
RAPORT
al delega iei Consiliului jude ean Maramure  participant  la Târgul

TERRATEC de la Leipzig
25 – 30 ianuarie 2009

Agenda vizitei:

25.01.2009 - plecare din Baia Mare
26.01.2009  - sosire la Leipzig

27.01.2009 - participare la Târgul TERRATEC

Ora 1000 - 1300

- discu ii cu reprezentan ii Ministerului Mediului din Landul Saxonia,
SAXUTEC, C&E, Corpora iei de Dezvoltare Economic  a Landului
Saxonia

- vizite la standuri specializate în tehnologii de mediu

Ora 1300 - 1830

- Conferin a „Ziua tehnologiilor de mediu” la care au participat
reprezentan i ai Ministrului Mediului din Landul Saxonia, SAXUTEC,
C&E, Corpora iei de Dezvoltare Economic  a Landului Saxonia,
Comisiei de Mediu din statul Oregon – SUA, ministrul mediului i apelor
din Ungaria i Consiliului jude ean Maramure . S-au prezentat politicile
de mediu ale guvernului saxon, politici care s-au bazat pe strânsa
cooperare dintre firmele private i administra ia public  de la diverse
nivele administrative (land, regiune, jude , municipalitate). Prezentarea
privind situa ia protec iei mediului în jude ul Maramure  a fost urm rit
cu deosebit interes de to i cei prezen i, autorit ile landului, precum i
reprezentan ii firmelor din cadrul asocia iei SAXUTEC apreciind c
exist  multe similitudini între SAXONIA i jude ul Maramure , precum
i multe posibilit i de colaborare în domeniul mediului.

28.01.2009
- vizit  la autorit ile Regiunii Chemnitz (suprafa  6.500 km2, popula ie

1.500.000 locuitori): s-a prezentat structura organizatoric  a
administra iei regionale, administra ie care reprezint  serviciile
descentralizate ale ministerelor landului Saxonia; landul are 3 regiuni
(Leipzig, Dresden i Chemnitz) i 10 jude e (rezultate în urma reformei
administrative din anul 2008); autorit ile regionale au atribu ii de
gestionare a problemelor majore, precum i de monitorizare a respect ii



legalit ii de c tre administra ia jude elor; administra ia regional  poate
aloca fonduri pe diverse programe ini iate de administra ia jude elor

- vicepre edintele Regiunii Chemnitz, domnul Wehner, s-a ar tat interesat
de o viitoare colaborare cu administra ia jude ului Maramure , mai ales
pe probleme de mediu

- vizit  în localitatea Bad Schlema, fost centru de exploatare a minereului
de uraniu, actualmente transformat  în sta iune de recreere ca urmare a
programului de revitalizare a zonei; primarul localit ii, domnul Mueller,
a prezentat istoricul proiectului de închidere a perimetrului minier i de
reconstruire a centrului balneoclimateric (peste 1.000 de turi ti/zi),
proiect care a costat 1 miliard €, fondurile fiind asigurate par ial de c tre
guvernul federal i par ial de c tre guvernul landului Saxonia; la
finan area proiectului, început în anul 1988,  nu s-au utilizat fonduri UE

- vizit  la autorit ile jude ului Ore Mountains (suprafa  1.800 km2,
popula ie 368.000 locuitori), în localitatea Annaberg: pre edintele
jude ului, domnul Vogel, a precizat c  jude ul a fost înfiin at în anul
2008, ca urmare a reformei administrative, prin comasarea a 3 jude e mai
mici, num rul angaja ilor fiind de 1.700, din care circa 60% sunt
func ionari publici, iar parlamentul jude ului având 98 membri ale i;
pre edintele jude ului are atribu ii clar specificate de lege, în exercitarea
lor, luând hot râri f  aprobarea parlamentului local; administra ia
jude ului are atribu ii complexe: infrastructur , mediu (ap , ap  uzat ,
gestiunea de eurilor, agricultur , silvicultur ), protec ie social ,
dezvoltare economic , s tate, tineret, etc., bugetul anual fiind de circa
350 milioane €, din care 70 milioane € pentru sus inerea programelor
sociale; administra ia jude ului are i rolul de a monitoriza respectarea
legalit ii de c tre administra iile municipale, putând aplica sanc iuni
dac  acestea încalc  legalitatea; în jude  s-au constituit asocia ii de
dezvoltare intercomunitar  pentru gestionarea problemelor de ap /ap
uzat i pentru gestionarea problemelor de management al de eurilor
menajere, dar contractul de operare al sistemului de management al
de eurilor este încheiat între firmele care au câ tigat licita iile i
Departamentul Mediu din cadrul administra iei jude ene; sistemul de
management (eliminarea final  fiind realizat  prin incinerare) a fost
finan at din fonduri UE, cu excep ia lucr rilor de închidere a depozitelor
neconforme care s-a realizat din fonduri proprii i din fonduri puse la
dispozi ie de autorit ile regionale; domnul Vogel s-a ar tat foarte
interesat în o posibil  colaborare cu administra ia jude ului Maramure ,
inclusiv înfr ire între cele unit i administrativ-teritoriale



Reprezentan ii SAXUTEC (grup de firme preponderent de consultan i
inginerie a mediului, asociate cu unele firme produc toare de tehnologie a
mediului) a mijlocit vizitarea unor firme membre pe teme de alternative de surse de
energie (energie solar , hidraulic , eolian , biomas ):

- imobile „verzi”: utilizarea energiei termice a pânzei freatice i a
subsolului pentru înc lzire i prepararea apei calde menajere, a energiei
solare – celule voltaice pentru producerea energiei electrice, sistem
modern de înc lzire i r cire a construc iei prin incorporarea sistemelor
de înc lzire în plan ee – eliminarea sistemului actual de climatizare care
prezint  pericol pentru s tatea public  prin con inutul microbian i prin
crearea curen ilor nocivi de aer); s-a realizat o demonstra ie privind
eficien a acestui sistem care reduce atât emisiile de noxe, cât i protejeaz

tatea oamenilor; firma produc toare a realizat astfel de sisteme în
zone cu temperaturi extreme (ex. Siberia i Siria), fiind interesat  în
realizarea unor astfel de sisteme în România; firma preg te te oferte
pentru persoane fizice i juridice cu venituri medii din România;
investi ia realizat  de firma din Saxonia a fost finan at  50% din fonduri
federale (subven ie de la Ministerul Federal al Mediului pentru
implementarea energiilor neconven ionale), 30% din fonduri ale Landului
Saxonia i 20% fonduri proprii; sediul firmei a fost construit într-o fost
zon  industrial  în care solul fusese infestat cu diverse substan e toxice

- utilizarea panourilor voltaice montate în zone care nu pot fi folosite în
alte scopuri (foste baze militare sovietice sau foste depozite de de euri);
energia electric  produs  este debitat  în sistemul energic na ional, la un
pre  subven ionat de guvernul federal; investi ia se amortizeaz  în 10 ani
i este garantat  pentru 25 de ani; mare parte din investi iile realizate au

fost finan ate prin atragerea de fonduri UE; tehnologia este foarte
eficient  pentru utilizarea terenurilor grav infestate de poluare remanent
(ex. haldele de steril i iazurile de decantare secate)

- utilizarea biomasei în instala ii produse de firma Lehman, firm
interesat  în implementarea acestor sisteme i în România; instala ia
utilizeaz  inclusiv resturi vegetale din parcuri i zone verzi municipale,
precum i purim de la ferme; instala ia produce biogaz utilizat la
producerea energiei electrice pentru nevoi proprii, excedentul fiind
debitat în sistemul energetic na ional.

29.01.2009 - plecare din Chemnitz
30.01.2009 - sosire Baia Mare

Firmele din cadrul asocia iei SAXUTEC au propus organizarea la Baia Mare
a unui seminar pe probleme de mediu, seminar în care s  se formuleze teme de
proiectare pentru viitoare aplica ii din fonduri UE. Asocia ia SAXUTEC poate
elabora studii de prefezabilitate finan ate integral de c tre autorit ile landului



SAXONIA, iar apoi s  elaboreze SF+PT+DDE, inclusiv acorduri i avize,
finan ate circa 70% de c tre autorit ile landului Saxonia în vederea acces rii
fondurilor UE în domeniul mediului.

VICEPRE EDINTE
Emil Marinescu


