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Comunicat

În perioada 18.08.2009-20.08.2009, la sediul Consiliului Jude ean Maramure  au
avut loc consult rile publice aferente grupurilor de lucru organizate în cadrul procesului
de elaborare a Studiului privind dezvoltarea economic  local , a Strategiei comune de
dezvoltare socio-economica i a Planurilor Integrate pentru regiunea de granite
Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk, ce vor fi realizate în cadrul proiectului “MAGIC-
instrumente de comunicare i management în domeniul dezvolt rii socio-economice în
regiunea de grani ”, consult ri organizate de firma ADDVANCES SRL, responsabil  în
cadrul proiectului de realizare a acestor studii.

Rezultatele proiectului MAGIC implementat de c tre Consiliul Jude ean
Maramure , implic i realizarea unei strategii comune de dezvoltare socio-economice
în regiunea de grani e Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk, a unor structuri ample
de baze de date, pornind de la analizele de nevoi, analizele SWOT i strategiile locale
sectoriale.

Studiul privind dezvoltarea economic  local , Strategia regional i Planurile
Integrate se vor baza pe un proces consultativ amplu, în acest scop au fost constituite
grupuri de lucru sectoriale formate din specialist care vor participa la consult rile publice
ce vor fi organizate în fiecare dintre cele trei regiuni, în perioada urm toare.

Programul grupurilor de lucru s-a desf urat dup  planul de mai jos:

Mar i, 18 august
- Ora 10.00 – Cooperare teritorial
- Ora 12.00 – Capacitate administrativ  + IT&C + e-guvernare
- Ora 14.00 – Turism

Miercuri, 19 august
- Ora 10.00 – Infrastructur  + Echipare edilitar
- Ora 12.00 – Mediu
- Ora 14.00 – Dezvoltare Social  + Sectorul ONG + Dezvoltare Comunitar

Joi, 20 august
- Ora 10.00 – Dezvoltare rural
- Ora 12.00 – Mediul Economic

Pentru comunicarea in cadrul grupurilor de lucru a fost create o platform  de
comunicare on-line disponibil  la adresa www.addvances.ro/projects/cj-maramures
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