
COMUNICAT DE PRES

Mar i, 31 martie 2009, la sediul palatului Administrativ, sala 222 va avea loc Adunarea
General  Constitutiv  a Agen iei de Management Energetic Maramure , înfiin at  în baza
contractului de grant IEE/07/Agencies/489/SI2.499572 încheiat între Consiliul Jude ean Maramure i
Agen ia Executiv  pentru Competitivitate i Inovare (EACI) a Comisiei Europene. Agen ia se va
constitui ca organiza ie neguvernamental , non-profit i apolitic , în conformitate cu prevederile Legii
administra iei publice locale nr. 215/2001 republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, ale
Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii, aprobat  cu modific ri i
complet ri prin Legea nr. 246/2005, ale contractului de grant, Actului Constitutiv i Statutului.

Scopul general  al Agen iei este:

• promovarea conceptului de energie durabil i a principiilor de management  al energiei la
nivelul autorit ilor locale, institu iilor de înv mânt, s tate, agen ilor economici (indiferent de
forma de proprietate), etc.;

• transpunerea în plan local, regional i na ional a acquis-ului comunitar al politicii energetice
europene;

• încurajarea p trunderii pe pia a local  a tehnologiilor regenerabile i a tehnologiilor de
eficientizare energetic ;

• schimbarea mentalit ii i comportamentului utilizatorilor de energie;
• promovarea la nivel regional, na ional, european i interna ional a intereselor locale i atragerea

de finan atori pentru programele i proiectele locale de dezvoltare economic i social  specifice
domeniului energiei, protej rii mediului, precum i altor domenii în leg tur  cu acestea;

• promovarea mecanismelor de finan are existente (programe na ionale, FREE, BERD etc.).

Agen ia de Management Energetic Maramure  inten ioneaz  s  fie un organism calificat, ce- i va
desf ura activitatea în interes comunitar i al c rui obiectiv principal este de a contribui la dezvoltarea
durabil  a jude ului prin promovarea eficien ei energetice, a managementului energetic i a utiliz rii
resurselor regenerabile de energie, în scopul îmbun irii modului în care energia este produs i
consumat , a cre terii securit ii aliment rii cu energie, combaterii schimb rilor climatice, învigor rii
cre terii economice, cre rii  de noi locuri de munc i realiz rii unei calit i sporite a vie ii pentru
cet eni, într-un mediu mai curat. Asocia ia va ajuta autorit ile locale s i formuleze i s
implementeze strategii energetice i politici de achizi ii verzi i va contribui la informarea publicului i
a întreprinderilor private asupra legisla iei i problemelor curente în domeniul energiei, la educarea
ecologic  a acestora pentru a în elege necesitatea îmbun irii eficien ei energetice a cl dirilor sau
instala iilor de produc ie i utilizarea ra ional  a energiei.

Membrii fondatori ai Agen iei sunt:

- Jude ul Maramure , prin Consiliul Jude ean Maramure ;
- Municipiul Baia Mare, prin Consiliul Local Baia Mare;
- Oficiul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Maramure ;
- Funda ia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici i Mijlocii Maramure ;
- S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice, Sucursala Baia Mare;
- Agen ia Român  pentru Conservarea Energiei, Filiala Teritorial  Oradea;
- Universitatea de Nord Baia Mare;



- Asocia ia EcoLogic;
- S.C. URBIS Transport Local S.A.;
- Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure ;
- Administra ia Na ional  Apele Române, Direc ia Apelor Some -Tisa;
- Inspectoratul colar al Jude ului Maramure
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