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Funda]ia CDIMM Maramure[ deruleaz\, în anul 2008,
trei proiecte în domeniul resurselor umane, finan]ate
prin programul Phare, Coeziune Economic\ [i Social\
2005.

• Proiectul Educa]ia managerial\ [i difuzia tehno-
logic\ „EDT 2008” are ca obiectiv general „Promovarea
competitivit\]ii [i adaptabilit\]ii for]ei de munc\ existent\
la toate nivelele ierarhice din întreprinderi”. Acesta
r\spunde uneia dintre priorit\]ile regiunii NV „dez-
voltarea spiritului antreprenorial [i a calit\]ii manage-
mentului privind m\surile de dezvoltare a resurselor
umane”. 

Obiectivul specific al proiectului „EDT 2008” este
crearea [i lansarea unui program de educa]ie manage-
rial\ complex\ menit s\ îmbun\t\]easc\ spiritul antre-
prenorial [i difuzia tehnologic\ în firmele din jude]ele
Maramure[, Bihor [i Satu Mare. 

Programul de instruire va avea dou\ componente
majore: Managementul proiectelor, respectiv Difuzia
tehnologic\ în sectorul IMM [i va fi destinat managerilor
din IMM-uri [i persoanelor care doresc s\ dobândeasc\
noi competen]e în domeniul managementului [i al
difuziei tehnologice dinspre mediul academic spre mediul
economic. 

Educa]ia managerial\ va deveni o permanen]\ a clus-
ter-ului de furnizori de servicii de instruire (CDIMM
Maramure[, Universitatea de Nord din Baia Mare [i
Camera de Comer], Industrie [i Agricultur\ Satu Mare),
ca mijloc pentru sus]inerea dezvolt\rii economice [i al
difuziei tehnologice dinspre mediul academic spre sec-
torul IMM. 

Rezultatele a[teptate ale proiectului „EDT 2008” sunt
de natur\ institu]ional\:

– completare curricula educa]ional\ cu componenta
Difuzia tehnologic\ în sectorul IMM,

– manualul Difuzia tehnologic\ în sectorul IMM  –
editare ^ multiplicare,

respectiv de natura dezvolt\rii grupului ]int\:
– cursurile cu tema Educa]ia managerial\ [i difuzia

tehnologic\ (2 serii x 20 persoane/serie)
– atelierele de lucru (3 workshops) organizate la Baia

Mare, Oradea [i Satu Mare pentru diseminarea proiectu-
lui [i schimbul de experien]\ cu partenerul ComEURO
(Italia).

• Proiectul „Dezvoltarea abilit\]ilor manageriale
prin utilizarea tehnicilor de instruire online” `[i
propune s\ contribuie la atingerea obiectivului general
al programului Phare, Coeziune Economic\ [i Social\:
„Promovarea adaptabilit\]ii for]ei de munc\, a înv\]\rii
pe parcursul întregii vie]i [i a form\rii profesionale con-
tinue”. 

Obiectivul specific al prezentului proiect este de a
dezvolta un program de instruire online `n Manage-
mentul proiectelor `n sprijinul firmelor din Regiunea 6
Nord Vest. Acest program de instruire va utiliza tehnici
moderne de instruire online (`nv\]\m=nt la distan]\) [i
se va axa pe dou\ etape: prima etap\ va furniza ele-
mente fundamentale, de baz\ privind managementul
proiectelor, iar cea de a doua etap\ va furniza sprijin
cursan]ilor `n vederea perfec]ion\rii acestora `n dome-
niul managementul ui proiectelor. 

Programul se bazeaz\ pe experien]a existent\ în
instruirea adul]ilor în ceea ce prive[te managementul
proiectelor (CDIMM Maramure[ este furnizor autorizat)
[i pe colaborarea între organiza]iile implicate (aplicant ^
partener) în elaborarea unei curricule [i dou\ manuale
de instruire: „Management proiecte – elemente funda-
mentale” [i „Software pentru managementul proiectelor”.
Se va realiza un curs nou de perfec]ionare `n domeniu,
curs care urmeaz\ a fi autorizat la nivel na]ional con-
form normelor CNFPA.

Rezultatele a[teptate ale proiectului sunt: 
– dezvoltarea curriculei educa]ionale privind

„Software pentru managementul proiectelor”;
– implementarea unei platforme de instruire online; 
– realizarea de materiale suport pentru cursan]i:

Ghid de instruire online, Management proiecte – ele-
mente fundamentale [i Software pentru managementul
proiectelor;
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Comisia European\ vine
în sprijinul cet\]enilor euro-
peni cu serviciul Europe
Direct, prin intermediul
Centrului de contact Eu-
rope Direct [i prin Re]eaua Centrelor de Informare
Europe Direct. Detalii pute]i g\si pe pagina web dedicat\
serviciului Europe Direct: http://ec.europa.eu/europedi-
rect/index_ro.htm

• Centrul de contact EUROPE DIRECT ofer\:
– R\spunsuri într-o limb\ oficial\ a Uniunii Europene

la alegerea dumneavoastr\; 
– R\spunsuri imediate la întreb\rile generale privind

Uniunea European\ sau trimiteri c\tre alte surse de
informa]ii;

– Numele, adresele [i numerele de telefon ale organi-
za]iilor la care a]i putea eventual s\ face]i apel; 

• Distribuirea gratuit\ prin po[t\ a anumitor publi-
ca]ii ale Uniunii Europene.

Întreb\rile pot fi transmise prin:
Telefon – Apela]i la num\rul gratuit (00.800.-

6789.10.11), valabil pentru toate cele 27 de State mem-
bre în cursul orelor de lucru (9-18:30 CET în timpul
s\pt\mânii) sau la num\rul cu tax\ (^32-2-299 96 96) de
oriunde din lume;

Internet – Trimite]i un e-mail sau contacta]i un ope-
rator on-line (în limbile englez\ [i francez\), prin inter-
mediul serviciului de asisten]\ web al Europe Direct
http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/index_ro.
htm

• Re]eaua Centrelor de Informare EUROPE DIRECT  
Re]eaua Centrelor de Informare Europe Direct

ac]ioneaz\ ca o interfa]\ între UE [i cet\]eni, la nivel
local. 

Mai multe informa]ii despre localizarea [i activit\]ile
Re]elei Centrelor Europe Direct afla]i de pe pagina web:
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_ro.htm

Începând din februarie 2008, devine func]ional\ [i
Re]eaua de Centre Europe Direct în România. Cet\]e-
nii români au posibilitatea de a-[i adresa întreb\rile
privind Uniunea European\ unor centre de informare
specializate, finan]ate de Comisia European\ [i parte a
Re]elei de Centre EUROPE DIRECT, existente în toate
statele membre UE.

Scopul centrelor EUROPE DIRECT este diseminarea
de informa]ii despre politicile [i programele Uniunii
Europene, în regiunile în care î[i desf\[oar\ activitatea.
Sub responsabilitatea structurii gazd\, centrele ofer\ un

serviciu local care:
– permite cet\]enilor s\ ob]in\ informa]ii, consul-

tan]\, asisten]\ [i r\spunsuri la întreb\ri privind legis-
la]ia, politicile, programele [i oportunit\]ile de finan]are
ale Uniunii;

– le ofer\ acestora oportunitatea de a comunica insti-
tu]iilor UE reac]iile lor sub forma unor întreb\ri, opinii [i
sugestii;

– permite Comisiei s\ îmbun\t\]easc\ transmiterea
de informa]ii exacte [i adaptate necesit\]ilor locale.

Spre deosebire de alte centre de informare adminis-
trate de Comisie, care vizeaz\ un anumit grup ]int\
(oameni de afaceri, cercuri [tiin]ifice, etc.), Re]eaua
EUROPE DIRECT se adreseaz\, f\r\ discriminare, tuturor
cet\]enilor care caut\ informa]ii privind oricare dintre
domeniile de activitate ale institu]iilor Uniunii
Europene.

Re]eaua româneasc\ cuprinde 27 de centre de infor-
mare în întreaga ]ar\, ale c\ror structuri gazd\ au fost
selectate în urma unui apel pentru propuneri de
proiecte desf\[urat în 2007. 

Mai multe informa]ii privind Centrele EUROPE
DIRECT din România vor fi curând disponibile pe site-ul
Reprezentan]ei Comisiei Europene în România, la
adresa:

http://ec.europa.eu/romania/information/europe_di-
rect/index_ro.htm.

Centrul Europe Direct Maramure[, g\zduit de
Funda]ia CDIMMM Maramure[, a fost selectat s\ asigure
cet\]enilor maramure[eni accesul la serviciile specifice
oferite de Re]eaua Centrelor Europe Direct.

Bazat pe experien]a acumulat\ de echipa Funda]iei
CDIMM Maramure[ în derularea diverselor proiecte
europene [i în special prin experien]a activit\]ilor
desf\[urate de Centrul Euro Info Baia Mare pentru spri-
jinirea mediului de afaceri din NV ]\rii, Centrul Europe

RE}EAUA DE CENTRE 
EUROPE DIRECT ~N ROM+NIA

CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMURE{ - 
interfa]\ între cet\]enii maramure[eni [i UE 



Direct Maramure[ este deja preg\tit s\ r\spund\ soli-
cit\rilor venite din partea cet\]enilor. În acest sens, ser-
viciul de informare documentare v\ st\ la dispozi]ie prin: 

– Biblioteca Funda]iei CDIMM Maramure[, care
con]ine peste 2000 de publica]ii primite de la Uniunea
European\, pe subiecte de interes general cu privire la
UE (institu]ii [i politici ale UE), cât [i pe domenii speci-
fice (agricultur\ [i dezvoltare rural\, munc\ [i asisten]\
social\, drept comunitar, transporturi [i energie, con-
curen]\ [i IMM-uri, economie [i finan]e, rela]ii
interna]ionale ale UE, dezvoltare regional\, mediu, cer-
cetare [i societate informa]ional\, educa]ie [i cultur\,
statistic\);

– Calculatoare cu acces la internet, pentru ca vizita-
torii s\ consulte paginile de internet dedicate UE, pre-
cum [i alte surse de informare pe tematici europene;

– Publica]ii gratuite primite prin Re]eaua Europe
Direct pentru a fi distribuite direct sau prin intermediul
punctelor de informare (în prezent exist\ 5 puncte de
informare pe tematici europene: la sediul Funda]iei
CDIMMM Maramure[, Incubatorul de afaceri, Biblioteca
Jude]ean\ Maramure[, Aeroportul Baia Mare, Prim\ria
Baia Mare, urmând ca în anul 2008, în jude]ul Maramure[
s\ mai organiz\m alte 7 puncte de informare).

În cursul lunii februarie se va crea [i va fi func]ional\
pagina de internet a Centrului Euro Info Baia Mare, care
va avea adresa: http://europedirect.cdimm.org.

Tot pentru informarea cet\]enilor, în anul 2008, Centrul
Europe Direct Maramure[ are programate activit\]ile:

– publicarea unui buletin informativ lunar, în cadrul
publica]iei Funda]iei CDIMM Maramure[ „Jurnal
CDIMM”, care va fi disponibil [i pe pagina web a CED
Maramure[;

– publicarea de materiale informative pe teme de
interes identificate pe parcursul anului;

– transmiterea de nout\]i pe teme europene, prin 
e-mail, clien]ilor din baza de date deja existent\, precum
[i tuturor celor interesa]i;

– organizarea de evenimente de informare (seminarii,
vizite, caravane [i standuri de informare);  

Un alt obiectiv al Centrului Europe Direct Maramure[
este colaborarea cu institu]ii [i organiza]ii maramure-
[ene, pentru a participa la ac]iuni comune destinate s\
aduc\ informa]ia european\ mai aproape de cet\]eni.
Colaborarea cu mass-media reprezint\ o component\
important\ a acestui obiectiv, a[a încât subiectele cu
caracter european s\ fie prezentate în mod obiectiv [i
constant în presa maramure[ean\ [i s\ fie integrate în
via]a noastr\ de zi cu zi. Inten]ia este ca tematicile UE s\
fie tratate ca probleme de politic\ intern\, dat fiind fap-
tul c\ [i noi suntem stat membru al Uniunii Europene.

Totodat\, Centrul Europe Direct Maramure[ va dez-
volta [i un mecanism prin care s\ asigure dialogul dintre
Uniunea European\ [i cet\]enii s\i. Astfel, cet\]enii
maramure[eni se vor putea adresa Centrului Europe

Direct Maramure[ pentru a transmite întreb\ri, sugestii
[i opinii legate de ac]iunile sau situa]iile existente la
nivel european. De asemenea, CED Maramure[ va încu-
raja participarea cet\]enilor la diversele consult\ri pe
care Comisia European\ le va organiza în decursul anu-
lui 2008. Tot pentru a-[i îndeplini rolul interfa]\ între UE
[i cet\]enii maramure[eni, vom organiza sondaje de
opinie pe subiecte de interes identificate la nivel local,
transmi]ând apoi Comisiei Europene opiniile colectate.

La toate serviciile puse la dispozi]ie de Centrul
Europe Direct Maramure[ pot apela toate categoriile de
cet\]eni maramure[eni. Pot adresa întreb\ri, solicit\ri
de informa]ii [i asisten]\ pe problematici europene per-
soane din mediul rural [i urban, tineri, reprezentan]i ai
institu]iilor publice, întreprinz\tori [i nu în ultimul rând,
jurnali[ti.

R\spunsurile la întreb\ri [i solicit\ri vor fi acordate
pe loc sau dup\ o documentare, în func]ie de complexi-
tatea subiectului. Pentru subiectele cu caracter com-
plex, solicit\rile de informa]ii vor fi transmise direc]iilor
specializate din cadrul Comisiei Europene, urmând ca
r\spunsurile s\ fie transmise solicitantului dup\ con-
tactarea speciali[tilor în domeniul respectiv. Rolul nos-
tru este de a furniza informa]ii generale privind
legisla]ia, politicile, programele [i oportunit\]ile de
finan]are ale Uniunii, de a furniza date de contact ale
institu]iilor care pot rezolva problemele semnalate, de a
acorda sprijin în privin]a identific\rii de parteneri [i
oportunit\]i de finan]are, de a transmite Comisiei
Europene opiniile [i sugestiile referitoare la UE. 

Ave]i întreb\ri, sugestii, opinii cu privire la
Uniunea European\? 

V\ a[tept\m zilnic, între orele 9.00-16.00, s\ ne
vizita]i, s\ telefona]i sau s\ transmite]i mesaje:

Centrul Europe Direct Maramure[
Bd. Traian 9/16, 430211, Baia Mare

Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409, 221.380
E-mail: europedirect@cdimm.org

Margareta C|PÎLNEAN
Centrul Europe Direct Maramure[
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– organizarea de cursuri de instruire online pe dou\

nivele de calificare: ini]iere (2 serii x 20 cursan]i fiecare) [i
perfec]ionare (20 cursan]i) `n managementul proiectelor;

– organizarea a 2 workshop-uri de diseminare a
proiectului;

– pagina web.
Beneficiarii finali: prezentul proiect se adreseaz\

`ntreprinderilor care au `n administrare proiecte de dez-
voltare [i personalului angajat al acestora implica]i `n
administrarea de proiecte sau urmeaz\ a fi implica]i `n
astfel de activit\]i. Num\rul de persoane care va benefi-
cia direct de pe urma implement\rii activit\]ilor din
proiect sunt: 60 persoane instruite `n managementul
proiectelor, 50 - 60 persoane participante la workshop-
urile organizate pentru diseminarea rezultatelor proiec-
tului, 400-500 persoane care vor primi manualele de
instruire tip\rite `n cadrul proiectului.

Grupul ]int\: personalul angajat `n cadrul firmelor loca-
lizate `n Regiunea 6 Nord Vest [i care au responsabilit\]i
privind managementul proiectelor sau urmeaz\ a fi impli-
cate `n administrarea de proiecte. Funda]ia Centrul pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici [i  Mijlocii Maramure[ va
derula acest proiect în parteneriat cu Fondul de Dezvoltare
a Euroregiunii Carpatice – FDEC Rom=nia.

Pagina web a proiectului poate fi accesat\ la adresa:
www.onlinetraining.cdimm.org.

• Proiectul „AFACERI RURALE” are ca obiectiv ge-
neral „Dezvoltarea resurselor umane, cre[terea ratei de
ocupare [i combaterea excluderii sociale”, care se
reg\se[te [i printre priorit\]ile men]ionate în Planul
Na]ional de Dezvoltare 2004-2006.

Obiectivul specific este intensificarea m\surilor
active [i preventive pentru ocuparea for]ei de munc\
destinate [omerilor, concentrate pe [omerii tineri,
[omerii de lung\ durat\ [i persoanele aflate în c\utarea
unui loc de munc\ din mediul rural [i persoane ocupate
în agricultur\ cu venituri reduse.

Proiectul „Afaceri rurale” derulat în 2008 de Funda]ia
CDIMM Maramure[, prevede un set de m\suri pentru
începerea unei afaceri proprii în mediul rural din jude]ul

Maramure[. Se vor derula 3 categorii de activit\]i impor-
tante dedicate persoanelor din mediul rural care se afl\
în c\utarea unui loc de munc\, a celor care ob]in veni-
turi reduse din agricultur\ [i a [omerilor din mediul
rural, respectiv:

– realizarea materialelor pentru instruire dedicate
persoanelor din grupul ]int\ care doresc s\ demareze o
afacere. Pe baza suporturilor de curs se va elabora apoi
o bro[ur\ intitulat\ „Afaceri rurale” care va putea fi uti-
lizat\ [i dup\ pornirea afacerii, dar [i de alte persoane
din mediul rural care doresc s\ demareze o afacere.

– instruirea efectiv\ (teoretic\ [i practic\) a benefi-
ciarilor selecta]i prin intermediul unor cursuri de
ini]iere în afaceri, împ\r]ite în mai multe module, care
vor alterna cu workshopuri [i acordarea de consultan]\
specializat\ individual\. Instruirea persoanelor selec-
tate se va face în 2 serii de câte 20 de persoane;

– consultan]\ de afaceri specializat\ pentru to]i par-
ticipan]ii la cursuri [i pentru un grup suplimentar de 20
persoane [i asisten]\ pentru preg\tirea documenta]iei
de înregistrare a firmei.

Grupul ]int\ vizat este format din:
• toate persoanele din Maramure[, din mediul rural,

aflate în c\utarea unui loc de munc\ [i persoane ocupate
în agricultur\ cu venituri sc\zute care doresc s\-[i creasc\
[ansele, s\ revin\ sau s\ intre pe pia]a for]ei de munc\.

• [omeri de lung\ durat\, din mediul rural (tineri
[omeri (15-24 ani) dup\ 6 luni de la intrarea în [omaj [i
adul]i [omeri (25-64 ani) dup\ o perioad\ de peste 12
luni), din Maramure[.

• [omeri tineri, din mediul rural, cu vârsta între 15 [i
24 ani (categorii: persoane care au p\r\sit [coala, f\r\
calific\ri, sau cu un nivel sc\zut de calificare, sau cu
calific\ri ce nu mai sunt cerute pe pia]a for]ei de
munc\), din jude]ul Maramure[.

Toate cele trei proiecte se vor desf\[ura pe o perioad\
de 11 luni. Programarea cursurilor [i perioadele de
înscriere se vor anun]a în presa local\ [i în numerele
viitoare ale „Jurnal CDIMM”. 

Pentru informa]ii suplimentare contacta]i-ne zilnic,
între orele 9.00 - 16.00.


