
CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

Proiect finan at de
UNIUNEA EUROPEANA

Uniunea European  reprezint  o entitate politic , social i economic  compus
din 27 ri. Statele Membre au decis împreun , pe parcursul unui proces de
extindere ce a durat 50 de ani, s  construiasc  o zon  de stabilitate, democra ie i
dezvoltare durabil , men inând diversitatea cultural , toleran a i libert ile
individuale. Uniunea European  î i propune s  împ rt easc  realiz rile i valorile
sale cu rile i popoarele de dincolo de grani ele ei.

4 decembrie 2008

Primul atelier de lucru organizat în cadrul proiectului
“NEURON - re ea pentru integrarea, coordonarea i monitorizarea

strategiilor de dezvoltare local  în regiunea de grani  Maramure -
Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”.

Consiliul Jude ean Maramure  - al turi de partenerii s i în proiect Administra ia Regional  de Stat
Zakarpatia i Asocia ia Interna ional  a Institu iilor pentru Dezvoltare Regional  “IARDI” au
participat în perioada 3-4 decembrie 2008 la primul atelier de lucru organizat în Baia Mare în cadrul
proiectului “NEURON - re ea pentru integrarea, coordonarea i monitorizarea strategiilor de
dezvoltare local  în regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”.

Scopul acestui atelier de lucru a fost prezentarea stadiului de implementare a proiectului i
stabilirea cadrului institu ional necesar pentru interconectarea structurilor partenere într-o platform
comun  de planificare teritorial  în regiunea de grani .

Temele abordate în cadrul atelierului de lucru au fost:
- Acordul de parteneriat ce urmeaz  a fi încheiat între organiza iile partenere la nivelul c rora se

vor constitui nucleele re elei NEURON
- Sub-re eaua Maramure  format  din cele 9 subcentre localizate la nivelul administra iei publice

locale din Baia Mare, Târgu L pu , Sighetu Marma iei, Bor a, Vi eu de Sus, S li tea de Sus,
Ocna ugatag, omcuta Mare, Ulmeni.

- Procedurile de lucru ce urmeaz  a fi utilizate între cele trei nuclee ale re elei NEURON
- Sistemul NEURON GIS&DMS ce urmeaz  a fi implementat în jude ul Maramure
- Organizarea atelierelor de lucru din Ujgorod i Ivano-Frankivsk

La atelierul de lucru au participat din partea Consiliului Jude ean Maramure  membrii echipei de
implementare a proiectului iar din partea organiza iilor partenere domnul  Denis Mikhaylo – ef Birou
Cooperare Transfrontalier i Integrare European  din cadrul Administra iei Regionale de Stat
Zakarpatia,  Vadim Pylypenko director al Asocia iei Interna ionale a Institu iilor pentru Dezvoltare
Regional  “IARDI”, Natalia Pylypenko pre edinte al Asocia iei Interna ionale a Institu iilor pentru
Dezvoltare Regional  “IARDI”.

Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea European  prin programul Phare CBC 2005, Programul
de vecin tate România-Ucraina.
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