
Ast zi a avut loc prima întâlnire din cadrul „Proiectului Fitoremediere în
România” unde Consiliul jude ean Maramure  este partener al turi de
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Proiectul a fost depus spre finan are în aprilie 2008 de c tre firma de
consultan i management pe probleme de mediu, “Ecorem” din Belgia. Ideea
acestui proiect este de a alege una sau mai multe loca ii contaminate de activitatea
minier i testarea unei noi tehnici de ecologizare – fitoremedierea – tratarea
problemelor de mediu prin folosirea plantelor, prin fitoextrac ie (absorb ia i
concentrarea unor substan e din mediul înconjur tor în masa plantelor),
fitostabilizare (reducerea mobilit ii substan elor în mediu), fitotransformare
(modificarea chimic  a substan elor din mediu), fitostimulare (instensificarea
activit ii microbiene din sol în vederea degrad rii contaminan ilor prin ad ugarea
unor organisme la r cina plantelor care vor facilita rezisten a plantei în mediul
poluat).

Tehnica de fitoremediere este nou , inovativ , avantajoas  din punct de
vedere financiar, u or de implementat, are un impact pozitiv asupra esteticii
peisajului, este durabil i convenabil  pentru suprafe e întinse.

Partenerii din Maramure  implica i în acest proiect vor trebui s  stabileasc
pân  în luna aprilie o serie de loca ii cu diferite niveluri de poluare, în vederea
aplic rii metodei de fitoremediere. Odat  stabilite loca iile, exper ii belgieni
împreun  cu cei români (reprezentan i ai Consiliului jude ean Maramure ,
Universit ii de Nord din Baia Mare, Agen iei de Protec ie a Mediului Baia Mare)
vor stabili în baza unei analize cost-beneficiu i inând cont de problema
propriet ii terenurilor poluate, loca iile exacte unde se va aplica fitoremedierea.
Majoritatea acestor terenuri sunt în proprietatea AVAS, respectiv Remin.



Contribu ia Consiliului jude ean Maramure  a fost estimat  la semnarea
acordului de parteneriat la 10 000 de euro, reprezentând munca echipei de proiect
pe toat  durata implement rii acestuia, pân  la sfâr itul anului 2009.

Este un proiect pilot pentru Maramure , finan at prin Programul de
cooperare “Flandra – Europa Central i de Est 2008”. Proiecte similare
coordonate de  compania Ecorem s-au derulat în ri precum Belgia i Cipru.

Consiliul jude ean Maramure  implementeaz  acest proiect prin Direc ia de
Dezvoltare Regional . Coordonatori: Dan Coco il , Delia Rusza i Oana Chiorean,
telefon 0262–211.947.
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