
Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure   s-a întâlnit
ast zi cu Ambasadorul Austriei în Bucure ti

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man a
avut în cursul zilei de ast zi o întâlnire cu Excelen a Sa, Dr. Martin
Eichtinger, Ambasadorul Austriei la Bucure ti, aflat într-o vizit  oficial  în
jude ul nostru.

La întrevedere au mai participat prefectul jude ului Sandu Pocol,
parlamentarul Gheorghe Zoica i directorul BRD Maramure , domnul
Marsel Van .

Prefectul a f cut o prezentare a regiunii noastre, iar pre edintele i-a
vorbit ambasadorului despre proiectele aflate în curs de derulare, printre
care: reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana, proiectul de drum rapid
Baia Mare – Petea, proiectele în turism, în valoare de 25 de milioane de euro
sau reabilitarea spitalului jude ean. S-a discutat i despre mediul de afaceri,
în special despre cele 203 firme mixte, româno-austriece, înregistrate la
Oficiul Comer ului Maramure , printre care i firma Moeller care are
deschis  o fabric  în F rca a, comun  unde au fost create 1500 de locuri de
munc .

Mircea Man a prezentat i probleme cu care se confrunt  jude ul pe
care îl conduce, una dintre cele mai stringente este cea a iazurilor de
decantare. Cel mai recent pericol fiind la inunda iile din vara anului trecut,
când, câteva milioane de metri cubi de steril au fost în pericol de a ajunge în
Dun re, din Iazul Colbu, dac  autorit ile nu interveneau promt.

„Anul acesta am primit de 5, pân  la 10 ori mai multe fonduri în
jude ul Maramure , îns  întâmpin m o problem  cu Bruxelles: problema
licita iilor cu contesta ii. Pierdem bani i proiecte din cauza timpului foarte
lung de solu ionare a constesta iilor. Avem multe probleme din cauz  c
legisla ia este permisibil , iar asta blocheaz  administra iile locale de peste
tot. Efortul unei administra ii locale pentru un proiect este de câ iva ani, ori
ea se poate pierde sau bloca din cauza contesta iilor care dureaz  foarte
mult,” a declarat Mircea Man. Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
a amintit despre suma de 11,8 milioane de euro care ar fi trebuit s  le revin
celor patru jude e din partea de nord a rii, grav afectate de inunda iile din
anul 2008, bani care au fost aproba i, dar nu au fost primi i pân  acum.

Domnia sa i-a exprimat inten iile de a dezvolta infrastructura
jude ului, fiind necesare por i de deschidere pentru toate domeniile de



activitate. În acela i context s-a pus în discu ie decizia de a- i retrage cursele
de pe Aeroportul Interna ional Baia Mare, a operatorului de zbor, Austrian
Airlines. Excelen a Sa, a spus c  se afl  la curent cu aceast  problem , dar c
din cauza num rului foarte mic de pasageri la fiecare zbor (în medie 5),
decizia este justificat .

Domnul Martin Eichtinger se afl  la curent i cu vizita delega iei
consiliului jude ean la poarta maramure ean  amplasat  în Viena, salutând
acest demers de colaborare.

„Sunt foarte mul umit c  am fost invitat ast zi în jude ul Maramure .
Este pentru prima dat  când m  aflu aici, am venit pu in cam târziu, mai
ales c  m  aflu de doi ani la Bucure ti, dar în acest timp a venit aproape tot
guvernul vienez în vizit , pentru c  dup  aderarea României la Uniunea
European , cooperarea dintre cele dou ri este foarte strâns , ” a spus
ambasadorul.

Prezent la întâlnire, directorul BRD Maramure , Marsel Van , a adus
în discu ie posibilitatea efectu rii unui schimb de experien  între echipe de
salvamont austriece i echipa de salvamonti ti din Maramure . Un astfel de
schimb nu ar fi o premier  pentru jude ul nostru, în  noutatea provine din
faptul c , în Maramure , echipa de salvamonti ti este format  în mare parte
de voluntari.

Ambasadorul Austriei în Bucure ti, Dr. Martin Eichtinger a venit cu o
propunere pentru autorit ile maramure ene:

„Anul viitor dorim s  organiz m o misiune de investitori din Austria,
care s  vin  în Maramure i Satu Mare, asta deoarece, pia a de aici este
foarte important  pentru Austria. În România, sunt 5400 de firme austriece,
iar noi vrem s  facem un efort pentru a m ri acest num r.”  Autorit ile
maramure ene i-au ar tat toat  deschiderea pentru aceast  idee.

La finalul discu iilor, Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  i-a
adresat ambasadorului austriac, invita ia de a participa programul „Cr ciun
în Maramure ”, care se va organiza spre finalul anului i care are ca scop
promovarea jude ului nostru prin tradi iile i obiceiurile specifice acestei

rb tori.
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