
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către:  Domnul Carol-Eduard NOVÁK, Ministrul Tineretului și Sportului 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Complexul Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare 

 

 

Domnule Ministru, 

 

Baia Mare este un oraș cu o îndelungată tradiție în sport. 

La momentul anunțului, în anul 2018, proiectul Complexul Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare 

promitea să fie unul dintre cele mai complexe și mai performante centre naționale. 

Pe lângă Sala Polivalentă, Baza de Atletism, Bazinele de înot, Terenul de Rugby și Centrul Medical de Refacere 

Sportivă cu spațiile aferente pentru masă și cazare sportivi și antrenori, se avea în vedere și deschiderea unei Baze de 

pregătire de Kaiac-Canoe, sport care are tradiție și performanțe notabile de-a lungul anilor. 

Deși înființarea acestui complex sportiv a fost intens mediatizată și exploatată politic, a fost și rămâne doar o 

procedură juridică, fără impact concret și fără niciun beneficiu în interesul sportului de performanță. 

Mai mult decât atât, bazele sportive nu au beneficiat de investițiile promise, iar noua bază de Kaiac-Canoe este 

doar un obiectiv frumos la care nimeni nu mai îndrăznește să spere. 

Anul 2020 a fost un an greu și complicat, dar nu pentru toată lumea. Complexul Sportiv Național din Baia Mare 

a cheltuit peste 3 mil. lei pentru salariile angajaților (o schemă de personal umflată cu peste 60 de posturi, majoritatea de 

consilieri și conducere), fiind realizate angajări și detașări chiar și în anul 2020, în condițiile în care activitatea era 

suspendată iar veniturile proprii generate au fost de sub 1 mil. lei.  

Investițiile promise au fost sistate. Lucrările începute, deși puține, nu au fost terminate, iar în 2020 au început 

altele fără finalizarea celor aflate în derulare. 

Din informațiile publice, înțelegem că nici ideea de Complex Sportiv nu funcționează, fiecare bază sportivă face 

un management la nivel propriu, facilitățile disponibile nu pot fi accesate la nivel integrat. 

Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să 

dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru problema prezentată. 

 

1. Care este viitorul Complexului Sportiv Național Lascăr Pană din Baia Mare? 
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2. În ce măsură aveți în vedere Complexul Sportiv Național din Baia Mare pentru organizarea unor 

evenimente sportive naționale și internaționale în anii următori? 

3. În ce măsură aveți în vedere Complexul Sportiv Național din Baia Mare ca bază de antrenament pentru 

loturile naționale și care ar fi sporturile de performanță pentru care îl pregătiți? 

4. Veți accepta în continuare un management neperformant și administrarea defectuoasă a patrimoniului? 

5. Considerați că este necesar un audit extern pentru analiza activității CSN Lascăr Pană și a celor 60 de 

angajați în ultimii 2 ani de activitate? 

6. O analiză a modului în care s-au făcut angajările la momentul înființării CSN este luată în considerare?  

7. Care sunt rapoartele de activitate a celor 60 de angajați din anul 2020?  

8. Activitatea sportivă a fost întreruptă, iar echipa de management a avut ocazia de a se concentra pe munca de 

birou, pe pregătirea unor proiecte de dezvoltare a centrului sportiv. V-au fost înaintate astfel de proiecte din 

partea CSN Baia Mare? 

9. Suspendarea activităților sportive, dar și a celor care presupun masă și cazare ar fi permis o mai bună 

mobilizare pentru finalizarea investițiilor în renovarea imobilelor. În anul 2020 nu s-a realizat nimic 

semnificativ. Aveți de gând să accelerați ritmul în acest an, înainte de reluarea activităților? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 

 




