
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 august 2009

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”.

În perioada 5-8 august 2009, Consiliul Jude ean Maramure  organizeaz  ultima serie de ateliere de
lucru din cadrul proiectului “NEURON - re ea pentru integrarea, coordonarea i monitorizarea
strategiilor de dezvoltare local  în regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”.
Primul atelier de lucru se va desf ura în regiunea Ivano-Frankivsk iar al doilea în regiunea
Zakarpatia. Temele abordate în cadrul acestor ateliere de lucru sunt:

• Analiza rezultatelor preliminarii ale studiului de trafic i al studiului de evolu ie a traficului de
rfuri i persoane în regiunea de grani  Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk

• Analiza strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de transport i de grani  ale celor trei
regiuni

• Analiza Planului preliminar de ac iune pentru dezvoltarea infrastructurii de transport i de
grani  în regiunea Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk

Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea European  prin Programul de vecin tate România-
Ucraina Phare CBC 2005, i este implementat de c tre Consiliul Jude ean Maramure  în parteneriat
cu Administra ia de Stat Zakarpatia, Administra ia de Stat Ivano-Frankivsk i Asocia ia Interna ional
a Institu iilor pentru Dezvoltare Regional  “IARDI”.

Persoana de contact: Mircea Man, pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  ,
telefon 0262-212110,  fax: 0262-213945
e-mail: office@maramurescounty.ro
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