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CONSILIUL JUDE EAN MARAMURES
Biroul de relatii internationale
Reprezentanta CJ MM la Bruxelles

SINTEZA
activit ii reprezentantului C.J. Maramures – Remus Burdea

perioada 16 aprilie 2007  – 13 iulie 2007

Activitatea în cadrul acestui birou a constat în participarea la diverse seminarii i
conferin e interna ionale, vizite la institu ii europene, întâlniri cu reprezentan i ai altor
birouri de reprezentare regionala  din Bruxelles în scopul identific rii unor parteneri
pentru dezvoltarea de proiecte care s  duc  la atragerea de fonduri europene în jude ul
Maramures, participarea la activit ile desf urate în cadrul grupurilor de lucru,
transmiterea in teritoriu a materialelor de informare si oportunitatilor  de finantare.

La intalnirile cu factori de decizie din mediul european sau cu reprezentanti ai
altor regiuni europene, am promovat Maramuresul, prezentand materiale promotionale
si scotand in evidenta  punctele tari ale judetului Maramures.

In perioada stagiaturii mele la Bruxelles am inaintat documentele finale pentru un
proiect care a  fost depus impreuna cu Green Belgium in cadrul Programului de
Cooperare intre comunitatea flamanda si Europa Centrala si de Est, program finantat de
Departamentul de Afaceri Externe Flamand.

Totodata, in cadrul actiunilor intreprinse de ARE, am depus scrisoarea noastra
de intentie cu scopul de a participa in doua proiecte finantate prin programul Interreg
IVC, proiecte care se refera la resurse de energie regenerabila si eficienta energetica si
la ridicarea calitatii serviciilor turistice rurale si o mai usoara accesare a lor prin creerea
de retele transnationale.

Fisa de prezentare a judetului Maramures a fost introdusa in bazele de date  ale
reprezentantelor regiunilor europene cu care m-am intalnit, cu scopul de a fi contactati
si solicitati in parteneriatele ce se realizeaza pt. accesarea anumitor fonduri europene in
cadrul programelor care necesita prezenta in proiect a mai multor regiuni din diferite tari
ale Uniunii Europene.

In cadrul mai multor intalniri avute cu personalul Centrului Roman de Informare la
Bruxelles am fost asigurat de toata disponibilitatea lor de a sustine si promova in mediul
european bruxellez si in Belgia orice actiune a CJ Maramures care prezinta un caracter
cultural. In acest sens am fost solicitat sa facilitez trimiterea unui mester popular
maramuresan care sa reprezinte traditiile maramuresene in cadrul Saptamanii
Romanesti organizate incepand cu 20 sept.2007 in regiunea Walonia, Belgia

In urma a doua intalniri avute cu membrii Oficiului Roman pentru Stiinta si
Tehnologie-Bruxelles s-a definitivat o baza de date cu profilul regiunilor din Romania cu
scopul de a intermedia si realiza retele de lucru impreuna cu alte regiuni interesate din
cadrul UE, pentru a putea accesa fondurile europene puse la dispozitie prin Programul
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Cadru 7, stiut fiind faptul ca Romania a avut cel mai mic grad de absorbtie pe aceste
fonduri in ultimii ani.

Am participat la o intalnire la reprezentanta Principatului Asturiilor la Bruxelles
(regiune autonoma spaniola) la care a fost prezenta si Agentia de dezvolatre economica
a Principatului Asturiilor. In urma identificarii punctelor comune de interes s-a stabilit ca
in luna septembrie o misiune economica insotita de reprezentanti ai administratiei
astruriene, sub organizarea Ambasadei Spaniei la Bucuresti va efectua o vizita si in
Maramures.

Judetul Maramures a devenit membru FEDARENE- Federatia Europeana a
Agentiilor de Mediu si Energie. In urma mai multor intalniri la sediul federatiei, am primit
suport si sustinere pentru a aplica pe programul „Intelligent Energy Europe-2007”, cu
termen de depunere pe 28 septembrie 2007.

Pentru a mari sansa de succes a proiectului am luat legatura cu o astfel de
agentie care functioneaza cu succes in LINZ, regiunea Upper Austria, care astfel ar
putea deveni „mentorul”nostru in definitivarea acestiu proiect si transferul experientei si
a bunelor practici acumulate.

In acelasi sens si-a exprimat intentia de colaborare cu judetul Maramures si
Institutul Catalan de Energie, cu sediul la Barcelona.

In cadrul actiunii Green Week, desfasurata in sediul Comisiei Europene, Agentia
de Mediu Ambiental a regiunii Andaluzia, cu sediul in Sevilia si-a manifestat dorinta de a
colabora si de a intra in parteneriat cu judetul Maramures, in cadrul viitoarelor proiecte
care vor fi aplicate pe programele europene cu specific de mediu.

UNCJR este membru in reteaua NEEBOR (reteaua regiunilor europene de la
granita de est EU). In calitate de coordonator al grupului de cooperare teritoriala am
participat la sedintele acestei organizatii,  Maramuresul primind invitatia de a participa in
conglomeratul lor in cadrul actiunilor intreprinse cu ocazia „Open Days 2007”,
organizata de Comitetul Regiunilor. Presedintele CJ Maramures va prezenta un material
referitor la strategiile de dezvoltare a retelelor rutiere in zona de est a UE.

Am avut mai multe intalniri cu ES dl. Ion Jinga, ambasador al Romaniei in
Regatul Belgiei, iar in urma materialelor oferite si a renumelui Maramuresului ca si
pastrator al traditiilor si obiceiurilor populare, am primit invitatia ca de ZIUA ROMANIEI,
organizata de Ambasada Romaniei la Bruxelles, judetul nostru sa fie invitatul de onoare,
ocazie cu care sa ne promovam identitatea regionala si sa dezvoltam noi relatii cu inaltii
functionari europeni, care vor fi prezenti la acest eveniment.

Beneficiind de sprijinul colegilor mei din cadrul CJ Maramures, informatiile zilnice
trimise de mine de la Bruxelles, au fost postate pe site-ul Consiliului Judertean
Maramures, www.cjmaramures.ro/bruxelles si divizate pe categorii: oportunitati de
finantare, parteneriate, evenimente, buletin de informare, rapoarte lunare.

                                                               Remus Burdea

       Reprezentantul Consiliului Jude ean Maramures
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