




CUPRINS

Investiții și Dezvoltare Economică

 Reforma și transparentizarea  administrației publice

 Educație

 Sănătate

 Ordine și siguranță publică

 Infrastructură / Smart City

 Urbanism

 Ecologizare și Protecția Mediului

 Sport și Tineret

 Social



Investiții
și dezvoltare 
economică



Ÿ Să atragă investiții private

Ÿ Să gestioneze și să monitorizeze activitatea Serviciului de 
fonduri europene

Ÿ Să gestioneze și să monitorizeze activitatea Serviciului de 
atragere a investițiilor guvernamentale

Ÿ Să creeze premisele construirii primului Parc industrial din 
Baia Mare

Ÿ Să stimuleze mediul antreprenorial, prin promovarea 
parteneriatelor publice–private (HUB pentru tinerii 
antreprenori).

Eficientizăm Direcția 
de Investiții și Proiecte
din cadrul Primăriei

Atribuțiile acestei Direcții vor fi:

Ÿ Generează dezvoltare economică

Ÿ Facilitează atragerea de investitori privați

Ÿ Generează creșterea veniturilor bugetare și salariale ale 
populației

Ÿ Generează confort investitorilor

Utilitatea unei Direcții de Investiții și Proiecte
este evidențiată prin activitățile sale principale:

Investiții
și dezvoltare 
economică



Ÿ Prin identificarea de spații adecvate pentru activitățile lor

Ÿ Prin identificarea resurselor umane necesare acestora

Ÿ Prin identificarea oportunităților economice, în vederea 
ofertării potențialilor investitiori

Ÿ Prin identificarea de potențiali investitori și menținerea unui 
dialog permanent cu aceștia

Ÿ Prin oferirea de suport și consultanță în obținearea tuturor 
documentelor necesare desfășurării activității (avize, 
autorizări, aprobări)

Ÿ Prin medierea dialogului între investitori și sistemul 
educațional local, în vederea optimizării organigramei 

Cum poate ajuta Direcția de Investiții la dezvoltarea 
economică a orașului?

Ÿ Identifică proiecte fezabile în vederea finanțării din fonduri 
europene

Ÿ Pregătește documentația necesară absorbției de fonduri 
europene

Ÿ Maximizează sumele atrase, prin identificarea potențialului 
maxim

Ÿ Identifică surse de finanțare prin fonduri europene

Ÿ Solicită fonduri în vederea cofinanțării (rezervă bani în buget)

Atribuții și misiuni principale:

Înființăm Serviciul 
de fonduri europene

Investiții
și dezvoltare 
economică



Ÿ Colaborăm cu toate firmele de consultanță din țară.

Ÿ Asigurăm susținere politică adecvată pentru obținerea 
documentațiilor necesare, inclusiv hotărâri de guvern.

Ÿ Stabilim ca standard capacitatea angajaților de a contura un 
proiect într-o perioadă de maximum 3-6 luni. 

Ÿ Creăm o echipă de specialiști, având ca bune practici orașe 
care și-au demonstrat performanța în acest sector (ex. Oradea, 
Cluj-Napoca, Alba-Iulia, dar și orașe din afara granițelor țării)

Ÿ Oferim serviciului prioritate maximă la nivel de primărie, 
pentru susținerea bunei sale funcționări.

Atribuțiile acestui Serviciu vor fi:

Ÿ Dezvoltarea economică și socială într-un interval de timp 
scurt 

Ÿ Modernizarea orașului

Ÿ Scăderea migrației

Ÿ Creșterea veniturilor la nivelul administrației publice, precum 
și la nivelul veniturilor populației

Ÿ Crearea de noi locuri de muncă bine plătite și specializarea 
muncitorilor

Ÿ Atragerea de sute de milioane euro în investiții.

Ÿ Dezvoltarea durabilă a orașului

Beneficiile unui Serviciu de fonduri europene
ca structură de sine stătătoare:

Investiții
și dezvoltare 
economică



Ÿ Scutirea de la plata impozitului pe clădiri corespunzător 
clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial

Ÿ Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea 
destinației sau pentru scoaterea din circuitul agricol a 
terenului aferent parcului industrial

Ÿ Scutirea de la plata impozitului pe terenuri corespunzător 
terenului aferent parcului industrial

Ÿ Scutiri, numai cu acordul autorităților administrației publice 
locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale 
unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror 
certificate de urbanism, autorizații de construire și/sau 
autorizații de desființare de construcții pentru terenurile și 
clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din 
parcul industrial

Ÿ Alte facilități ce pot fi acordate, potrivit legii, de autoritățile 
administrației publice locale

Beneficii acordate investitorilor:

Ÿ Dezvoltăm economia astfel încât să se reflecte și în veniturile 
populației 

Ÿ Generăm și încasăm taxe mai multe pentru bugetul 
administrației publice locale

Ÿ Atragem investitori privați și creăm concurență economică pe 
piața locală

Beneficiile Parcului industrial pentru comunitate:

Ÿ Introducem parcul sub monitorizarea Serviciului de Investiții

Ÿ Identificăm și/sau achiziționăm un teren propice, de cel puțin 
30 de hectare.

Ÿ Racordăm parcul la infrastructura rutieră și la facilitățile de 
apă, canal, gaz, electricitate și telecom

Primii pași pentru implementarea 
Parcului industrial:

Creăm primul 
Parc Industrial 
din Baia Mare



Reforma și 
transparentizarea 
administrației 
publice

Ÿ Scopul administrației locale este acela de a dezvolta orașul și 
de a crește calitatea vieții cetățenilor. O administrație eficientă 
este proactivă și este capabilă să anticipeze provocările 
viitorului și să le considere din timp, pentru a minimaliza 
efectul acestora. De multe ori, factorii de decizie nu ascultă de 
vocea cetățenilor, iar nivelul ridicat de migrație face cu atat 
mai grea consultarea. Statul la cozi la ghișeele instituțiilor 
statului și lipsa transparenței decizionale contribuie la 
ridicarea unei bariere între cetățean și administrație. 

Ÿ Considerăm că modernizarea și reformarea instituțiilor 
statului, și implicit încurajarea contactului direct cu cetățenii, 
va duce nu doar la o mai bună comunicare, ci și la o dezvoltare 
eficientă a Băii Mari.

Ÿ Imposibilitatea inițierii unor proiecte

Ÿ Lipsa transparenței

Ÿ Birocrația excesivă și sistemul administrativ învechit

Ÿ Lipsa contactului cu cetățenii

Probleme la nivelul Primăriei
 și a Consiliului Local Baia Mare



Ÿ Publicarea și actualizarea structurii administrației, cu toate 
detaliile sale legate de departamente, activitate, angajați și 
datele lor de contact

Ÿ Publicarea ordinii de zi și actualizarea deciziilor luate de 
consiliul local, precum și a documentelor aferente, dar și a 
propunerilor de proiect

Ÿ Comunicarea eficientă a detaliilor unui proiect începând de la 
nevoi până la finanțare și implementare

Ÿ Promovarea dreptului cetățeanului de a interoga activitatea 
administrației și a metodelor prin care se poate face acest 
lucru

Ÿ Transmiterea online, video, a ședințelor de Consiliu Local.

Soluțiile USR PLUS:

Transparentizăm
administrația

Reforma și 
transparentizarea 
administrației publice



  mână care apoi să fie scanate

Ÿ Oferim suport online pentru întrebările băimărenilor legate de 
serviciile primăriei

Ÿ Digitalizăm serviciile oferite de primărie 

  fără a fi nevoie să se completeze documente de 
  - Oferim posibilitatea trimiterii informațiilor online,   

  informații cu privire la statusul cererii, în cazul în 
  care procesul este mai lung

  prin metodele frecvent folosite

Ÿ Promovăm și încurajăm utilizarea serviciilor digitale

  - Facilităm plata online a tuturor serviciilor și taxelor 

  - Confirmăm primirea documentelor și oferim  

Ÿ Toate sesizările, inclusiv cele telefonice, vor primi un număr 
unic de înregistrare și răspunsul va fi oferit prin email sau 
telefonic, acolo unde este posibil

Soluțiile USR PLUS:

Digitalizare 
în loc de birocrație

Statul la cozi, birocrația și programul neprietenos sunt doar 

Băimărenii au nevoie frecvent să interacționeze cu administrația 
publică locală pentru anumite servicii. 

câteva aspecte negative ale acestei interacțiuni. 

Finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027. 
Axa Prioritară 2 - O regiune cu orașe SMART. Obiectiv I - 
Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetă-
țenilor, al companiilor și al guvernelor  

Reforma și 
transparentizarea 
administrației publice



Platformă digitală
pentru băimăreni

Ÿ Dezvoltăm o platformă digitală (aplicație mobil + web) prin 
intermediul căreia băimărenii să participe activ la rezolvarea 
problemelor prin:

  - Sesizări online legate de problemele din oraș    

  - Vot online pe diferite aspecte și activități

  statusului și răspunsul administrației)

  - Notificări relevante

  - Promovarea aplicației

  (facilități integrate: înregistrarea sesizării, publicarea 

  - Răsplătirea activității pe platformă prin oferirea de  

Ÿ Încurajăm utilizarea platformei prin:

  - Sugestii către administrația locală

  - Dezbateri pe anumite proiecte

  - Construirea unei comunități digitale

  culturale.
  vouchere sau invitații la evenimentele sportive sau  

Soluțiile USR PLUS:

Deciziile luate de administrație trebuie să fie bazate pe nevoile 
reale ale comunității, iar asta înseamnă că trebuie să îți cunoști 
cetățenii. Tehnologia digitală are capacitatea de a crea o punte 
între administrație și comunitate, prin implicarea facilă și directă 
a cetățenilor în luarea deciziilor. Astfel poate fi implicată și 
consultată chiar și comunitatea băimăreană care nu locuiește în 
oraș. Prin această implicare este încurajat spiritul civic al 
comunității și dezvoltarea armonioasă a orașului, în acord cu 
dorințele și așteptările locuitorilor săi.

Finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027. 
Axa Prioritară 2 - O regiune cu orașe SMART. Obiectiv I - 
Fructificarea avantajelor digitalizării ,  în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al guvernelor  

Reforma și 
transparentizarea 
administrației publice



Ÿ Vom promova constant, prin medii diferite, această inițiativă

Ÿ Prin intermediul unei platforme online, cetățenii pot 
propune, dezbate și apoi alege proiectul către care să 
meargă o parte din bugetul orașului

Ÿ Vom informa în permanență populația cu privire la stadiul 
implementării proiectului propus

Ÿ Vom crea o colaborare permanentă cu Asociațiile de 
Locatari, în vederea identificării și implementării de proiecte 
finanțate din surse externe.

Soluțiile USR PLUS:

Bugetare participativă
în Baia Mare

Reforma și 
transparentizarea 
administrației publice

O altă metodă de a implica direct cetățenii și în strânsă legătură 
cu punctul anterior este bugetarea participativă - comunității îi 
este alocată o parte din buget și are responsabilitatea de a decide 
pe ce sunt cheltuiți acești bani. Cetățenii devin astfel mult mai 
interesați de dezvoltarea orașului și pot contribui activ prin ideile 
lor.



Ÿ Încurajăm inițiativa organizării în asociații de locatari prin 
oferirea de sprijin juridic și facilități fiscale

Ÿ Informăm continuu cetățenii despre drepturile și obligațiile 
pe care le au locatarii

Ÿ Vom crea o colaborare permanentă cu asociațiile de locatari, 
pentru a identifica și implementa proiecte finanțate din 
surse externe

Ÿ Promovăm asociațiile performante prin exemple de bună 
practică

Soluțiile USR PLUS:

Încurajarea înființării 
și funcționării 
asociațiilor de locatari 
și proprietari

Comunicarea cu cetățenii este mult mai facilă dacă aceștia sunt 
organizați în asociații de locatari și/sau proprietari, iar acest lucru 
se vede deja în dezvoltarea anumitor zone ale Băii Mari. Nivelul 
de organizare este mai ridicat acolo unde comunitatea se implică 
și în rezolvarea problemelor din vecinătatea blocului unde 
locuiesc.

Reforma și 
transparentizarea 
administrației publice



Educație

Ÿ Printre proiectele pe care le vom implementa cu maximă 
urgență și pentru care vom milita în permanență în ședințele 
de Consiliu Local Baia Mare se numără: 

Ÿ Sistemul de învățământ ar trebui să fie unul dintre pilonii 
principali de dezvoltare sănătoasă a societății noastre. Din 
nefericire, însă, continuă să fie un bolovan de gâtul 
profesorilor, părinților și copiilor deopotrivă., de multe ori 
chiar din cauza ineficientei administrări din partea Primăriei 
Baia Mare. La nivelul Băii Mari suntem deciși să aducem 
Educația în prim-planul administrației locale și să inițiem 
proiecte demne de a fi replicate în tot județul și, de ce nu, în 
toată țara. Totodată, vom dezvolta sistemul de creșe și 
grădinițe, astfel încât fiecare părinte să se poată întoarce la 
serviciu fără griji.

1. Unități de învățământ moderne pe dinafară și în interior
2. Eficientizarea învățământului tehnic și universitar
3. Monitorizarea video a tuturor unităților de învățământ
4. Implementăm programul „Cantină în fiecare școală”
5. Stabilirea de trasee școlare și asigurarea transportului 
școlar, pentru elevi



Ÿ

Ÿ Vom susține și majorarea alocărilor financiare din bugetul 
local, pentru acest segment de activitate, având prioritate 
utilizarea resurselor europene și guvernamentale. 

Ÿ

Ÿ Singura salvare a școlilor, liceelor și grădinițelor din orașul 
nostru o reprezintă crearea unui Serviciu special pentru 
atragerea de fonduri europene, în cadrul Primăriei Baia Mare. 
Vom angaja prin concurs oameni competenți, care să scrie 
proiecte ELIGIBILE, iar prin fondurile câștigate să rezolvăm 
una dintre cele mai mari probleme ale sistemului de 
învățământ din orașul nostru — infrastructura școlară (săli de 
sport, curți de școală amenajate atât pentru sport cât și pentru 
relaxare, laboratoare de fizică, artă sau chimie performant, 
clase dotate cu mobilier adaptat nevoilor și vârstei copiilor, 
dar și cu aparatură care să permită profesorilor să devină și 
educatori, nu doar tutori). 

Ÿ Fără doar și poate, unitățile de învățământ din Baia Mare sunt 
într-o criză cruntă din punct de vedere al dotărilor. Noi nu 
credem că părinții trebuie să zugrăvească clasele în care intră 
copii lor, nici să schimbe parchetul, nici să cumpere cretă sau 
toner. În egală măsură, elevii nu trebuie să aibă grijă cum se 
așază pe scaun astfel încât să nu-și agațe hainele în mobilierul 
ponosit. Și nici să respire igrasia din vestiarul sălii de sport 
(dacă aceasta există!). Sunt multe unități de învățământ 
băimărene care nici acum, în 2020, nu au o sală de sport!

Ÿ Vom asigura un buget anual capabil să susțină modernizarea 
fiecărei unități de învățământ, o dată la 10 ani. 

Educație

Unități de 
învățământ moderne
pe dinafară 
și în interior

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regi-
unea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 5 - O regiune edu-
cată. Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învăța-
rea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii



Ÿ Dorința noastră este de a facilita îmbunătățirea ofertei școlare 
băimărene cu domenii de studiu cerute ACUM pe piața 
muncii: sudură, electromecanică, programare și operare de 
mașini cu comandă numerică ș.a.m.d. 

Ÿ Baia Mare are puterea de a deveni o resursă importantă de 
oameni tineri și calificați în domenii de activitate foarte 
solicitate pe piața regională și națională a forței de muncă. 
Dispunem de 6 unități de învățământ cu profil tehnic, dar 
oferta educațională a acestora nu corespunde în totalitate 
nevoilor pe care le au agenții economici de la noi. Mai mult, 
meseriile pentru care sunt instruiți viitorii angajați le oferă 
acestora perspectiva unor salarii mici, tocmai din cauza 
ofertei slabe de școlarizare. În consecință, oferta slabă 
blochează și posibilitatea atragerii de investitori în domenii de 
muncă bine plătite.

Ÿ Înființăm Institutul Tehnologiei și Informației în Baia Mare. Un 
asemenea proiect va ușura integrarea pe piața muncii a 
tinerilor absolvenți de colegii și licee tehnologice și-i va scuti 
pe părinții din Maramureș de căutarea unei chirii la Cluj sau 
București. Astfel, vom putea asista la micșorarea ratei 
migrației tinerilor apți de muncă, la deschiderea de noi 
oportunități în atragerea de investitori în Baia Mare și la 
crearea de noi perspective în domeniul învățământului dual. 
Suntem siguri că eficientizând învățământul tehnic, în doar 
câțiva ani, vom reuși creșterea salariilor medii din Baia Mare la 
1.000 euro net pe lună. 

Ÿ

Educație

Dezvoltarea 
învățământului tehnic 
și universitar

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regi-
unea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 5 - O regiune edu-
cată. Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învăța-
rea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii



Ÿ Siguranța elevilor la școală nu ar trebui să fie o grijă a 
părinților. În multe școli din Baia Mare părinții încă plătesc 
portari. Noi credem că de acest aspect ar trebui să se 
preocupe în totalitate Primăria Baia Mare. Paza școlilor 
publice, precum și supravegherea elevilor trebuie să 
redevină o prioritate pentru administrația publică locală. Știm 
că asta nu se întâmplă, deși legea o specifică foarte clar. 

Ÿ Cu o investiție strategică în aparatură de supraveghere video 
la fiecare unitate de învățământ din Baia Mare — creșe, 
grădinițe, școli, licee — vom putea asigura paza și securitatea 
copiilor și cadrelor didactice nu doar în timpul programului 
școlar, ci 24 de ore din 24. Ne propunem, pentru început, 
montarea de camere de supraveghere în exteriorul tuturor 
școlilor din Baia Mare, pentru ca în a doua etapă a proiectului 
să extindem rețeaua de echipamente video și în interiorul 
școlilor. 

Educație

Monitorizarea video 
a tuturor unităților 
de învățământ

De ce monitorizare non-stop? 

Ÿ Pentru că o astfel de inițiativă va crea și alte oportunități. În 
primul rând, așa vom putea reda copiilor curtea școlii, care 
momentan e închisă imediat ce elevii și-au încheiat cursurile. 
Noi credem că orele de educație fizică și sport din timpul unei 
săptămâni nu sunt suficiente. Deschiderea porților la școli 24 
din 7 va oferi un cadru și mai larg de practicare a sportului, mai 
ales pentru elevii de gimnaziu și liceu, care nu au unde să 
joace un fotbal sau un bascket decât dacă închiriază pe bani 
serioși un teren sau o sală de sport în mediul privat. Noi vrem 
să vedem copiii jucându-se în aer liber, nu pe telefon!

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regi-
unea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 5 - O regiune edu-
cată. Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învăța-
rea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii



Ÿ Sănătatea copiilor noștri depinde de modul în care se 
alimentează și de obiceiurile alimentare pe care le dobândesc 
încă de la cea mai fragedă vârstă. O soluție la scăderea ratei de 
obezitate infantilă și la crearea unor obiceiuri sănătoase în 
rândul copiilor noștri este cea de completare a infrastructurii 
școlare cu un spațiu de luat masa.

Ÿ Dezvoltarea programului „Cantină în fiecare școală” va aduce 
beneficii pe mai multe paliere și va crea cadrul perfect pentru 
dezvoltarea altor proiecte în interiorul școlilor, care să ofere 
elevilor abilități practice, cum ar fi cele de grădinărit și gătit 
sănătos.

Ÿ Ne propunem crearea unei rețele extinse de cantine școlare în 
Baia Mare. Aceasta va oferi și un bun prilej de a elimina 
chioșcurile din preajma școlilor, care nu sunt controlate 
suficient de Direcția de Sănătate Publică și din care, în 
prezent, elevii își cumpără adevărate bombe alimentare, pline 
de conservanți, coloranți alimentari, sare și zahăr în exces. 

Ÿ Acolo unde nu există spațiu pentru ridicarea sau organizarea 
unei cantine școlare, vom propune soluții alternative, inclusiv 
de organizare a mesei elevilor la școli din apropiere.

Educație

Implementăm 
programul 
„Cantină în fiecare școală”

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regi-
unea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 5 - O regiune edu-
cată. Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învăța-
rea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii



Stabilirea de trasee școlare și asigurarea 
transportului școlar pentru elevi

Alte obiective importante pe care le vom pune 
în aplicare, în domeniul Educației:
Ÿ Vom facilita întâlniri între factorii educaționali și investitorii 

publici sau privați, pentru conectarea ofertei educaționale la 
realitățile pieței muncii dezvoltînd învățământul profesional 
pe meserii și domenii cu valoare adăugată mare.

Ÿ

Ÿ Vom oferi spații pentru entitățile private dispuse să doteze 
laboratoarele școlare cu echipamente și aparatură, astfel 
contribuind la pregătirea viitorilor profesioniști pentru 
nevoile lor prezente și viitoare.

Ÿ

Ÿ Vom crea o strategie de păstrare a tinerilor profesioniști la 
nivel local.

Ÿ

Ÿ Vom construi o rețea extinsă de creșe, ceea ce le-ar permite 
tinerilor părinți să-și armonizeze viața de familie cu cea 
profesională.

Ÿ

Ÿ Vom încuraja investitorii să acorde burse private pentru elevii 
și studenții merituoși, dar și pentru cazurile sociale.

Ÿ Vom parafa parteneriate Consiliile de administrație ale 
instituțiilor de învățământ, pentru a asigura un management 
eficient. În egală măsură vom elabora parteneriate strategice 
cu reprezentanții mediului de afaceri, în vederea adaptării 
curiculei școlare.

La începutul și sfârșitul programului școlar, părinții din Baia Mare 
au de înfruntat mari blocaje în trafic. Asta, din pricina străzilor 
neadaptate la numărul mare de mașini pe străzile ce găzduiesc 
mai multe unități de învățământ. Autobuzele școlare puse la 
dispoziție de primărie nu doar că ar fluidiza traficul la orele de 
vârf, dar ar oferi și o alternativă sigură și modernă pentru elevi și 
părinții lor, care trebuie să jongleze zilnic între programul școlii și 
programul de la serviciu.

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regi-
unea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 5 - O regiune edu-
cată. Obiectiv specific: Îmbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învăța-
rea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii

Educație



Sănătate

Ÿ Domeniul Sănătății este unul dintre cele mai sensibile și mai 
precare atât în Baia Mare, cât și în întreaga țară. De la dotarea și 
modernizarea spitalelor din oraș și până la atragerea de cadre 
medicale competente sunt multe lucruri de făcut. Gândul 
nostru este să implementăm în Baia Mare proiecte care să 
atragă specialiști tineri, pregătiți în domenii care ne lipsesc. 

Ÿ Pe de altă parte, ne dorim în orașul nostru centre medicale 
realizate în parteneriat public-privat, care să răspundă mai 
exact nevoilor medicale de pe piața locală și regională. 

1. Interesul pacientului, în centrul sistemului sanitar

4. Baze naturale de recreere activă și antrenament

2. Modernizarea și dotarea sistemului sanitar
3. Realizarea unui Complex Medical Rezidențial, pentru   
recuperare și dezintoxicare

5. Eliminarea birocrației și încurajarea cercetării



Interesul pacientului, 
în centrul sistemului
sanitar

Ÿ Cu ajutorul colegilor din Parlament, vom implementa un 
program național și local de evaluare a instituțiilor publice de 
sănătate, bazat pe aprecierea pacienților. E foarte important 
pentru noi ca băimărenii să nu mai fie nevoiți să plece la Cluj, 
București sau în Ungaria pentru o a doua opinie, ci să 
găsească local servicii specializate și de încredere. Așadar, în 
plan local, vom urmări instituțiile sanitare care pun în centrul 
activităților lor pacienții și care oferă servicii diverse și de 
calitate. 

Sănătate

Modernizarea 
și dotarea 
unităților sanitare

Ÿ Băimărenii suferă prea mult din cauza lipsei de specialiști în 
Baia Mare și de multe ori se văd nevoiți să plece pentru consult 
sau terapii în alte orașe din țară și străinătate. Tocmai de 
aceea, credem că e important să le oferim acasă tot confortul, 
pentru a le grăbi recuperarea și pentru a le facilita accesul la 
serviciile medicale de care au atâta nevoie. Pentru asta, 
suntem hotărâți să aducem în instituțiile medicale din Baia 
Mare tehnologii, specialiști și aparatură medicală. 

Ÿ

Ÿ Și nu doar atât! De prea multe ori, administrațiile precedente 
au neglijat complet spațiile publice din spitalele băimărene, 
iar toaletele pentru pacienți, lifturile, holurile și spațiile de 
așteptare au rămas la nivelul anilor 70! În următorul mandat, 
vom pune mai mult accent pe confortul pacienților și ne vom 
asigura că formularele de sugestii și reclamații sunt luate în 
considerare de unitățile medicale din Baia Mare.



Realizarea unui 
Complex Medical Rezidențial 
pentru recuperare și dezintoxicare 

Ÿ Asistenții sociali și profesioniștii din domeniul sanitar care 
lucrează în structurile de stat au nevoie de instrumente 
moderne pentru a interveni în cazul cetățenilor dependenți 
de alcool, droguri, jocuri de noroc ș.a.m.d. Un instrument de 
ajutorare a acestora îl reprezintă, cu siguranță, un Complex 
Medical Rezidențial de Dezintoxicare și Consiliere, 
obligatoriu a fi înființat în Baia Mare. 

Ÿ - Pentru că astfel vom avea mai puțini cerșetori și aurolaci pe 
stradă, sporind siguranța cetățenilor de bună credință.
- Pentru că astfel vom plăti mai puține ajutoare sociale.
- Pentru că astfel putem sprijini copiii să fie mai sănătoși și mai 
responsabili.                                         .
- Pentru că astfel putem aduce fonduri la bugetul primăriei, nu 
doar cheltui bani pe servicii sociale invizibile!

Ÿ De ce ar investi Baia Mare în așa ceva?

Ÿ Construcția centrului se poate face prin fonduri diverse, dar în 
principal trebuie să profităm de finanțarea oferită de 
Programul Combaterea Sărăciei 2021-2027 - Program 
Multifond FSE+ și FEDR, Axa 1 și 3. Obiectiv Specific FSE: 
Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor 
de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și 
a rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire 
pe termen lung; Obiectiv Specific FEDR: Asigurarea accesului 
egal la asistență medicală prin dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală primară.

Ÿ Creșterea alarmantă a tinerilor dependenți de tutun, alcool, 
păcănele sau droguri este un alt motiv pentru care un centru 
de dezintoxicare este necesar în orașul nostru. Există prea 
puține astfel de centre publice în România, cel mai apropiat 
de noi fiind la Cluj. Un complex PUBLIC de dezintoxicare în 
Baia Mare va avea pârghii de intervenție și va putea sprijini mai 
multe persoane fără căpătâi, pe care azi le vedem la fiecare 
colț de stradă, dar și tineri care au căzut victime influenței 
negative.

Ÿ Un asemenea complex de dezintoxicare trebuie să 
funcționeze în sistem public-privat și să își poată susține 
activitatea, măcar parțial, din fonduri proprii. Pentru asta, e 
important ca cel puțin 30% dintre paturi să fie ocupate de 
persoane care să-și plătească terapiile, iar restul să fie 
rezervate persoanelor defavorizate, care să fie tratate prin 
fonduri de la Casa de Asigurări de Sănătate și prin fonduri 
locale și guvernamentale. 

Sănătate



Baze naturale 
de recreere activă 
și antrenament

Ÿ Pentru siguranța celor care se vor antrena și recrea pe aceste 
trasee, dar și pentru a preîntâmpina vandalizarea dotărilor 
sportive, vom include un sistem de monitorizare video non-
stop. De asemenea, vom instala panouri informative cu tipuri 
de exerciții și sporturi ce pot fi practicate pe aceste trasee, pe 
diverse nivele de complexitate.

Ÿ Pentru încurajarea practicării sportului în natură, pe dealul de 
deasupra Parcului Municipal „Regina Maria” vom amenaja o 
primă bază naturală de recreere și antrenament, pe modelul 
german „Trim Dich” sau mai cunoscutul Boot Camp Training. 
Acesta va include dotări naturale precum bușteni, bârne și 
pietre cu ajutorul cărora băimărenii să poată efectua exerciții 
într-un cadru natural și, totodată, intim, în sânul naturii. Ne 
dorim, apoi, să identificăm și să amenajăm trasee sportive și 
de recreere în toate cartierele ce mărginesc orașul.

Ÿ Relieful și fauna ce înconjoară Baia Mare este un mare avantaj 
pentru amatorii de sporturi în aer liber. Pe de altă parte, mulți 
dintre tinerii de la noi duc lipsa unor amenajări speciale care 
să le permită practicarea antrenamentelor în aer liber.

Sănătate

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regiu-
nea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3. Axa Prioritară 3 - O 
regiune cu orașe prietenoase cu mediul. Obiective specifice: 
Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infra-
structurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 



Ordine 
și siguranță 
publică

Ÿ Și pentru că dorim să venim în sprijinul forțelor de ordine în 
acest demers de recâștigare a încrederii publice, venim cu 
următoarele soluții:

Ÿ Siguranța băimărenilor este una dintre prioritățile noastre. 
Tocmai pentru că este un element neglijat de prea mulți ani, iar 
fenomenul a dus la înmulțirea amenințărilor fizice la adresa 
cetățenilor din Baia Mare. Dorim să eficientizăm și să 
diversificăm serviciile oferite băimărenilor de către instituțiile 
însărcinate cu paza și securitatea. În plus, considerăm că este 
timpul ca structurile din subordinea Primăriei Baia Mare și a 
Ministerului Afacerilor Interne să recâștige respectul 
comunității în care activează.

1. Centru unic de monitorizare video, fluidizare trafic și 
siguranță publică
2. Puncte fixe de poliție și patrule pedestre în cartiere
3. Controale tematice de lungă durată
4. Eficientizarea activității Poliției Locale



Eliminarea 
birocrației 
și încurajarea 
cercetării

Ÿ Pe de altă parte, vom implementa un sistem de facilități fiscale 
care să încurajeze inovarea și cercetarea în domeniul medical 
local, atât în domeniul public-privat, cât și în cel academic-
privat.

Ÿ La nivelul Băii Mari, ne dorim servicii de calitate și o rețea de 
cabinete și clinici medicale înalt specializate, astfel încât 
băimărenii să aibă posibilitatea de a-și alege local serviciile de 
care au nevoie. Pentru a atrage mai mulți specialiști și 
investitori din sectorul medical, vom elabora facilități care să 
atragă tinerii specialiști în orașul nostru sau care să-I convingă 
pe absolvenții noștri să rămână și să lucreze în orașul natal.

Sănătate

Finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2021-2027, 
Axa Prioritară 5 - Abordări inovative în cercetarea din 
domeniul medical. 



Centru unic 
de monitorizare video, 
fluidizare trafic 
și siguranță publică

Văzut de sus, orașul nostru pare un mare furnicar de mașini. Din 
păcate, organizarea în trafic lipsește cu desăvârșire. Tocmai de 
aceea, considerăm că este oportun să înființăm un Centru unic 
de monitorizare video, la nivelul Poliției Locale, care să 
supravegheze non-stop traficul și siguranța cetățenilor din Baia 
Mare. 

Ordine 
și siguranță publică

Ÿ Să conceapă și să implementeze un program automatizat de 
funcționare a semafoarelor rutiere, în funcție de zonă și de 
traficul rutier, la diferite ore din zi

Ÿ Să fluidizeze traficul rutier

Ÿ Să anunțe prompt instituțiile de intervenție despre situațiile 
aflate în desfășurare și care amenință ordinea și siguranța 
publică

Ÿ Să monitorizeze fiecare stradă din Baia Mare și să intervină 
prompt în situații ce țin de accidente rutiere sau de 
siguranța persoanei

Obiectivele acestui centru unic ar fi: 



Puncte fixe 
de poliție 
și patrule pedestre
în cartiere

S-a demonstrat statistic că prezența fizică a unui agent de poliție 
scade nivelul de infracționalitate stradală. Tocmai de aceea, ne 
dorim ca în fiecare cartier din Baia Mare să existe un punct fix de 
poliție și gardieni publici responsabili de un anumit sector. Ni se 
pare absolut necesar și normal ca băimărenii să știe cine este 
polițistul responsabil de cartierul lor și cui pot cere ajutor rapid și 
eficient, atunci când au o problemă ce ține de securitate. 

Punctele fixe de poliție vor fi amplasate în zonele identificate ca 
problematice sau cu un grad sporit de infracționalitate stradală.

Totodată, ne propunem să eficientizăm activitatea Poliției Locale 
și să creștem numărul de patrule pedestre în oraș, în cartierele ce 
înregistrează cel mai mare număr de contravenții și infracțiuni

Prin crearea unor protocoale cu structurile locale ale MAI, 
patrulele pedestre, acolo unde se impune, vor putea fi compuse 
atât din polițiști locali, cât și din jandarmi și din echipaje ale 
poliției canine.

Ordine 
și siguranță publică

Ÿ Vor crește gradul de încredere al cetățenilor în structurile 
MAI și ale Poliției Locale și 

Ÿ Vor reduce timpii de intervenție a polițiștilor în cazul 
producerii unor infracțiuni

Ÿ Vor scădea rata infracționalității 

Ÿ Vor scădea numărul cerșetorilor din Baia Mare

Aceste patrule:



Controale tematice
de lungă durată

Ordine 
și siguranță publică

Este nevoie de minimum 60 de zile în care să exersezi o nouă 
abilitate sau un obicei pentru a ți-l însuși pe deplin. Asta credem 
că e soluția cea mai la îndemână și pentru eliminarea unor 
activități și contravenții pe care le vedem zilnic în Baia Mare. 

Mai exact, ne propunem ca, periodic, să impunem Poliției Locale 
și altor instituții din subordinea primăriei să realizeze controale 
tematice de lungă durată, la finalul cărora să se extragă efectele 

Suntem convinși că verificările orientate pe o anumită abatere, 
efectuate cu rigurizitate timp de 3-4 luni, ar crea obiceiuri 
sănătoase pe termen lung în domeniile supuse verificării.

Ÿ Pe teme legate de ecologie 

Ÿ Și de curățenie stradală

Ÿ Controale tematice pe tema eradicării cerșetoriei și 
prostituției

Ÿ Controale în domeniul disciplinei în construcții

Vorbim despre:



Eficientizarea activității 
Poliției Locale

La nivelul Poliției Locale Baia Mare, credem că se impune 
efectuarea unui program de eficientizare și profesionalizare. Iar 
prin Consiliul Local ne dorim crearea unui program care să 
sprijine angajații acestei structuri să devină mai buni atât fizic, cât 
și psihic și profesional. Programul de instruire pe care dorim să-l 
implementăm, cu sprijin financiar european și guvernamental, 
va include etape de instruire fizică, instruire în domeniul 
legislației și testare/consiliere psihologică. Fiecare etapă se va 
finaliza printr-un test și, în funcție de nivelul abilităților și 
cunoștințelor demonstrate, angajații Poliției Locale vor fi 
recompensați și/sau sprijiniți de specialiști să-și depășească 
lacunele. Tot în funcție de rezultate vor primi și sarcini de serviciu. 
Recompensele nu trebuie să fie doar de natură bănească, ci pot 
include abonamente la sălile de sport sau includerea în 
programe de schimb de experiență națională și internațională.

Bineînțeles, același principiu de eficientizare și profesionalizare 
va fi aplicat și structurii de management a Poliției Locale, dar și la 
nivelul celorlalte instituții publice din subordinea Primăriei Baia 
Mare.

Meritocrația este unul dintre stâlpii de bază ai Alianței USR PLUS. 
Ne ghidăm după acest principiu și în interiorul partidului, dar și în 
exterior. 

Credem cu tărie că toate aceste măsuri ar spori gradul de 
încredere al populației în structurile de ordine și siguranță 
băimărene și ar constitui un prim pas înspre scăderea cerșetoriei, 
reducerea poluării și infracționalității din orașul nostru.

Ordine 
și siguranță publică

Finanțare: Fonduri europene, guvernamentale și locale



Infrastructură 
Smart City

În domeniul rutier:

Ÿ De la infrastructura rutieră până la cea școlară sau sportivă, 
sunt încă foarte multe de construit în Baia Mare. 

Ÿ Ne propunem să operăm rapid pe mai multe direcții pe care le 
considerăm prioritare, tocmai pentru că au fost neglijate 
foarte mult timp de administrațiile precedente

 Vom dezvolta infrastructura rutieră, în vederea des-
congestionării traficului
 Vom asigura întreținerea adecvată a tuturor străzilor din 
oraș
 Vom crea un Centru unic de monitarizare a traficului, conec-
tat la semafoarele inteligente și camerele de supraveghere, astfel 
încât oamenii legii să poată descongestiona traficul și asigura 
siguranță cetățenilor.

3. Îngroparea tomberoanelor de gunoi

6. Soluții SMART CITY pentru Baia Mare
7. Transport public metropolitan

2. Construirea de parcări și parcări modulare

8. Piste de biciclete interconectate

5. Proiecte de infrastructură necesare pentru Baia Mare, pe 
care le avem în agenda de lucru

1. Modernizarea și dezvoltarea drumurilor și trotuarelor

4. Readucem la viață Centrul Municipal Sportiv



Modernizarea 
și dezvoltarea drumurilor 
și trotuarelor

E timpul să deschidem infrastructura rutieră și pietonală din Baia 
Mare pentru toți cetățenii! Pentru a repara toate aceste 
neajunsuri, vom interveni pe toate străzile și trotuarele din 
municipiu pentru a adapta bordurile și pentru a permite accesul 
facil al persoanelor cu dizabilități în clădirile publice. Pentru că 
plimbarea prin Baia Mare trebuie să fie o plăcere, nu o aventură!

Din nefericire, străzile și trotuarele din Baia Mare nu sunt 
prietenoase cu bicicliștii, persoanele aflate în scaun cu rotile sau 
cu părinții care-și transportă copiii în cărucioare. Pe de altă parte, 
instituțiile locale doar au mimat că facilitează accesul 
persoanelor cu dizabilități în incinta lor. Rampele lipsesc cu 
desăvârșire la intrarea în majoritatea instituțiilor sau sunt 
construite doar de formă, fără a putea fi folosite de către cei în 
drept. 

Infrastructură 
Smart City



Construirea 
de parcări verzi 
și parcări modulare

Infrastructură 
Smart City

În acest context, două intervenții majore 
sunt necesare: 

Ÿ Construirea de noi locuri de parcare
Ÿ Taxarea adecvată a parcării

Numărul de mașini a crecut exponențial în ultimii 30 de ani, dar 
nu și numărul de parcări. Ca atare, cartierele, șoselele și, din 
păcate, trotuarele noastre sunt înțesate de mașini. Traficul intens 
îngroapă Baia Mare într-un nor de fum de eșapament, trotuarele 
sunt de multe ori impracticabile pentru pietoni sau bicicliști, iar 
garajele din cartiere ocupă puținul spațiu public rămas

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regiu-
nea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul. Obiective specifice: Îmbunătățirea 
protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 
special în mediul urban și reducerea poluării.

La nivel de cartiere, garajele construite invididual ar trebui 
înlocuite cu parcări înierbate în aer liber sau parcări modulare, 
acolo unde este spațiu suficient. Pentru implementarea acestui 
deziderat, ne propunem să comunicăm în permanență cu 
asociațiile de proprietari, cu deținătorii acestor garaje și să le 
oferim alternative viabile pentru reconversia terenurilor 
eliberate. Pe locurile eliberate dorim să construim platforme de 
parcare sau parkinguri supraterane, să amenajăm spații verzi și 
locuri de joacă de care să se bucure toți băimărenii din zonă. 
Obiectivul nostru: un mediu nepoluat și 1 loc de parcare 
pentru fiecare familie.



Îngroparea
tomberoanelor de gunoi

Depozitarea gunoiului menajer este un punct important în 
agenda noastră. Cu atât mai mult cu cât soluțiile actuale par să nu 
aibă finalitatea dorită de comunitatea locală. Prin atragerea de 
fonduri europene vom implementa un sistem de tomberoane 
îngropate în pământ. Asfel vom rezolva odată și pentru 
totdeauna problema deșeurilor din Baia Mare.

Infrastructură 
Smart City

Odată cu aceasta, 
vom rezolva mai multe probleme conexe, cum ar fi:

Ÿ Imaginea inestetică a tomberoanelor aflate la vedere

Ÿ Mirosurile urâte și insectele atrase de gunoiul menajer

Ÿ Trotuarele care, în unele cartiere, sunt ocupate de 
tomberoane

Ÿ Răscolirea gunoiului de vânt sau cerșetori

Ÿ Depozitarea și transportul deșeurilor în condiții de igienă



Readucem la viață
Centrul Municipal Sportiv

În lipsa unei infrastructuri adecvate și accesibile, sportivii 
băimăreni și cetățenii care fac sport din plăcere sunt nevoiți să 
plătească sume consistente pentru închirierea unor săli private 
sau să se antreneze în condiții improprii și chiar periculoase 
pentru sănătate.

Tocmai de aceea ne-am concentrat atenția asupra identificării 
unui loc generos pe care să putem amenaja mai multe terenuri 
de sport accesibile publicului larg, dar care să întrunească și 
standardele necesare antrenamentului la nivel de performanță.

Terenul identificat de noi se află în spatele Liceului Tehnologic 
„Aurel Vlaicu” și este mărginit de străzile Victoriei și Victor Babeș. 
Aici avem aproape 45.000 metri pătrați de teren, pe care, în urmă 
cu aproximativ 20 de ani se practica sport la nivel de 
performanță. 

Infrastructură 
Smart City

Suntem deciși să repunem acest spațiu 
în circuitul public și să amenajăm pe această 
suprafață mai multe facilități sportive și recreative:
Ÿ Terenuri de fotbal și minifotbal, unele dotate cu nocturnă

Ÿ Locuri de joacă pentru copii

Ÿ Spații verzi pentru recreere

Ÿ Terenuri dotate cu aparate de fitness (acoperite și în aer 
liber)

Ÿ Terenuri pentru volei și handbal (inclusiv pe nisip)

Ÿ Spații amenajate special pentru escaladări și parkour

Ÿ Terenuri pentru tenis de câmp

Conform proiectului pe care l-am gândit, Centrul Municipal 
Sportiv va fi completat în exterior cu circa 100 locuri de parcare 
și o zonă de recreere, iar în interior va avea și facilități destinate 
alimentației publice și igienei personale (restaurant, vestiare și 
dușuri). 



Proiecte 
de infrastructură 
necesare 
pentru Baia Mare

Infrastructură 
Smart City

Proiecte de infrastructură necesare
pentru Baia Mare, 
pe care le avem în agenda de lucru:

Ÿ Renovarea Pieței Izvoare și a Pieței Albina (modernizarea și 
dotarea spațiilor interioare și exterioare astfel încât comerțul 
cu produse să se desfășoare în deplină siguranță alimentară)

Ÿ Crearea unor piste de biciclete funcționale și interconectate, 
care să simplifice traversarea Băii Mari de la un capăt la altul și, 
de asemenea, să-l conecteze cu localitățile limitrofe, facilitând 
naveta

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Creșterea numărului de parcări în cartiere și în zonele 
aglomerate, cu luarea în calcul a creării unor parcări verzi în 
cele mai importante zone ale orașului

Ÿ

Ÿ

Ÿ Îngroparea cablurilor stradale și transformarea trotuarelor 
astfel încât accesul la cabluri să se facă fără a necesita săpături 
și asfaltări permanente.

Ÿ Dezvoltarea rețelei de hidranți și refacerea intrărilor între 
blocuri, pentru a permite accesul autospecialelor ISU 
Maramureș în caz de incendiu

Ÿ Înființarea primei stații de închiriere a bicicletelor din Baia 
Mare, pentru turiști și localnici

Ÿ

Ÿ Demolarea sau punerea în legalitate a construcțiilor care nu 
respectă sau nu au autorizație de construcție



Soluții 
SMART CITY

Infrastructură 
Smart City

Soluții SMART CITYpe care le vom oferi: 

Ÿ Vom oferi Wi-Fi gratuit în instituțiile publice, în zone publice și 
în transportul public în comun

Ÿ

Ÿ Vom investi în mobilier stradal smart

Ÿ Vom instala echipamente/stații de monitorizare în timp real a 
calității aerului, apei, zgomotului și a traficului

Ÿ Vom implementa soluții de comunicare cu cetățenii prin 
aplicații mobile

Ÿ

Ÿ Vom elabora o strategie pentru transformarea Băii Mari într-un 
Smart City 

Ÿ Vom investi în iluminat inteligent și economicos
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Vom gândi și investi în transportul public inteligent
Ÿ

Ÿ Vom implica în dezvoltarea Băii Mari cât mai mulți specialiști 
locali, prin realizarea de concursuri de soluții

Ÿ

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 2 - O regiune cu 
orașe Smart. Obiective specifice: Fructificarea avantajelor 
digitalizării, in beneficiul cetățenilor, al companiilor si al 
guvernelor



Transport public
metropolitan 

Infrastructură 
Smart City

Aceasta implică: 
Ÿ Planificarea riguroasă a traseelor și a stațiilor, plecând de la 

modelele de transport din planurile de mobilitate

Ÿ Implementarea de benzi dedicate

Ÿ Reabilitarea căilor de rulare și a sistemului de alimentare cu 
energie electrică

Ÿ Implementarea de soluții inteligente de monitorizare a 
poziționării acestora

Ÿ Amenajarea corespunzătoare a stațiilor

Ÿ Implementarea sistemelor de monitorizare video a 
pasagerilor

Ÿ Implementarea sistemului de e-ticketing, inclusiv plată prin 
SMS

Ÿ Facilitarea accesului Wi-Fi în mijloacele de transport etc.

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru re-
giunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 4 - O regiune ac-
cesibilă. Obiective specifice: Dezvoltarea unei mobilități nați-
onale, regionale și locale durabile, reziliente în fața  schim-
bărilor climatice, inteligente și inter-modale, inclusiv îmbu-
nătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontalier.

Reședințele de județ din România trebuie să pregătească planuri 
de mobilitate pentru a accesa fonduri europene, iar regiile de 
transport trebuie transformate în societăți pe acțiuni și să încheie 
contracte de servicii publice cu autoritățile locale. Pentru orașele 
mari se încurajează și chiar se oferă finanțări nerambursabile 
pentru organizarea transportului public la nivel metropolitan, 
dar puține administrații au reușit lucrul acesta, în principal ca 
urmare a faptului că traseele dintre UAT-urile componente sunt 
deja atribuite de către consiliile județene. Investițiile în sistemele 
municipale sau metropolitane de transport publice trebuie să fie 
integrate, astfel încât acestea să poată concura cu succes 
deplasarea cu autoturismul propriu



Piste de biciclete 
interconectate

Infrastructură 
Smart City

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul.  Obiective prioritare: 
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Ne propunem să luptăm cu toată forța pentru realizarea de piste 
interconectate pentru biciclete, care să ofere mobilitate și 
siguranță bicicliștilor. Avem convingerea că dacă încurajăm 
utilizarea bicicletelor, trotinetelor și a altor mijloace alternative de 
transport vom scădea poluarea și traficul rutier din Baia Mare. În 
consecință, aceasta va fi una dintre prioritățile noastre. I

mplicit, ne gândim să înființăm primul sistem de închiriere a 
bicicletelor din Baia Mare, care să fie disponibil pentru localnici și 
turiști, pe bază de abonament. 



Urbanism

Ÿ Rolul administrației este de a asigura șanse și reguli egale în 
folosirea spațiului și dotărilor publice, de a asigura o calitate a 
vieții cât mai bună pentru toată lumea. Administrația 
negociază transformarea, iar derogările de la regulă trebuie 
făcute cu compensații care să sprijine interesul public.

3.Oraș pentru oameni, nu pentru mașini
2.Principii după care ne vom ghida în administrarea Băii Mari

1.Vom elabora un nou Plan Urbanistic General (PUG) al ora-
șului



Vom elabora 
un nou Plan Urbanistic General (PUG) 
al orașului

PUG-ul este documentul care stabilește strategia de dezvoltare a 
orașului pentru 10 ani. În practica curentă și, implicit în Baia Mare, 
aceste planuri nu sunt actualizate la timp și se prelungesc până la 
realizarea unuia nou. PUG-ul orașului nostru a expirat în 2010 și de 
atunci se tot prelungește!!! De atunci, analizele și propunerile de 
urbanism se fac pe zone extrem de mici, mânate de interesele 
personale ale unor grupuri de interese. Planurile de urbanism se 
modifică prin derogări masive, astfel că viziunea generală asupra 
arhitecturii orașului a dispărut și nu mai este controlată la nivelul 
administrației public. Asta încurajează haosul imobiliar, conduce 
la monotonizarea străzilor (ex. str. Victoriei) și la producerea unui 
disconfort sporit în rândul locatarilor din mai multe cartiere 
băimărene.

Urbanism

În viziunea noastră, pentru un beneficiu larg, 
proiectul de urbanism ar trebui să cuprindă 
soluții distincte pentru zone diferite:

Ÿ Să analizeze pe o rază mai mare care sunt nevoile zonei 
(analiză a functionalității și de zonificare) și să prevadă ca 
noua direcție de dezvoltare să includă elemente 
compatibile cu cele deja existente;

Ÿ Să analizeze câte din clădirile vechi pot fi reconvertite în loc 
de a fi demolate, folosind principiul sustenabilității, dar și 
păstrarea și punerea în valoare a istoriei orașului.

Ÿ Să ia în considerare o suprafață plantată cu copaci mai mare, 
pentru a răspunde nevoii generale la nivelul orașului de 
spații verzi și creștere a numărului de copaci � sa tindem 
spre 40% zonă verde pentru oraș 

În oraș:



Ÿ

Ÿ Să verifice existența conexiunii zonei la rețelele publice de 
utilități (apă, canal, electricitate, gaz, comunicații). 

Ÿ

Ÿ În cazul în care cele de mai sus nu sunt asigurate, trebuie întâi 
analizate în ce măsură acestea se pot extinde înainte de 
construirea locuințelor. 

Ÿ Obținerea autorizatiei de constructii se va acorda doar după 
ce rețelele sunt funcționale și accesul la teren este asigurat de 
drumuri care respectă specificațiile din regulamentele 
urbanistice.

Ÿ

Ÿ Să verifice conectivitatea zonei cu restul orașului: prin 
transportul public sau cu autoturismul personal.

Ÿ

Ÿ Să ia în considerare o suprafață plantată cu copaci mai mare 
pentru recreere și loc de joacă pentru copii, dar și pentru a 
răspunde nevoii generale la nivelul orașului de spații verzi și 
creștere a numărului de copaci;

Ÿ Să prevadă funcțiuni complementare necesare zonelor 
rezidențiale (mic comerț,farmacii, creșe etc.).

Ÿ

Pe un teren la periferie:

Urbanism



Principii după care 
ne vom ghida în administrarea
Băii Mari

Urbanism

Locuire diversificată

Accesibilitate 

Funcțiuni mixte și diversitate

Ÿ Adaptarea bordurilor și accesului în clădirile publice 
pentru persoanele cu dizabilități

Ÿ Crearea de piste pentru biciclete care să conecteze 
Baia Mare de la un capăt la altul și care să nu încurce 
traficul rutier sau pietonal

Ÿ Înființarea de parcări publice supra și subterane în toate 
cartierele Băii Mari

Ÿ Zonă de locuit + parcuri și zone de joacă

Ÿ Zonă de locuit + spații comerciale, zone verzi, dotări 
socio-medicale

Ÿ Zonă de locuit + spații pentru birouri, școli și zone verzi

 Vom milita pentru dispunerea și organizarea pe teren 
diversificată (formă dimensiune, caracter, peisaj). Acest 
principiu contribuie la dezvoltarea specificului și la vitalizarea 
zonei, pe principiul biodiversității din natură. În acest sens, vom 
organiza în permanență concursuri de proiecte urbanistice 
pentru zona publică.

credem că fiecare locuință sau loc unde oamenii își desfășoară 
activitatea trebuie să aibă în jur, la distanță de maximum 10 
minute de mers pe jos, servicii și spații de strictă necesitate și cu 
utilizare frecventă (magazin alimentar, parc de recreere și locuri 
de joacă, stație de transport în comun, creșă și grădiniță— în 
cazul  locuințelor) .                                      . 
Deplasarea pietonală trebuie să fie fără obstacole și adaptată 
tuturor (persoanelor imobilizate în cărucior, mamelor cu copii 
mici, persoanelor în vârstă.
 Pentru asta, vom lucra la: 

în viziunea noastră, validată de multe alte orașe din țară și 
străinătate, diversificarea locuirii se completează în mod firesc și 
cu o varietate de activități complementare. Acestea trebuie să 
răspundă nevoilor tuturor categoriilor sociale.



Principii după care 
ne vom ghida în administrarea
Băii Mari

Urbanism

Calitatea arhitecturii 
și a amenajărilor urbane

Sustenabilitate

 Planificarea urbană stabilește strategia, iar arhitectura este 
cea care dă forma. Tocmai de aceea, ne vom asigura că investițiile 
publice au în vedere mai mult decât beneficiul economic pe 
termen scurt, ci acordă atenție și formei, materialelor și detaliilor 
de calitate, indiferent că e vorba clădiri sau de amenajări de 
spațiu public. De asemenea, vom atarge în proiectele publice 
arhitecți celebri sau arhitecți originari din Baia Mare care lucrează 
la mari birouri de arhitectură din Europa

 Considerăm că planificarea urbană trebuie să urmărească, 
în primul rând, soluțiile cu impact redus asupra mediului și 
eficiente din punct de vedere energetic. În acest sens, vom 
încuraja și sprijini cu prioritate soluțiile care au în vedere mai mult 
trafic pietonal și mai puține mașini, care propun încurajarea 
ecosistemelor naturale și a biodiversității.



Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul.  Obiective prioritare: 
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Soluțiile USR PLUS:
     Vom majora profilele pe noile străzi la 10-13 m : 

Tendința curentă în Baia Mare este de a permite aglomerarea 
construcțiilor în spațiile verzi, dar și schimbarea acestora în spații 
destinate „dezvoltării”, adică construirii.
Majoritatea profilelor de străzi propuse în PUZ-urile curente 
folosesc dimensiuni minime (7 m pentru zona carosabilă și 
trotuare stânga-dreapta de 1 m sau de 1,5 m, fără aliniamente de 

Oraș pentru oameni, nu pentru mașini

Un spațiu verde eficient pentru orașe este cel în care vegetația 
este predominantă și este îngrijită și sprijinită să se dezvolte 
armonios. Asta implică și neaprobarea de construcții și zone cu 
sol impermeabil  (betonate, asfaltate...).  În amenajarea 
urbanistică, vom milita pentru ca aleile de circulație să fie din 
materiale permeabile la apă, care să asigure infiltrarea apei de 
ploaie în sol și să permită dezvoltarea vegetației.

Orice stradă nouă din Baia Mare, fie că este în interiorul unui 
cartier rezidențial, fie că este o stradă făcută de Primărie, va avea 
prevăzut un aliniament de arbori. Măsura este oportună pentru 
reducerea efectelor schimbărilor climatice și conduce la:

Ÿ reducerea temperaturilor stradale

Ÿ protecția biodiversității

Ÿ reducerea riscului de inundații

Ÿ reducerea poluării

Urbanism



Centrul Vechi va deveni pietonal

 Starea fațadelor este deplorabilă în tot orașul, în special în 
zona istorică, unde multe clădiri sunt marcate de degradare 
fizică. Pentru reabilitarea fațadelor și clădirilor:

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul.  Obiective prioritare: 
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Urbanism

Ÿ Vom majora taxele sau vom lua în calcul achiziționarea 
sau exproprierea clădirilor, cu sprijinul instituțiilor 
abilitate, în cazul monumentelor istorice.

Ÿ Vom crea parteneriate cu proprietarii clădirilor istorice, 
pentru renovarea lor

lVom readuce disciplina în construcții

 Acolo unde nu vom găsi cale de dialog și vom constata rea 
credință, vom intenta acțiuni în instanță pentru demolarea 
construcțiilor ridicate ilegal. Este vorba de situațiile în care 
acestea nu pot sau nu vor a fi puse în legalitate prin obținerea 
avizelor și a documentației urbanistice necesare.



Ecologizare 
și protecția 
mediului

Pentru a ne bucura de un oraș curat trebuie să oprim sursele de 
praf și poluare și să facem o curățenie cât mai eficientă. 

Ÿ Vom sprijini înlocuirea acoperișurilor de azbest de pe blocuri. 
Finanțare: Programului Operațional Regional pentru regiunea 
Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu orașe 
prietenoase cu mediul.

Ÿ Vom înființa centre de colectare a deșeurilor voluminoase, pe 
modelul marilor orașe din țară și străinătate

Ÿ Vom mări taxa de tranzit pentru mașinile și utilajele grele

Ÿ Vom implementa un sistem mobil de colectare a deșeurilor pe 
râul Săsar, inclusiv a celor de mari dimensiuni 

Soluții USR PLUS:

Ÿ Vom acorda putere sporită Poliției Ecologice și pentru 
Disciplină în Construcții

Ÿ Implementarea unui sistem de parcare alternativă o dată pe 
săptămână, pentru a putea spăla și locurile de parcare

Ÿ După modelul italian și austriac, vom ceda spațiul verde din 
interiorul sensurilor giratorii către firme private băimărene, în 
schimbul asigurării de publicitate. Vom ceda spațiile verzi de 
pe arterele principale către firmele băimărene sau 
multinaționale care, în schimbul publicității, se vor ocupa de 
întreținerea spațiilor verzi. Așadar, vom implica domeniul 
privat pe termen lung în refacerea și întreținerea spațiilor verzi. 
Alegerea designului se va face prin vot public: primăria, firma 
interesată și societatea civilă vor crea fiecare un plan; planul 
câștigător se va alege prin vot pe site-ul primăriei

Ÿ Vom implementa sisteme de colectare selectivă a deșeurilor 

2. Vom achiziționa autobuze electrice și mașini electrice 
pentru instituțiile publice
3. Piste de bicilete interconectate și sistem de închiriere pe 
bază de abonament

1. Decontaminarea terenurilor și izolarea apelor de mină



Ecologizare 
și protecția 
mediului

Decontaminarea terenurilor
și izolarea apelor de mină

Concret, siturile miniere de pe platforma Phoenix, de pe 
platforma Romplumb, de la Flotația Centrală continuă să ne 
atace sănătatea. Insesizabil și sub tăcerea protectoare a 
autorităților locale și județene. Mai mult, recent s-a descoperit un 
nou sit minier poluator la ieșirea din Baia Mare către Tăuții de Sus, 
de unde în continuu se scurg metale grele în pânza freatică a 
zonei noastre metropolitane. Iar de pe iazurile de decantare de 
pe raza Băii Mari se antrenează praf toxic ce conține acest silica 
cristalina. Pe hârtie, iazurile de la Uzina de preparare Săsar și din 
multe alte zone, apar decontaminate, dar realitatea revelată de 
specialiști arată că nu sunt!

Ne angajăm ferm să facem toate demersurile necesare pentru a 
limita și chiar opri poluarea cronică la care sunt supuși 
băimărenii. În paralel, vom responsabiliza Poliția Locală și 
organele competente în domeniul protejării mediului, cum ar fi 
Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, Direcția de 
Sănătate Publică ș.a., astfel încât să acționeze, în măsura 
atribuțiilor lor, pe fiecare sit minier în parte. Iar acolo unde se 
impun pedepse penale, ne vom asigura că acestea se aplică!

Prin apă și sol, băimărenii sunt otrăviți cu metale grele, iar din aer 
inhalăm un praf toxic sclerozant numit silice cristalina, care 
provoacă silicoză. Tot prin aer, băimărenii inhalează și azbestul 
promovat, în urmă cu zeci de ani, ca soluție pentru acoperișurile 
blocurilor. Nu o spunem noi, ci o demonstrează specialiștii din 
orașul nostru. 

Soluția - propusă de specialiștii pe care i-am consultat în acest 
sens - arată că se impune de urgență inventarierea exactă a 
tuturor siturilor contaminate și studierea fiecăruia în parte, 
pentru a le determina gradul de toxicitate, riscul de surpare și 
măsurile de izolare și decontaminare care se impun. Apoi, pe 
baza fondurilor europene și guvernamentale, acestea trebuie 
decontaminate și reînverzite de către cei în drept. Iar Primăria 
Baia Mare și Consiliul Județean trebuie să iasă din acest silentio 
stampa, să iasă din cârdășia pe care o au cu politicienii zilei și să 
facă plângeri penale acolo unde se impune!

Pe de altă parte, vom milita pentru soluționarea depozitării 
nămolului de la stația de epurare Vital, prin izolarea apelor de 
mină încărcate cu metale grele. Ne dorim, astfel, să prevenim 
intrarea lor în rețeaua de canalizare (realizarea treptei 3 de 
procesare). 

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul.



Sport 
și Tineret 

Ÿ Baia Mare trebuie să redevină un oraș prietenos cu sportivii, fie 
ei amatori sau profesioniști. Cu această convingere în gând, 
am realizat un amplu program de încurajare a sportului, care 
va influența în mod pozitiv atât rețeaua școlară locală și 
cluburile sportive, cât și băimărenii de toate vârstele.

Ÿ Spre deosebire de vechea administrație, ne gândim la sport 
nu ca la un vehicol electoral sau un mijloc de atragere a 
simpatiei votanților, ci ca la un angajament pe termen lung 
față de sănătatea băimărenilor. Planul nostru de dezvoltare 
sportivă include toate categoriile de băimăreni și are la bază o 
filosofie demonstrată științific:

Ÿ Fondurile necesare implementării acestui amplu proiect vor fi 
multiple, pornind de la fondurile europene și norvegiene, 
până la cele guvernamentale și, în ultimă instanță, locale. Iată 

În contiunare găsiți programul nostru pentru Sport.

Ÿ 1 leu investit în Sport înseamnă 3 lei economisiți în Sănătate

3. Redeschidem curțile școlilor și promovăm practicarea 
sporturilor de tradiție în unitățile de învățământ

1. Reabilităm, modernizăm și administrăm eficient bazele 
sportive publice
2. Investim în infrastructura școlară și facem sportul distractiv

4. Creăm mai multe terenuri de sport și trasee în aer liber
5.  Înființăm Compartimentul pentru Sport în cadrul Primăriei 
Baia Mare
6. Înființăm Complexul Sportiv Municipal, accesibil tuturor
7. Soluțiile USR PLUS pentru Tineret



Ecologizare 
și protecția 
mediului

Vom achiziționa 
autobuze electrice
și mașini electrice
pentru instituțiile publice

Pe de altă parte, considerăm că este necesară scurtarea timpilor 
de așteptare în stațiile de autobuz. Tocmai de aceea ne-am 
propus să creăm și să punem băimărenilor la dispoziție o 
aplicație care să ofere informații în timp real despre sosirea și 
plecarea autobuzelor și troleibuzelor din Baia Mare. Toate 
acestea vor crește numărul de persoane care utilizează 
transportul în comun și vor avea, implicit, un impact semnificativ 
asupra poluării urbane.

Ne propunem să reînnoim parcul de autobuze al orașului prin 
achiziționarea de autobuze electrice. Un asemenea demers va 
duce la reducerea poluării și la eficientizarea URBIS, datorită 
faptului că acestea au un cost per kilometru mult mai mic față de 
cele pe combustie internă. Privim în viitor, astfel că deja suntem 
la curent cu faptul că UE va deschide axe pentru achiziția de 
autobuze electrice.

Modernizarea va implica și mașinile de serviciu folosite în 
instituțiile publice din subordinea Primăriei Baia Mare, care vor fi, 
în timp, schimbate cu vehicule electrice sau cel puțin hibride.

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru 
regiunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 3 - O regiune cu 
orașe prietenoase cu mediul.  Obiective prioritare: 
Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile

Piste de biciclete 
interconectate
și sistem de închiriere
pe bază de abonament

Ne propunem să luptăm cu toată forța pentru realizarea de piste 
interconectate pentru biciclete, care să ofere mobilitate și 
siguranță bicicliștilor. Avem convingerea că dacă încurajăm 
utilizarea bicicletelor, trotinetelor și a altor mijloace alternative de 
transport vom scădea poluarea și traficul rutier din Baia Mare. În 
consecință, aceasta va fi una dintre prioritățile noastre. Implicit, 
ne gândim să înființăm primul sistem de închiriere a bicicletelor 
din Baia Mare, care să fie disponibil pentru localnici și turiști, pe 
bază de abonament. 



Reabilităm, 
modernizăm 
și administrăm eficient
bazele sportive publice

Foarte multe dintre disciplinele sportive care au făcut istorie în 
Baia Mare au fost pierdute, din cauza lipsei spațiilor de 
desfășurare a activității și a managementului public defectuos.

Sport 
și Tineret 

Pentru readucerea sportivilor
pe terenurile de sport, ne propunem următoarele:

Ÿ Să dotăm spațiile cu echipamente sportive și sanitare, și să 
racordăm spațiile la utilități

Ÿ Să oferim acces gratuit în bazele sportive publice pentru toți 
băimărenii

Ÿ Să ecologizăm periodic terenurile de sport existente și să 
extindem spațiile verzi astfel încât să permită un acces facil 
băimărenilor activi

Ÿ Să inițiem mai multe parteneriate public-private (între 
autorități locale, instituții publice, cluburi sportive și agenți 
economici) pentru a lărgi aria de activități oferite amatorilor 
de sport.



Investim 
în infrastructura
școlară 
și facem 
sportul distractiv

Sport 
și Tineret 

La capitolul investiții în școli, ne vom concentra și pe 
identificarea unor spații optime de construire a unor bazine 
de înot acoperite, în curțile școlilor care au spațiu adiacent 
suficient. Un bun exemplu îl reprezintă Școala Gimnazială 
„A.I. Cuza” sau Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”, ambele 
instituții școlare având în perimetrul lor spațiu suficient 
pentru crearea unui imobil cu două nivele care să găzduiască 
un bazin semiolimpic și o cantină școlară. În baza unui 
parteneriat creat între școli, de aceste investiții pot beneficia și 
elevii școlilor din apropiere. 

 

Un alt sport distractiv și benefic pentru copii este escaladarea. 
Din păcate, acesta lipsește cu desăvârșire din sălile de sport 
băimărene. Și e mare păcat, pentru că escaladarea, la fel ca și 
înotul, de exemplu, antrenează și dezvoltă armonios toți mușchii 
corpului. În cât mai multe școli din Baia Mare, ne propunem să 
amenajăm pereți special dedicați acestei discipline, pentru a 
face orele de sport mai practice și mai amuzante pentru cei mici. 
Astfel, suntem convinși că vom eficientiza spațiul din sălile de 
sport și vom crește adulți sănătoși fizic și psihic.

Aceste bazine școlare pot părea o noutate pentru noi, dar ele fac 
parte din normalitate în state vestice precum Anglia, Germania 
sau Polonia.

Nu în ultimul rând, ne propunem să folosim fondurile europene 
astfel încât să reabilităm toate sălile de sport școlare și terenurile 
de sport aferente. Sălile de sport mici și improvizate — cum găsim 
la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, la Școala Gimnazială 
„Avram Iancu” sau la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” nu 
oferă nici spațiu adecvat, nici siguranță elevilor și profesorilor 
care predau aici. Tocmai de aceea ele trebuie lărgite și reabilitate.

Pe de altă parte, multe din școlile băimărene nu au deloc o sală 
de sport, drept pentru care vom sprijini construcția lor acolo 
unde e nevoie. Un exemplu elocvent este cel al Școlii Gimnaziale 
„Dr. Victor Babeș”, care, deși a inițiat toate demersurile necesare 
pentru a ridica o sală de sport din fonduri proprii, n-a primit 
avizele necesare de la Primărie, dosarul fiind ținut la sertar ani în 
șir până la expirarea avizelor de contruire.



Redeschidem curțile școlilor 
și promovăm practicarea sporturilor de tradiție
în unitățile de învățământ

Sport 
și Tineret 

Foarte multe sporturi de tradiție din Baia Mare au dispărut 
aproape complet odată cu intrarea politicului în școli: handbalul, 
basketul, fotbalul, rugbyul, voleiul, luptele corp la corp, precum 
și înotul, schiul, tenisul sau kayak-canoe. Toate aceste discipline 
ar trebui să existe ca opționale pentru elevii băimăreni și vom 
crea toate condițiile ce țin de Primăria Baia Mare pentru a încuraja 
antrenorii și cluburile sportive să se reîntoarcă în Baia Mare și să 
lucreze din nou la consolidarea sănătății celor mici.

În primul rând, vom redeschide porțile școlilor către cluburile 
sportive și către copii, chiar și după încheierea orelor de 
fiecare zi. Astfel vom stimula competiția și diversificarea 
activităților sportive pentru copii. Ca o consecință, această 
competiție va crea premisa creșterii bazei de selecție pentru 
sportul de performanță. Iar redeschiderea curții școlii pentru 
copii va oferi celor mai mari prilejul să joace fotbal, basket sau 
volei într-un mediu securizat și special amenajat, ca alternativă la 
terenurile de joacă cu tobogane sau la sălile de sport private.

Creăm mai multe terenuri 
de sport și trasee în aer liber

Ne dorim ca Baia Mare să fie un oraș incluziv pentru toate 
generațiile. Vrem ca Baia Mare să devină un oraș al întregii 
familii. Vrem ca parcurile să fie și locuri de amuzament, și 
locuri de antrenament, astfel încât să optimizăm folosirea 
spațiilor verzi pe care le avem și să contribuim la consolidarea 
sănătății cetățenilor.

De asemenea, în fiecare cartier al municipiului, ne propunem să 
montăm aparate de fitness în aer liber, pentru adulți și copii 
deopotrivă.

Baia Mare oferă familiilor foarte puține oportunități pentru 
petrecerea timpului în aer liber, în mod simultan. Terenurile de 
joacă pentru copii nu oferă și adulților oportunitatea de a face 
sport, lucru pe care intenționăm să-l schimbăm. 

Vrem ca bunicii care ies cu nepoții mai mari în parc să poată face 
și ei mișcare la aparatele de fitness dedicate lor, iar adolescenții 
să aibă, de exemplu, zone dedicate de escaladare, tiroliană sau 
de cățărare, pentru a contracara timpul pe care îl petrec în fața 
tabletelor sau telefoanelor. 

Pe Valea Usturoiului și în continuarea Parcului „Regina Maria” 
vom investi în crearea unor trasee de tip „trim dich”. Acest tip de 
traseu este relativ ieftin și ușor de amenajat, dar mai ales este o 
metodă excelentă de antrenare în aer liber pentru întreaga 
familie.



Înființăm 
Compartimentul 
pentru Sport
 în cadrul 
Primăriei Baia Mare

Sport 
și Tineret 

Prin reorganizarea angajaților din Primăria Baia Mare și prin 
eficientizarea diverselor birouri  interne, vom crea un 
Compartiment specializat pe sport în cadrul Biroului de Investiții 
pe care intenționăm să-l înființăm cu prioritate. Acesta poate 
funcționa cu aproximativ 3 angajați cu experiență în atragere de 
fonduri și în sport, astfel încât să reușească să promoveze 
sportivii locali în plan național și internațional, dar și să atragă 
producători din domeniul sportului care să deschidă fabrici în 
Baia Mare.

Angajații acestui Compartiment de Sport 
vor avea următoarele atribuții și responsabilități:

Ÿ

Ÿ Să atragă investitori și producători de echipamente de sport. 
Astfel, Baia Mare va putea deveni distribuitor de aparate și 
echipamente de sport pentru întreaga țară, dar și pentru 
export

Ÿ Să atragă sponsorizări și fonduri pentru sportivii locali și 
pentru evenimentele cu caracter sportiv organizate în Baia 
Mare și Maramureș. Ne gândim, în special, la atragerea de 
sponsorizări pentru sportul de performanță, care a fost 
transformat de vechile administrații, într-un vehicul pur 
electoral, fără substanță și fără continuitate

Ÿ

Ÿ Să promoveze național și internațional cluburile sportive și 
copiii talentați la sport

Ÿ Să creeze politici de transparentizare și de dezvoltare a 
acestui segment de activitate, precum și să creeze cadrul 
partenerial de aplicare a acestor politici

Ÿ

Ÿ Să creeze, promoveze și implementeze evenimente sportive 
cu impact local, național și internațional, în scopul clar de a 
aduce turiști și, respectiv, venituri la bugetul local

Ÿ



Sport 
și Tineret 

Unul dintre proiectele concrete de care se va ocupa 
Compartimentul pentru Sport se numește „Educație pentru 
Sport” și cuprinde o gamă largă de activități pentru toate 
categoriile de băimăreni:

Ÿ Organizarea de evenimente sportive publice, orientate către 
diverse grupuri țintă (copii, tineri, femei, sport în familie, 
vârstnici, persoane cu dizabilități etc.)

Ÿ Atragerea persoanelor vârstnice către activități de mișcare 
în aer liber (ex. drumeții, excursii etc.) și activități sportive 
adaptate vârstei (dans de societate, kinetoterapie, arte 
tradiționale chineze: tai chi chuan, qi qong etc.)

Ÿ Campanii publice de informare, conștientizare și educație în 
favoarea practicării sportului și mișcării în aer liber

Ÿ Aplicarea programului național „Sportul pentru toți”, prin 
elaborarea și susținerea unui calendar local de evenimente 
recreativ-sportive.

Ÿ Promovarea asociațiilor și evenimentelor sportive dedicate 
persoanelor cu dizabilități locomotorii



Înființăm 
Complexul Sportiv Multidisciplinar,
accesibil tuturor

Sport 
și Tineret 

Considerăm propice să construim un complex sportiv la 
standarde europene în Baia Mare. Dorim să oferim băimărenilor 
posibilitatea practicării sportului în condiții demne de secolul 
XXI, astfel că acest complex va fi dedicat nu doar sportivilor de 
performanță, ci tuturor cetățenilor care vor să facă mișcare și 
recuperare medicală. Spațiul propice pentru acest Centru 
Multifuncțional credem că este pe terenul fostului Ștrand 
Municipal, iar complexul va cuprinde:

Ÿ centru de recuperare medicală și refacere a sănătății

Ÿ sală de gimnastică

Ÿ teren pe zgură și teren sintetic

Ÿ cabinet pentru medicina sportivă 

Ÿ sală de fitness

Ÿ spații de cazare pentru sportivi
Ÿ restaurant

Ÿ vestiare

Ÿ un teren multifuncțional cu tribune și piste de alergare
Ÿ bazine de înot

Costrucția unui stadion nou este o altă dorință a noastră. Acesta 
va trebui să fie amplasat într-un spațiu adecvat din punct de 
vedere al mobilitații urbane.
Industria sportului este una foarte complexă, care permite și 
crearea de noi locuri de muncă, și atragerea de sponsorizări 
private, și atragerea de turiști. Vechile administrații au tratat 
sportul ca pe un mijloc constant de spălare a banilor și de 
rezolvare a unor interese personale sau electorale. Scopul nostru 
și dorința noastră este să scoatem sportul băimărean din condiția 
de abonat la bugetul Primăriei Baia Mare și să-l transformăm într-
unul profitabil pentru întregul municipiu.

Spațiile interne dedicate sportului vor putea fi închiriate de 
cluburile sportive private sau de specialiști în kinetoterapie, 
astfel încât acest centru să se autosusțină și chiar să devină o 
sursă de venit pentru bugetul orașului. 

Finanțare: Programului Operațional Regional pentru re-
giunea Nord-Vest 2021-2027, Axa prioritară 6 - O regiune 
atractivă. Obiective prioritare: Favorizarea dezvoltării inte-
grate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patri-
moniului cultural, turismului și securității în zonele urbane



Sport 
și Tineret 

Soluțiile USR PLUS pentru Tineret

Alte soluții pentru sportul de masă 
și pentru recreere:

Ÿ

Ÿ Vom crea cadrul prielnic construirii unui aquaparc într-o zonă 
periurbană a Băii Mari. Suprafata minimă de desfășurare a 
construcției va fi de minim 7 hectare și va cuprinde obligatoriu 
cel puțin 300 de locuri de parcare, bazine interioare și 
exterioare de diferite adâncimi,  zonă de rel axare, 
înfrumusețare și masă.

Ÿ Vom dota parcurile cu aparate de sport pentru cetățenii de 
toate vârstele

Ÿ

Ÿ Vom reabilita infrastructura sportivă școlară și vom permite 
utilizarea lor de către riverani, în afara orelor școlare

Ÿ Vom crea piste de alergare și de biciclete pe malul Săsarului și 
în alte zone care permit acest lucru

Ÿ

Ÿ Vom crea o zpnă de belvedere pe Săsar
Ÿ

Ÿ Vom iniția parteneriate publice–private pentru desfășurarea 
programelor sportive

Ÿ

Ÿ Vom pune la dispoziția ONG-urilor spații în care să-și 
desfășoare activitatea și vom susține implicarea elevilor în 
activități de voluntariat

Ÿ Vom facilita accesul la informații pentru ONG-uri privind 
finanțările locale

Ÿ Vom acorda burse speciale elevilor studioși, care au media 10 
la Evaluarea Națională și la Bacalaureat

Ÿ Vom înființa un Centru comunitar local de tineret, acreditat

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Vom introduce Lucrătorul de Tineret în aparatul administrativ 
al Primăriei Baia Mare

Ÿ

Ÿ Vom consulta tinerii în problemele ce țin de politicile de 
tineret

Ÿ Vom constitui un Consiliu consultativ funcțional pe probleme 
de tineret, care să funcționeze pe lângă autoritatea locală

Ÿ

Ÿ



Social

1. Vom elabora o strategie integrată pentru comunitățile 
marginalizate
2. Centru rezidențial pentru vârstnici și de îngrijire paleativă

4. Vom înființa un Complex Medical Rezidențial de 
Dezintoxicare și Consiliere în Baia Mare

3. Construim un Centru Respiro de tip rezidențial, pentru 
persoanele cu handicap



Social

Vom elabora 
o strategie integrată
pentru comunitățile
marginalizate

E timpul să arătăm respect pentru băimărenii agasați de aceste 
comunități și este timpul să venim în sprijinul acestorul 
comunități, așa cum își doresc și ele.

Comunitățile informale din Baia Mare sunt un factor de 
îngrijorare pentru toată lumea, inclusiv pentru cetățenii care 
locuiesc în aceste zone. Da, vorbim de Craica, de Cuprom, de 
Pirita, de Ferneziu, de zona Gării și restul. De prea multă vreme 
aceste comunități au fost folosite doar ca masă de manevră 
electorală, fără a fi sprijinite activ să se integreze în societate.

Ÿ Rezolvarea problemei de locuire a acestor oameni. Oferirea 
de condiții de trai mai bune, cu dotări care să asigure accesul 
la utilități și posibilitatea dezvoltării în plan educațional, 
profesional și personal. Copiii din aceste comunități nu pot 
performa la școală, dacă nu au condiții minime de confort, 
dacă nu au lumină și apă, iar părinții nu pot să se gândească la 
dezvoltarea lor în plan profesional, atâta timp cât știu că 
noapte de noapte trebuie să doarmă în colibe mizere, alături 
de șobolani și fără posibilitatea de a-și hrăni copiii.

Ÿ

Ÿ Realizarea unui protocol de colaborare cu ONG-urile care și-
au demonstrat capacitatea de a conlucra cu comunitățile 
informale. Asta înseamnă inclusiv sprijinirea financiară a 
acestora pentru a-și pun în plan proiectele sociale. Până 
acum, ONG-urile din domeniul social au primit mai multe 
piedici decât ajutor, iar asta face ca munca lor să nu dea 
roadele așteptate de noi toți.

Ÿ

Ÿ Vom crea un sistem de suplimentare a bugetului pentru 
școlile care se vor implica activ în integrarea copiilor proveniți 
din comunitățile informale și a copiilor cu dizabilități. 
Segregarea copiilor în funcție de etnie sau de condiția 
medicală este cea mai mare greșeală pe care o putem face. 
Exemplul cel mai bun în acest sens este cel de mutare a in 
corpore a familiilor de pe Craica la Cuprom, fapt ce a dus la 
ghetoizarea zonei. E nevoie de planuri individuale pentru 
fiecare familie din aceste comunități și adaptarea soluțiilor în 
mod individual, în funcție de nevoile lor. 

Planul nostru pentru aceste comunități cuprinde
mai multe acțiuni, care pot merge în paralel:



Social

Ÿ Este important ca autoritățile locale să propună firmelor cu 
capacitatea financiară ridicată să „adopte” unele centre 
publice de servicii sociale, acestea fiind în general interesate 
de programe de responsabilitate socială. Ne dorim, de 
asemenea, sprijinirea ONG-urilor care derulează proiecte 
pentru comunitățile marginalizate, atât prin deschiderea de 
linii de finanțare de la bugetul local, cât și prin sprijinirea 
acestora pentru obținerea de sponsorizări sau redirecționări 
din impozite.

Ÿ

Ÿ

Ÿ După realizarea unui plan individualizat de acțiune pentru 
fiecare familie din comunitățile de pe Craica, Cuprom, Pirita, 
Ferneziu etc., vom putea găsi cel mai potrivit mijloc de 
integrare pe piața muncii a adulților. Unii vor avea nevoie de 
calificare, alții de recalificare, alții vor trebui doar ajutați să-și 
găsească un loc de muncă potrivit abilităților deja 
demonstrate. Ne plângem de multe ori că nu avem oameni 
pricepuți pe care să-i angajăm. Credem că a venit timpul să ne 
folosim corect de resursa umană deja existentă și de a o 
reconfigura astfel încât fiecare să contribuie la bunul mers al 
economiei locale.

Ÿ

Ÿ Vom implementa un program de tip afterschool pentru copiii 
proveniți din comunitățile informale, unde vor putea să-și 
pregătească temele, unde vor putea să ia o masă caldă și unde 
să aibă tutori care-i respectă și-i ascultă. Păstrându-i în școală, 
cât timp părinții lor sunt la muncă sau la cursuri, vom fi siguri 
că nu cad sub influența nefastă a rețelelor de cerșetori.

Ÿ Autoritățile locale alocă anual sume importante cultelor, care 
sunt însă direcționate ulterior către construcția sau repararea 
lăcașurilor, ori către plata salariilor. Noi ne propunem 
condiționarea acestor sume de furnizarea unor servicii 
sociale la nivel local. 

Toate aceste soluții trebuie implementate de autoritățile locale, 
adică primăriile (prin SPAS-uri) și Consiliile Județene (prin 
DGASPC-uri), care sunt principalii furnizori de servicii sociale. Și, 
bineînțeles, cu sprijinul și expertiza deja dovedită a ONG-urilor de 
profil.



Social

Centru rezidențial 
pentru vârstnici 
și de îngrijiri paleative

Pe de altă parte, Centrul va avea obligatoriu și un corp dedicat 
îngrijirii paleative, acest serviciu fiind unul extrem de căutat de 
famiile celor care au în îngrijire bonavi irecuperabili. Drama și 
efortul prin care trec aceste familii este de neimaginat. Tocmai de 
aceea credem că înființarea unei astfel de facilități în Baia Mare ar 
ajuta enorm în eliberarea familiilor de griji și în redobândirea 
demnității de către cei bolnavi.

Un Centru rezidențial pentru bătrânii din oraș și împrejurimi ar 
constitui o formă de respect din partea autorităților locale față de 
seniorii noștri. Avem nenumărați băimăreni singuri și bolnavi 
care ar avea nevoie de îngrijire socio-medicală, iar criza sanitară 
din ultimele luni ne-a demonstrat încă o dată că Baia Mare însă nu 
e pregătită să-i asiste așa cum trebuie.

Planul nostru pentru vârstnicii băimăreni este să înființăm de la 
zero un Centru rezidențial pentru vârstnici, în zona Firiza, pe o 
suprafață înconjurată de pădure și aer curat. Centrul va fi realizat 
în sistem public-privat și va avea o capacitate de 300 de locuri, 
astfel încât să poată găzdui și bătrâni singuri din alte localități și 
județe.

Ca autoritate locală, Primăria Baia Mare va putea oferi 
investitorilor terenul necesar pentru construirea imobilului și 
acces neîngrădit la utilități, precum și sprijin la plata cheltuielilor 
în cazul pensionarilor săraci. 



Social

Finanțare: Programul Operaţional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS) � Axa prioritară 6: Sprijin pentru persoanele 
cu dizabilități. Obiectiv Specific FSE+ (ix) Creșterea accesului 
egal la servicii de calitate și sustenabile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a adaptabilității sistemelor de sănătate, a 
serviciilor de îngrijire pe termen lung.

Construim 
un Centru Respiro 
de tip rezidențial
pentru persoanele
cu handicap

Acest Centru va avea, pentru început, 20 de paturi, și va fi 
amplasat într-o zonă intimă a orașului. Angajații Centrului vor 
avea specializări diverse, astfel încât să poată oferi beneficiarilor 
cazare în regim rezidențial, hrană adaptată nevoilor medicale ale 
bolnavilor, îngrijire personală și medicală primară, servicii de 
recuperare și reabilitare funcțională, asistență socială și 
psihologică și activități de petrecere a timpului liber. 

Centrul Respiro va funcționa într-o clădire construită sau 
reabilitată pe teritoriul Băii Mari, pe o suprafață de minim 5.000 
mp, și va putea caza 20 de persoane cu dizabilități pe lună, adică 
în jur de 240 de persoane într-un an. Fondurile necesare unei 
astfel de investiții se pot ridica până la 2 milioane de euro.

Uzura psihică și fizică a asistenților persoanelor cu handicap este 
uriașă, pentru că ei stau zi și noapte la capul celor dragi pe care-i 
îngrijesc. Și nu pot să-și ia concediu, nu au weekenduri libere, nu-
și permit să aibă o viață socială activă ca noi ceilalți. Pe lângă 
toate astea, autoritățile locale și centrale se arată cel puțin 
indiferente atunci când vine vorba de retribuirea lor corectă și la 
timp. Salariile asistenților personali au mereu întârzieri, pentru că 
depind de fondurile primăriei.

Un prim pas pentru sprijinirea acestor oameni este construirea 
unui Centru Respiro cu servicii integrate, care să îi îngrijească pe 
cei bolnavi și pe timp de noapte. Pe de altă parte, acest Centru 
trebuie să ofere asistenților personali consiliere psihologică. 



Social

Ÿ

Ÿ Vom facilita accesul la educație pentru copiii care provin 
din comunitățile informale, inclusiv în limba maternă, și vom 
crea programe afterschool pentru aceștia. Astfel vom ține 
copiii la școală, departe de influența negativă a comunității 
din care provin, oferindu-le un mediu sigur, prielnic învățării, 
și unde vor primi o masă caldă. Părinții acestor copii vor fi 
sprijiniți să învețe o meserie și să fie integrați pe piața muncii.

Ÿ Vom elabora o strategie integrată pentru comunitățile 
marginalizate, cu ajutorul specialiștilor din domeniu și a 
ONG-urilor implicate și vom crea parteneriate cu ONG-urile 
locale pentru a implementa măsuri  de eliminare a 
comunităților informale. Urmare a acestei strategii, vom oferi 
persoanelor provenite din comunitățile informale sprijin 
pentru integrarea în societate, prin întocmirea de acte de 
identitate și facilitarea accesului la spații locative, la locuri de 
muncă, la servicii de sănătate și de educație. Finanțare: 
Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială 
(POIDS), Axa prioritară 7: Sprijin pentru grupurile vulnerabile.

Alte măsuri din domeniul social:

l Finanțare: Programul Operaţional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS), Axa prioritară 7: Sprijin pentru grupurile 
vulnerabile.



Social

Ÿ

Ÿ

Ÿ Vom crea prima tabără în regim rezidențial pentru copiii cu 
dizabilități, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. 
Spațiul natural generos din preajma Băii Mari oferă 
oportunități serioase în acest sens, iar nevoia de tabere 
rezidențiale pentru copiii cu dizabilități este una acută în toată 
țara. O astfel de tabără ar putea include copii proveniți din 
întreaga țară, astfel putând să-și acopere costurile de 
funcționare. Tabăra rezidențială s-ar putea desfășura pe 
parcursul a 60 de zile și se va baza pe sprijinul voluntarilor și 
mai ales al asistenților medicali specializați și al instructorilor 
formați în diverse activități sportive și recreative. 

Ÿ

Ÿ Vom schimba modalitatea de acordare a ajutoarelor 
sociale, prin implementarea unui sistem de tichete sociale cu 
destinație specifică (alimente, haine, etc). Pe de altă parte, 
vom ține o evidență strictă a cazurilor sociale din Baia Mare: 
persoanele apte de muncă vor lucra în folosul comunității, așa 
cum cere legea, sau își vor pierde drepturile sociale.

Ÿ

Ÿ

Ÿ Vom aloca fondurile necesare înființării unui Centru 
pentru vârstnicii singuri din Baia Mare. Administrațiile 
precedente au adoptat două Hotărâri de Consiliu Local în 
scopul amenajării unor astfel de spații în zona Valea Roșie și în 
zona Castelului Pocol, dar n-au alocat niciodatî fondurile 
necesare implementării lor.

Ÿ Vom înființa Banca de Alimente pentru Baia Mare, printr-un 
parteneriat public-privat cu marii retaileri din sectorul 
alimentar

Ÿ Vom propune pentru firmele cu capacitate financiară 
ridicată să adopte centre publice de servicii sociale, ca 
parte a programelor de CSR

Ÿ Vom instala leagăne speciale pentru copiii cu dizabilități în 
parcuri și vom majora numărul leagănelor special adaptate 
pentru copiii sub 3 ani.

l Finanțare: Programul Operaţional Incluziune și Demnitate 
Socială (POIDS), Axa prioritară 6: Sprijin pentru persoanele cu 
dizabilități.



Social

Vom înființa
un Complex Medical Rezidențial 
de Dezintoxicare 
și Consiliere în Baia Mare

Creșterea alarmantă a românilor dependenți de tutun, alcool, 
păcănele sau droguri este un alt motiv pentru care un centru de 
dezintoxicare este necesar în orașul nostru. Există prea puține 
astfel de centre publice în România, cel mai apropiat de noi fiind 
la Cluj. Această instituție poate funcționa pe două paliere � 
medical și social. Astfel, Centrul își va putea acoperi o parte din 
cheltuieli prin contribuția beneficiarilor străini, dar va putea oferi 
terapii și persoanelor fără căpătâi identificate de SPAS și 
DGASPC. Așadar, un asemenea complex de dezintoxicare 
trebuie să funcționeze în sistem public-privat. 

Baia Mare nu trebuie să se rezume doar la a fi un oraș turistic în 
sensul clasic al cuvântului. Turismul medical generează profit în  
multe zone din străinătate, iar un Complex Medical Rezidențial 
de Dezintoxicare și Consiliere ar putea deveni o soluție pentru 
persoanele dependente care caută ajutor specializat. 

Construcția centrului se poate face prin fonduri diverse, dar în 
principal trebuie să profităm de finanțarea oferită de 
Programul Combaterea Sărăciei 2021-2027 - Program Multi-
fond FSE+ și FEDR, Axa 1 și 3. Obiectiv Specific FSE: Creșterea 
accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și 
cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 
Obiectiv Specific FEDR: Asigurarea accesului egal la asistență 
medicală prin dezvoltarea infrastructurii, inclusiv la asistență 
medicală primară.

De ce ar investi Baia Mare în așa ceva ?

Ÿ Pentru că astfel putem aduce fonduri la bugetul 
primăriei, nu doar cheltui bani pe servicii sociale 
invizibile!

Ÿ Pentru că astfel vom plăti mai puține ajutoare sociale.

Ÿ Pentru că astfel vom avea mai puțini cerșetori și aurolaci pe 
stradă, sporind siguranța cetățenilor de bună credință.

Ÿ Pentru că astfel putem sprijini copiii să fie mai sănătoși și mai 
responsabili.



Consilierii USR PLUS pentru Baia Mare

33 ani, consilier USR 
și antreprenor

30 ani, antreprenor, 
voluntarul anului 2019 
în Maramureș 

Brian Cristian

Robert Cotos

educație fizică și sport 
53 ani, profesor 

Leontin Pop

38 ani, administrator

Oana Nistor

marketing
41 ani, director 

Horia Buhan

37 ani, administrator 
și  manager proiecte

Bogdan HodorogeaDan Ivan

41 ani, inginer
candidat la primăria 
Baia Mare

38 ani, manager
proiecte IT 

Andrei Nagy

expansiune 
44 ani, manager 

Claudiu Pop
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