
Ramona Cosma – reprezentantul CJ Maramure  la Bruxelles

Din februarie 2004, Uniunea Na ional  a Consiliilor Jude ene din România a
deschis un birou permanent pentru a- i reprezenta interesele sale fa  de institu iile i
actorii europeni. Dup  evaluarea rezultatelor unui an de munc i luând în
considerare viitoarea integrare european , toate cele 41 de consilii jude ene, membre
ale asocia iei, au decis ca începând cu luna octombrie 2005 s  extind  premisele
biroului de la Bruxelles.

Prin aceast  ini iativ , reprezentan ii politici ai consiliilor jude ene au decis s
spund  unei nevoi legitime de a avea angaja i bine instrui i în cadrul administra iei

publice din Romania. De aceea, împreun  cu angaja ii permanen i, func ionari publici
din toate jude ele României au posibilitatea s  se familiarizeze cu mediul i politicile
Bruxeles-ului i s i adânceasc  cuno tin ele lor despre programele europene.

În acest context, în cadrul Biroului European încerc m:
•  promov m valorile i parteneriatele europene, ca un instrument cheie al

integr rii ;
•  furniz m membrilor no tri toate informa iile relevante, într-un mod direct

i rapid ;
•  promov m, sus inem i reprezent m interesele membrilor no tri în fa a

institu iilor i actorilor UE ;
•  g zduim delega ii membrilor no tri pentru perioade scurte de preg tire

teoretic i practic  ;
•  contribuim la intelegerea agendei UE ca i a diferitelor politici i

programe care au impact asupra comunit ilor locale i regionale;
•  dezvolt m parteneriate cu diferi i actori europeni:

o asocia ii si entit i ale colectivit ilor teritoriale;
o ONG-uri;
o zona academic ;
o firme private, etc.

Pentru perioada 12 ianuarie – 10 aprilie 2009 Consiliul jude ean Maramure  a
desemnat-o pe domni oara Ramona Cosma ca reprezentant al acestei institu ii în
cadrul Biroului UNCJR de la Bruxelles. În prima faz , reprezentantul jude ului
nostrum va trebui s  consulte agenda de lucru a Biroului i se va înscrie la activit ile
prev zute pentru perioada de reprezentare.

Ramona Cosma este ef birou în cadrul Direc iei de Dezvoltare Regional  a
Consiliului jude ean Maramure . S-a n scut în 18 august 1980. A absolvit Liceul
Teoretic Mihai Eminescu Baia Mare i a urmat cursurile Facult ii de Studii
Europene – Sec ia Managementul Institu iilor Europene din cadrul Universit ii
Babes Bolyai  Cluj Napoca.



Din Cv-ul s u se mai remarc :
• ian 2005-oct 2005 Universitatea Tehnica Cluj Napoca - Universitatea din

Minesolta USA Curs Postuniversitar –Management Ecologic,
• 2008- Facultatea de Stiinte Economice si gestionarea Afacerlor Cluj Napoca -

Curs Postuniversitar-managementul proiectelor europene.

Cursuri si specializari:
• Curs de E-commerce – Cluj Napoca-2003 ,
• Curs Mobile Business-Cluj Napoca-2003,
• Curs EMPRETEC-Dezvoltarea capacitatilor antraprenoriale-Baia Mare

2005,
• Curs dezvoltare abilitati de comunicare NLP-Bucuresti 2006,
• Curs Auditor intern pentru sistem de managementul calitatii ISO 9001-

Baia Mare 2006.

Îmi doresc s  reprezint jude ul Maramure  cu cinste i respect pentru valorile
pe care Consiliul judetean le promoveaz  în ar i în Europa i s  contribui cu toate
competen ele mele la împlinirea scopului deleg rii mele, acela de a facilita
informa iile i rela iile institu ionale i cu personalit i pentru  îmbunat irea
dezvolt rii  regionale i m rirea volumului informa iilor pentru tot ceea ce înseamn
proiectele cu finan are european  care s  atrag  dupa sine noi proiecte de interes
jude ean.  În cadrul biroului de la Bruxelles îmi doresc s  fiu reprezentantul tuturor
maramure enilor care doresc s  promoveze valorile jude ului nostru, i pe care, din
aceast  calitate de reprezentant, pot sa îi îndrum i s  ii ajut respectând
compe entele ce îmi vor fi delegate. Doresc s  v  sus in i astept sus inerea voastr
- a declarat Ramona Cosma.

Mirela Bodea
Purt tor de cuvânt


