specialitate specifice fiecarei meserii  şi alte 
module de interes si de actualitate pentru producatorii 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 7 cursuri de 
formare profesională cu un numar de 117 absolventi- din care :  4 cursuri lucrator in cresterea 
animalelor ;un  curs de lucrator in cultura plantelor si încă 2 cursuri  de lucrator in cresterea animalelor 
se află în desfasurare cu 55 cursanti. 

 

 

Nr. 

crt. 

Tipul 
cursului 

Meseria Nr. 
cursuri 

Nr. 
absolventi 

Impactul calificarii asupra 
cursantilor 

1. Calificare LUCRATOR IN 
CULTURA 

PLANTELOR 

1 15 100% au fost tineri care au  
accesat fonduri europene din noul 
PNDR 2014-2020 
submasura 6.1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificare LUCRATOR IN 
CRESTEREA 

ANIMALELOR 

4 102 75% au fost tineri care au accesat 
fonuri europene  din noul PNDR 
2014-2020 
submasura 6.1 
22% tineri care vor sa acceseze 
fonduri euripene din noul PNDR 
2014-2020 in urmatoarea sesiune 
3% au deshis o afacere in 
zootehnie. 

3 Calificare LUCRATOR IN 
CRESTEREA 

ANIMALELOR 

2  
In derulare 

 

 55 cursanti  
 

 TOTAL 7 
cursuri 

117 
absolventi 

- 

194 

 



 

 

2.1 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 suprafetelor si structura culturilor din planul de afaceri cu 
cele declarate la APIA(prin declararea suprafetelor mai mici de 0,30ha); ecocondiționalitate- in anul 
2015 producatori agricoli pot beneficia de sprijin financiar din fondurile europene și de la bugetul 
național, dacă se respeca bunele condiții agricole și de mediu (GAEC),  cerințe legale în materie de 
gestionare (SMR) si  

cerințe minime privind utilizarea îngrășămintelor mai ales pentru cei care solicita plati de agromediu  ; 
cerinte pentru cei care solicita sprijin pentru agricultura ecologică etc. S-au desfasurat 11 întâlniri de 
informare a producătorilor agricoli cu 220 participanţi. 

2.2 Cursuri de perfectionare a producatorilor agricoli  

– pentru fermieri care detin ferme de semisubzistenta si au accesat masura 141 

Tematica:   Informare si difuzare de cunostinte in  domeniile: Managementul exploatatiei agricole; 
Agricultura ecologica; Contabilitatea fermei; Protectia mediului. 

Conform  tabelului : 

Nr. 

crt 

Tipul cursului Localitatea  Nr. absolventi Observatii  

1. Perfectionare Bîrsana 61 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

2. Perfectionare Boiu Mare 30 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

3. Perfectionare Coas 12 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

4. Perfectionare Copalnic Manastur 42 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

5. Perfectionare Coroieni 16 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

6. Perfectionare  Miresu Mare 30 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 
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7. Perfectionare Remetea Chioarului 11 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

8. Perfectionare Somcuta Mare 35 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

9. Perfectionare Vima Mica 25 Au participat si absolvit  un 
curs de formare profesionala 
cu o durata  de 40 ore- 
beneficiari ai masuri- 141 

 Total  9 262 - 

 

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:legislaţia nouă în domeniul ecocondiţinalităţii; , 
schimbări climatice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ; amenajamente pastorale; 
produse tradiționale și consacrate; PNDR 2014 – 2020; 

4. Monitorizare si asistenta in implementarea proiectelor depuse. 

Și in acest an intocmirea cererilor de plata, a rapoartelor de progres si modificarea planurilor 
de afaceri a ocupat o pondere destul de mare  in activitatea de baza a consultantilor(conform 
tabelului), aferente sesiunilor de proiecte derulate in peioada 2009-2012,unde Specialisti CAJ 
MM au elaborat un numar de 720 proiecte,in principal pe masura 141 si 112 

Cereri de plata aferente sesiunilor de proiecte derulate in perioada 2009-2012 

 

Nr. 

crt 

Perioada de depunere a 
cererilor de plata 

Transa Cereri de plata Sesiunea de proiecte 

1 August –Noiembrie 2014 II 87 Iunie-Iulie 2012 

2 Februarie – iulie 2015 III 52 Mai -Iulie 2011 

3 Martie – Iunie 2015 IV 74 Aprilie- Mai 2010 

4 Modificare plan de afaceri  

 

 

33 

 

 

- 

 

Aprilie- Mai 2010 

 TOTAL  310  
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5.Identificarea de potenţiali beneficiari ai măsurilor din PNDR 2014 – 2020  - asistenţa 
tehnica și elaborare de proiecte din PNDR 2014 – 2020   

   Acordarea de asistență tehnică în vederea accesării fondurilor europene de către fermieri a 
constituit, de asemenea unul din obiectivele de cea mai mare importanță pe care CAJ 
Maramures, și le-a stabilit pentru anul 2015 .Prin implicarea specialiștilor de la centrele locale 
de consultanță agricolă au fost identificați potențiali beneficiari ai masurilor din noul PNDR: 

  -au fost informati un numar de 151 fermieri din care :63 fermieri pentru Submasura 6.1 
Instalarea tinerilor fermieri si 88 fermieri pentru submasura 6.3 Ferma de familie. 

  - au fost identificati 21 potentiali beneficiari ai submasurii 6.1 si 33 potentiali beneficiari ai 
submasurii 6.3  

  - s-au intocmit  si depus la OJFIR MM  un  proiect pentru Instalarea tinerilor fermieri pe 
submasura 6.1 si 2 proiecte pentru ferma de familie submasura 6.3.S-au depus un numar asa 
de mic de proiecte raportat cei identificati-21 potentiali beneficiari,care dupa prezentarea 
documentelor nu au mai indeplinit conditiile de eligibilitate pentru sesiunea aceasta. 

6. Asistenţă tehnică şi consilierea operatorilor  economici pentru  întocmirea                                                                                                                        
caietului de sarcini în vederea obţinerii atestatului de produs tradiţional:  

 

Nr. 

Crt. 

Operator economic 

 

Denumire produs 
tradiţional 

 

Observatii 

 

1. SC DISTILERIA VOICA SRL CHECHIS  1,,Pălincă de mere Voica de 
Chechiş’’ 

2. ,,Ţuică de prune Voica de 
Chechiş’’ 

3. ,,Horincă de prune Voica de 
Chechiş’’ 

4. ,,Pălincă de pere Voica de 
Chechiş’’ 

5. ,,Horincă de mere Voica de 
Chechiş’’ 

Produse 
atestate 
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2  SC RMT 2000 SRL Ocna Sugatag 1.Prajitura asortata Rodica 

2.Prajitura cu mere Rodica 

3. Prajitura cu branza dulce 
rodica 

4. Cornulete cu magiun 

5. Foi cu miere Rodica 

 

În curs de 
atestare 

 

 

 

 Total   10 produse traditionale  

 

7.Acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate. 

      - Consilierea  producatorilor agricoli in alegerea  tipului si sistemului de exploatatie,a 
tehnologiilor optime si nonagresive  fata de mediu, a utilajelor si echipamentelor, a 
materialului genetic superior.Din înregistrarea  activităţilor zilnice specialişti din reţeaua 
CAJ/CAL(raport lunar de activitate)s-a  acordat consultanta  in domeniile producţiei vegetale 
; producţiei horticole; producţiei zootehnice; agricultura ecologica; domeniul mecanizării ; 
legislaţie . 

     - Consiliere personalizată, care sa răspundă nevoilor specifice  pomicultorilor pe întreaga 
filieră:  etapele tehnice ale măsurii de reconversie, producție,condiționare, ambalare, 
depozitare, transport, procesare, marketing si promovare. 

 

Alte activităţi 

Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare profesională „Pentru Voi  

În perioada iulie 2014- iulie 2015 Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare 
profesională „Pentru Voi”, a desfăşurat următoarele activităţi:  

- servicii de formare profesională prin cursuri iniţiere, perfecţionare/ specializare şi 
calificare autorizate ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), 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 fiind 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 
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- 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: 

- Noţiuni Fundamentale de Igiena pentru angajatii din domeniul alimentatiei publice. 

B.Proiecte cu finanţare europeană 

Proiect ,,Alege-ti meseria,, proiect POSDRU164/2,3/S/137869 avand perioada de 
implementare 29  aprilie 2014 -30 octombrie 2015.  

Consiliere, calificare şi recalificare pentru angazaţii 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  

Obiectivul general al proiectului este: consiliere si orintare profesionala, furnizare de 
programe FPC in constructii si tehnologia informatiei , pentru angajatii din regiunile 
Bucuresti-Ilfov, Nord-Est si Nord –Vest punandu-se un mare accent pe angajatii necalificati 
sau cu nivel scazut de calificare. Implementarea  activităţilor în cadrul proiectului „ Alege-ţi 
meseria” a început în 30 aprilie  

Conferinţa de lansare a proiectului „Alege-ţi meseria”, la biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” 
din 25 iulie 2014 

Octombrie 2014 şi iunie 2015 - Seminar privind avantajele participarii la FPC la Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare 

Pana  in luna Iulie 2015  au beneficiat in cadrul proiectului  de consiliere in cariera un numar 
de 634 persoane din Bucuresti , Iasi si Baia Mare. 

Ca rezultat al activittii de consiliere s-a elaborat un,, Ghid de consiliere profesionala,, si un 
Audio-book cu denumirea: „Darul tau este Potentialul tau” care va fi distribuit atat 
persoanelor din grupul tinta al proiectului cat si persoanelor participante la Conferinta finala a 
proiectului. 

 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. Alte activităţi ale Centrului „Pentru Voi” 

-publicitate şi vizite pentru colaborare la organizatii publice si private din  Maramureş si din 
tara. Centrul Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională  „Pentru Voi” Baia 
Mare 

199 

 



 

 

- 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+ , 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. 
Pana in Iulie 2015 s-au realizat un numar de 24 de editii  in cadrul carora au fost invitati atat 
angajati din Baia Mare si Maramures, cat si antreprenori, unii dintre ei chiar cei care au fost 
cursanti ai centrului sau si-au inceput afacerea proprie prin finantarea din partea proiectelor 
derul;ate de Centrul pentru Voi intre 2007-2015.  

 

Serviciului Judeţean de Pază Maramureș 

 Serviciul Judeţean de Pază Maramureș a fost înfiinţat la data de 01.10.2005 prin 
H.C.L. nr. 81/20.09.2005 ca serviciu public specializat, în subordinea Consiliului Judeţean 
Maramureș, cu personalitate juridică și activitate autofinanţată. Obiectul de activitate al 
Serviciului Judeţean de Pază Maramureș este asigurarea pazei obiectivelor  și bunurilor ce 
aparţin domeniului public și privat al judeţului Maramureș. 

În baza O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 și 
prin H.C.L. nr. 114/12.08.2010 , se stabilește un număr de 101 posturi. 

 Obiectivele păzite de Serviciului Judeţean de Pază Maramureș sunt urmatoarele: 
Şcoala Gimnazială Specială Baia  Mare, str. Barbu Delavrancea, nr. 25/A, Muzeul Judeţean 
de Istorie şi Arheologie, str. Monetăriei, nr. 1, Bastionul Măcelarilor, Piaţa Izvoare,  nr. 1, 
Muzeul Judţeean de Artă “Centrul Artistic” Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 8, Muzeul de 
Mineralogie, bulevardul Traian,  nr. 8, Centrul Şcolar de Educaţie Inclusivă,  str.  8 Martie, nr. 
5-, D.G.A.S.P.C. Maramureş, str. Banatului, nr. 1, D.G.A.S.P.C. Maramureş- C.P.R.U. Baia 
Mare, str. Victor Babeş, nr. 54, D.G.A.S.P.C. Maramureş- S.P.R.U. Baia Mare, str. 
Progresului, nr. 17B, CAS Maramureş, str. Gheorghe Bilaşcu, nr. 22A, Consiliul Judeţean 
Maramureş,  str. Gheorghe Şincai, nr. 46, Centrul de Plasament – Valea Borcutului, nr. 19, 
ISU Maramureş, str. Avram Iancu , nr.1, Centrul Militar,  str. Turnului, nr.1, Centrul de 
Plasament – Ocna Şugatag, str. Primaverii, nr. 94A, Aeroportul Internaţional Baia Mare, 
Tautii Magheraus, str. 66, nr. 22, D.G.A.S.P.C. Maramureş-  C.R.R.P.H. Sighetul 
Marmatiei,str. Dragos Voda, nr. 41, D.G.A.S.P.C. MM- Centru Multifunctional, Sighet 
Marmatiei, str. Unirii, nr. 21A 

Au fost realizate lunar sedinţe  de instruire si pregătire profesionala a agentiilor 
conform planificarilor si programului de instruire. 

In procesul de indeplinire a atribuţiilor de serviciu s-a colaborat bine cu autorităţile 
locale si judeţene, precum si cu organele de politie locale si judeţene. 
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Stimaţi colegi consilieri,  

Perioada supusă analizei este una în care întreaga echipă a Consiliului Judeţean 
Maramureş a depus eforturi consistente pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus 
cu toţii. 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.  

În acest an s-au continuat, s-au finalizat proiecte şi s-au demarat altele noi, toate 
acestea fiind meritul eforturilor colegilor din aparatul propriu, din executiv şi din legislativul 
Consiliului Judeţean Maramureş.  

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  
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