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În primul rând doresc s  urez bun venit tuturor participan ilor la acest seminar
de cunoa tere i dezbatere a legisla iei comunitare în domeniul energiei regenerabile
i eficien ei energetice, a modului de implementare a acesteia la nivel local, precum i

a mecanismelor i instrumentelor na ionale i europene de promovare a energiei
durabile.

De asemenea, doresc s  mul umesc organizatorilor i anume Comisiei
Europene i Uniunii Na ionale a Consiliilor Jude ene din România care au ales
jude ul Maramure  ca loc de desf urare al acestui eveniment.
  Energia este un element esen ial al dezvolt rii durabile, iar eforturile depuse
pentru îmbun irea modului în care aceasta este consumat i produs  trebuie s
devin  o prioritate. Beneficiile rezultate sunt multiple, de la cre terea securit ii
aliment rii cu energie, combaterea schimb rilor climatice, mai ales c  energia este
principal  cauz  a acestor schimb ri fiind responsabil  pentru 80% din emisiile de
gaze cu efect de ser , la învigorarea cre terii economice, crearea de noi locuri de
munc i nu în ultimul rând la ob inerea unei calit i sporite a vie ii pentru cet eni,
într-un mediu mai curat. Avem o singur  planet , s  avem grij  de ea!
 Autorit ile locale pot face multe în acest sens, iar direc iile în care pot ac iona
sunt diverse i anume: autorit ile locale pot influen a cererea de energie direct, prin
gestionarea consumului propriu, dar i indirect, prin informarea i motivarea
consumatorilor finali în ceea ce prive te utilizarea mai eficient  a energiei. Practic,
economia de energie este cea mai ieftin  resurs  de energie, este u or de ob inut i
nepoluant , comparativ cu resursele de combustibili fosili sau resursele regenerabile
de energie. Totodat , autorit ile locale pot lua decizii strategice legate de dezvoltarea
urban , iluminatul  public, utilizarea integrat  a terenurilor, planificarea transportului,
eficien a energetic  a cl dirilor. De asemenea, pot influen a oferta de energie:
deciziile în favoarea sistemelor mai eficiente sau a surselor regenerabile pot promova
produc ia local  de energie, ceea ce va avea ca efect cre terea economic  local  prin
crearea de noi locuri de munc .
 Prin urmare, autorit ile publice de la toate nivelurile trebuie s i asume un rol
activ în promovarea eficien ei energetice i a surselor regenerabile de energie i
implicit în combaterea efectelor înc lzirii globale a planetei.
 Preocup rile Consiliului Jude ean Maramure  în promovarea energiei durabile
au început înc  dinainte de aderarea României la Uniunea European , prin semnarea
în anul 2006, al turi de alte 96 de regiuni din Europa, a Declara iei „Regiunile
europene pentru eficien  energetic i dezvoltarea surselor de energie
regenerabil ” ini iat  de Ansamblul Regiunilor Europene i prin stabilirea unor
obiective energetice la nivel jude ean, în prima faz  cu caracter general, urmând ca în
perioada imediat urm toare s  se defineasc  obiective concrete, cuantificabile, a c ror
îndeplinire s  fie monitorizat  permanent.
 În acest scop, Consiliul Jude ean în parteneriat cu alte institu ii din jude , a
înfiin at Agen ia de Management Energetic Maramure , care se va constitui ca



structur  specializat  cu rolul de a asigura realizarea obiectivelor referitoare la
utilizarea inteligent  a energiei i de a elabora o strategie energetic  la nivelul
jude ului. De asemenea, Agen ia va oferi informa ii i consultan  cu privire la
programele de finan are disponibile în domeniul energiei, informa ii de natur  tehnic
legate de instala iile de producere a energiei din surse regenerabile, sau de eficien a
energetic  în cl dirile publice, va promova achizi iile verzi i va contribui la cre terea
gradului de informare i educare în domeniul energiei durabile în rândul popula iei,
factorilor de decizie din administra ia public  local i din sectorul privat. Agen ia a
fost creat  cu fonduri europene prin programul Comisiei Europene -  Energie
Inteligent  pentru Europa.
 Consiliul Jude ean este partener în proiectul MORE4NRG (M surarea
progresului regiunilor în domeniul surselor regenerabile de energie i eficien ei
energetice), finan at prin programul de cooperare interregional  INTERREG IVC, al

rui obiectiv este de a contribui la elaborarea i îmbun irea strategiilor regionale
pentru cre terea eficien ei energetice i a utiliz rii resurselor regenerabile de energie,
prin schimb de bune practici cu privire la politicile de energie durabil i prin
realizarea în comun a unui instrument integrat de m surare a efectelor strategiilor
regionale pentru energie durabil . De curând, jude ul nostru a fost gazda primei
evalu ri a politicii energetice regionale, în cadrul c reia exper i din regiunile
partenere vor oferi, pe baza cuno tin elor i experien ei proprii adaptate la contextul
local, o serie de recomand ri despre cum s  elabor m un document elocvent care s
reflecte condi iile dinamice din sectorului energetic i prin care Maramure ul s i
poat  satisface cerin ele energetice actuale i viitoare.
 Exist i alte proiecte în faz  de evaluare sau în faz  de elaborare, prin care
dorim s  atragem fonduri europene pentru finan area unor proiecte de investi ii pentru
realizarea de capacit i de produc ie a energiei electrice i termice prin valorificarea
surselor regenerabile de energie.
 În Maramure  exist  poten ial important pentru producerea de energie din
resurse hidro i biomas , chiar i poten ial geotermal, dar toate acestea necesit
investiga ii mai ample. De asemenea, exist  un poten ial însemnat de economisire a
energiei, în special prin cre terea eficien ei energetice a cl dirilor publice i de locuit.
La nivel na ional exist  legisla ie bine pus  la punct care transpune directivele UE,
precum i programe de finan are a proiectelor din domeniul energiei i schimb rilor
climatice, ceea ce creeaz  premise favorabile pentru dezvoltarea de ac iuni la nivelul
jude ului prin care s  ne aducem contribu ia la realizarea intelor asumate de România
în acest domeniu.
 Sunt convins c  acest seminar, desf urat pe parcursul a dou  zile i având o
agend  deosebit de interesant , este un excelent prilej de a ne îmbog i cuno tin ele i
de a deschide calea spre noi colabor ri între cele 18 jude e reprezentate la acest
eveniment, pentru a ne atinge obiectivul comun i anume dezvoltarea durabil  a
comunit ilor noastre.
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