
Întâlnire cu exper ii companiei germane Saxutec pe probleme de
mediu, economice i administrative

În aceast  diminea ,  Consiliul Jude ean Maramure  a primit vizita a doi
exper i în domeniul protec iei mediului i a tehnologiei de mediu din regiunea
Saxonia (Germania), condu i de pre edintele companiei Saxutec, domnul
Roland Hahne.

Scopul acestei întâlnirii a fost demararea unor proiecte comune în
domeniul managementului de eurilor i a apei reziduale, în domeniul energiilor
regenerabile, dar i reabilit rea fostelor zone miniere.

Saxutec  e. V. (Asocia ia Saxon  pentru Protec ia Interna ional  a
Mediului i a Tehnologiei de Mediu)  este o re ea de întreprinderi i institu ii
saxone ce i-au luat angajamente în domeniul protec iei mediului, fiind în
strâns  leg tur  cu Ministerul Saxon al Mediului i cu Ministerul Economiei.
Prezen a companiei în Maramure  denot  interesul lor special de a dezvolta o
rela ie cu jude ul nostru pentru ini ierea unor ac iuni i proiecte pilot în
domeniul mediului.

Exper ii germani au considerat c  exist  o serie de similitudini între
jude ul nostru i regiunea Saxonia, ce pot sta la baza unor viitoare colabor ri în
domenii diverse. De i, ini ial, se dorea demararea a doar   proiecte comune la
nivelul protec iei mediului, în cadrul întâlnirii avute, exper ii germani , dar i
reprezentan ii Consiliului Jude ean Maramure   au conchis c  este necesar
ini ierea unor rela ii de colaborare i la nivel administrativ între cele dou
regiuni.  Ambele p i s-au declarat încântate de posibilitatea ini ierii unor rela ii
de înfr ire între cele dou  regiuni.

În acest sens, exper ii germani i-au invitat reprezentan ii Consiliului
Jude ean Maramure  s  participe în data de 27 ianuarie 2009 la Târgul de Mediu
de la Leipzig, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din
Germania. Reprezentan ii companiei Saxutec au men ionat c  în cadrul  acestei
manifest ri se va media o întâlnire între reprezentan ii administra iei regionale
saxone i reprezentan i ai Consiliului Jude ean Maramure  pentru a se discuta
despre posibilitatea semn rii unui acord de înfr ire între jude ul nostru i
regiunea saxon .
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