
Reuniunea Comitetului Director al Re elei Encore

În perioada 6-7 noiembrie 2008 în Baia Mare are loc Reuniunea Comitetului
Director al Re elei Encore (Environmental Conference of the European Regions).
Maramure ul este singura regiune din România reprezentat  în acest organism de
conducere. Întâlnirea de ast zi a adus la masa discu iilor reprezentan i ai unor ri
precum Spania, Germania, Finlanda, Polonia sau Suedia.

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man  a deschis agenda de
lucru printr-un discurs în care a punctat importan a abord rii cu seriozitate a
problemelor legate de mediu.

Stima i invitati,

Ca pre edinte al Consiliului Jude ean Maramure , în numele regiunii pe care o
reprezint i care este printre cele mai tinere regiuni care au intrat în re eaua Encore,

 dori s  v  urez un bun venit în Baia Mare i Maramure .
 bucur c  din 2007, Maramure ul este membru al Re elei Encore i al

Comitetului Director. Fiind singura regiune din România reprezentat în acest
organism de conducere, cred c  responsabilit ile noastre sînt cu atît mai mari cu cît
i problematica abordat  este una care ne prive te în mod direct. Pentru c , dac

pîn  acum mediul nu era un subiect abordat cu seriozitate în România, în ultimul
timp începe s  devin  o prioritate, a a cum este i normal. Maramure ul î i
dovede te i aici, ca i în alte aspecte legate de reprezentarea interna ional ,
aspectul de pionierat, rol care ne oblig  la responsabilit i ce trebuie asumate cu
seriozitate i continuitate.

Particip rile noastre de la Olsztyn sau Zaragoza, la evenimente importante din
cadrul re elei, dovedesc faptul c  dorim s  ne asum m aceste roluri i
responsabilit i pentru c  problematica mediului este una care ne prive te pe to i.
Faptul c  am fost singura regiune din ar  cu reprezentan i i speakeri la Zaragoza,
de exemplu, nu poate decît s  demonstreze înc  o dat  aten ia i inten ia noastr  de a
considera aspectele de mediu ca fiind prioritare.

Sînt deosebit de onorat c  azi am pl cerea de a deschide lucr rile Comitetului
Director, care se ine – i aici mai marc m o noutate – pentru prima dat  în România
i v  asigur de întregul meu sprijin. Sînt convins c  partenerii dumneavoastr , i

colegii mei, se vor ridica la în imea a tept rilor dumneavoastr , i c  vor fi gazde
bune, pentru ca de acum înainte s  vorbi i despre Maramure  ca despre un loc unde
deja ave i prieteni i unde ve i reveni cu pl cere.

 urez mult succes în aceste 2 zile i sper s  v  pute i bucura i de ceea ce v
ofer  Maramure ul, i c  împreun  vom g si rezolv ri la provoc rile pe care le
ridic  mediul.

El a amintit i de situa ia iazurilor de decantare din jude ul nostru, iazuri care
sunt mo tenirea pe care mineritul a l sat-o în Maramure . „Aceste iazuri con in
cantit i enorme de metale grele i cianur , iar la ultimele inunda ii pericolul ca



acestea s  ajung  în Ucraina a fost foarte mare. Din p cate, speciali ti în
conservarea acestor iazuri sunt foarte pu ini, iar eu cred cu t rie c  o problem  nu
se poate rezolva dac  nu-i cunoa tem datele cât mai bine.”

La întâlnire a participat i consilierul jude ean Marinel Kovacs care le-a vorbit
invita ilor despre problematica polu rii din Maramure , discu ie în care a inclus
gropile de gunoi i necesitatea unor gropi ecologice în jude ul nostru, i apele care
provin din mine i care sunt reale pericole pentru mediul înconjur tor. Asta dup  ce,
în prealabil, Mihai P tra cu, consultant CDIMM, le-a prezentat oaspe ilor,
Maramure ul în imagini i cuvinte care au reunit cele mai frumoase locuri ale
noastre.

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


