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REABILITAREA ENERGETICA CAMIN CULTURAL CHIUZBAIA, ORAS BAIA SPRIE
Finantat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
Descrierea sumara a proiectului
Orașul Baia Sprie este localizat în partea de nord-vest a județului Maramureș, fiind una
dintre comunitățile care definesc centura minieră a zonei. Baia Sprie are un însemnat trecut
istoric. Urme ale unor vetre de așezări omenești se regăsesc încă din secolele unu și doi,
după Hristos. Orașul a fost atestat documentar relativ târziu într-o diplomă din 1329, în
timpul regelui maghiar Carol Robert care acordă locuitorilor primele privilegii. Denumirea
latinească era Mons Medius ceea ce în traducere înseamnă Muntele Mijlociu. Din această
perioadă orașul își leagă existența de minerit și de-a lungul secolelor va apărea în documente
alături de Rivulus Dominarium, orașul Baia Mare de astăzi, ca oraș liber regal. În anul 1360, îl
găsim în documente cu numele de Montana Nostra, în 1348 sub numele de cetate Civitas
Medio Montis, în1390 sub denumirea de Felsőbánya, în 1406 din nou Civitas de Monte
Medio, iar mai târziu în secolul XIX, în 1851 din nou sub numele de Felsőbánya. Dacă Baia
înseamnă mină, Spria vine de la latinescul "asper" care înseamnă aspru, adică cu alte cuvinte
în Baia Sprie existau mine cu condiții aspre de exploatare. Bătrânii orașului spun că numele
Spria provine de la o zeiță care a purtat acest nume. O dovadă ar fi statuia acestei zeițe
situată în centrul vechi al orașului.
Oraşul Baia Sprie, aşezat pe valea râului Săsar, la poalele munţilor Gutâi, are o suprafaţă
de 96 km pătraţi. Înzestrat cu un peisaj natural deosebit, a fost considerat încă din secolele
XVIII - XIX ca staţiune turistică.
NECESITATEA şi OPORTUNITATEA INVESTIŢIEI
Cultura tradițională locală este o componentă fundamentală și definitorie a identității
naționale, fapt pentru care căminul cultural are o importanță majoră în localitatea Chiuzbaia,
Oras Baia Sprie. Acesta este o instituție de cultură din categoria așezămintelor culturale,
alături de Centrele Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, casele
de cultură, universitatea populară, școala populară de arte și meserii, centrul de cultură,
formația și ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiționale și centrul zonal
pentru educația adulților.
Rolul căminului cultural este unul extrem de important la nivelul comunităților locale,
fapt pentru care acestea sunt definite ca instituții înființate în scopul propagării culturii în
spațiul local si nu numai. Rolul principal este cel dedicat culturii materiale, însă acesta nu
este un spaţiu exclusivist, ci este un loc unde se desfăşoară diverse activităţi culturale,
sociale și recreative cum ar fi sărbătorile cu specific locale, proiecţiile de filme sau căsătoriile.
O dată cu trecerea anilor și schimbarea regimului politic, clădirile şi dotările au fost dintro dată neglijate cu desăvârşire, fiind forţate să dobândească o orientare comercială mai
pronunţată, să îşi schimbe destinaţia în restaurante sau cluburi sau să se confrunte cu
propria dispariţie.
Totuși Căminul Cultural mai are încă un rol important de jucat, ţinând seama de funcţia
sa anterioară şi de rolul său de gazdă. Acesta trebuie să fie un spaţiu activ, secular, un spaţiu
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dedicat dezbaterilor şi diseminării de cunoştinţe; trebuie să umple golurile lăsate de
instituţiile educaţionale şi comerciale conservatoare.
Unul dintre beneficiile implementării acestui proiect de investiții este acela de a implica
locuitorii în activități sociale, culturale și socio-culturale atât pentru creșterea nivelului de
cultură cât și pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonă.
Necesitatea realizării investiției constă în nevoia de reabilitare si crestere a eficientei
consumului de energie al caminului cultural din localitateas Chiuzbaia, astfel incat acesta sa
se incadreze in legile si normativele in vigoare.Printre problemele cladirii care se propune a fi
reabilitata existente in momentul de fata se numara:arhitectura cladirii nu esste eficienta
termic, finisajele interioare si exterioare sunt neportivite si de slaba calitate, exista infiltratii
de apa, inexistenta de grupuri sanitare dimensionate corespunzator, lipsa de instalații pentru
protecția incendiului conform normativelor în vigoare, neconcordanta cladirii din punct de
vedere igienico-sanitar, PSI și nici termo-tehnic cu standardele și normativele în vigoare.
Oportunitatea acestei investitii consta in existența fondurilor nerambursabile alocate
dezvoltarii din FEADR prin PNDR 2014-2020,MĂSURA 6/6B – Îmbunătăţirea și extinderea
serviciilor de bază cu potențial de creștere economică( turism, mediu și cultură) în teritoriul
GAL Mara-Natur, în vederea implementării proiectului “Reabilitarea energetica camin
cultural localitatea Chiuzbaia, oras Baia Sprie”.
Localitatea Chiuzbaia din Orasul Baia Sprie, județul Maramureș este orientată spre
promovarea tradițiilor locale și dezvoltarea prin cultură, prin prezenţa implicării existente la
nivelul comunității locale, respectiv a liderilor locali, dar și a persoanelor fizice, care înţeleg şi
doresc să se implice în proiecte de artă, cultură și/sau cu implicații sociale. Valorile de
patrimoniu şi istoria culturală a locului nu au un viitor în lipsa unor astfel de persoane, care
plecând de la binele oamenilor, în special a tinerilor, se orientează către cultură drept un
mijloc pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi dezvoltarea personală a copiilor şi
tinerilor.
Aceşti oameni, precum și toţi locuitorii domiciliati in localitate, au însă nevoie de un
spaţiu potrivit pentru a realiza acest tip de activităţi atât de indispensabile în zilele noastre,
îndeosebi în comunitatile mai mici, fapt pentru care modernizarea caminului din localitatea
Chiuzbaiareprezintă o necesitate și o prioritate orasul Baia Sprie.
Necesitatea și oportunitatea investiției rezultă din:





Existența unui cămin cultural aflat într-o stare precară, motiv pentru care nu este
posibilă utilizarea si valorificarea clădirii la capacitate maximă, în localitatea
Chiuzbaia;
Necesitatea reabilitării infrastructurii Căminului cultural din localitatea Chiuzbaia ca
entitate culturală tradițională și din perspectiva imaginii socio-culturale a orasului
Baia Sprie;
Necesitatea creșterii nivelului cultural al locuitorilor din localitate și din perspectiva
imaginii socio-culturale a localitatii Chiuzbaia, Oras Baia Sprie, județul Maramureș
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contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale, în vederea atingerii unui nivel de
dezvoltare necesar integrării în structurile europene;
 Necesitatea păstrării specificului local și a conservării valorilor din această zonă
 Nevoia de punere în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului
local, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale
 Nevoia de a asigura o dezvoltare locală sustenabilă
În cadrul proiectului se propune eficientizarea din punct de vedere a consumului de energie
a căminului cultural din localitatea Chiuzbaia pentru a corespunde legislatiei si normelor in
vigoare. Clădirea propusă pentru reabilitarea va fi una de standarde europene si va
corespunde din punct de vedere al cerințelor tehnico-funcționale, igienico-sanitare și PSI.
Lucrări propuse
Termoizolații
Înlocuirea tamplăriei exterioare.
Finisaje interioare în zonele de intervenție
Izolarea termică a soclului clădirii
Înlocuirea învelitoarei existente, cu învelitoare tip țiglă
Investiția totală: 774.382,07 lei, din care :
 cheltuielile care se finanțează de la AFIR : 195.891,60 lei+TVA
 cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local : 454.849,64 lei+TVA
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