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Initia]ive de cooperare transfrontalier\
Funda]ia CDIMM
Maramure[, în cadrul
Programului
Phare CBC 2005/017539, deruleaz\ Proiectul „Infotur – O mai bun\ cooperare între ]\ri”.
Proiectul are ca obiectiv principal cre[terea nivelului de
dezvoltare a turismului în România [i Ucraina, în special
prin stabilirea cooper\rii de afaceri pe termen lung dintre operatorii turistici din jude]ele Maramure[ [i Satu
Mare – din România, Zakarpatia – din Ucraina. În perioada 17-20 februarie 2008, s-a desf\[urat una dintre activit\]ile proiectului – „Study tour in Maramure[”, la care
au participat 18 reprezentan]i din Ucraina – operatori în
turism, proprietari de pensiuni.
Pentru a veni în sprijinul celor interesa]i, prezent\m
ini]iativele Uniunii Europene menite s\ `ncurajeze
rela]iile de bun\-vecin\tate între statele membre [i vecinii
lor din afara UE.
Uniunea European\ se bazeaz\ pe valori precum libertatea, democra]ia, respectarea drepturilor omului [i
a libert\]ilor fundamentale [i a statului de drept, [i
încearc\ s\ promoveze aceste valori în statele vecine
prin dialog [i cooperare.
În martie 2003, Comisia European\ a propus ca „unul
dintre obiectivele Uniunii Europene s\ fie dezvoltarea
unei zone de prosperitate [i de cordial\ vecin\tate, în
vederea instituirii unor rela]ii prietene[ti, în spiritul
p\cii [i rela]iilor de cooperare”. În acest scop, Comisia
Uniunii Europene dezvolt\ un instrument de asisten]\
financiar\ pentru ]\rile europene (în special zonele de
grani]\) destinat s\ sprijine dep\[irea dezechilibrelor
regionale [i s\ contribuie la intensificarea procesului de
integrare. Acest instrument financiar nou [i unic se
nume[te Instrumentul European de Vecin\tate [i
Parteneriat [i a fost ini]iat în anul 2007 [i urmeaz\ a fi
implementat `n anul 2008.
Parlamentul European [i Consiliul Uniunii Europene
au aprobat Regulamentul nr. 1638 din 24/10/2006 (publicat `n Jurnalul Oficial al Comunit\]ilor Europene nr. 310
din 09/11/2006) prin care se stabilesc dispozi]iile generale privind instituirea unui instrument european de
vecin\tate [i de parteneriat. Comisia Uniunii Europene a
aprobat Regulamentul nr. 951 din 09/08/2007 (publicat in
Jurnalul Oficial al Comunit\]ilor Europene nr. 210 din
10/08/2007) prin care se stabilesc normele de aplicare a
programelor de cooperare transfrontalier\ finan]ate în
cadrul Regulamentului (CE) nr. 1638/2006.

Regulamentul 1638/2006 – prezentare general\
Acest regulament creeaz\ un instrument de
vecin\tate [i de parteneriat destinat furniz\rii de asisten]\ comunitar\ în vederea cre\rii unei zone de prosperitate [i de bun\ vecin\tate care s\ vizeze Uniunea
European\, precum [i statele partenere.
Asisten]a comunitar\ favorizeaz\ consolidarea cooper\rii [i a integr\rii economice progresive între Uniunea
European\ [i statele partenere, [i în special punerea în
aplicare a acordurilor de parteneriat [i cooperare, a
acordurilor de asociere sau a altor acorduri existente [i
viitoare.
Asisten]a comunitar\ este utilizat\ în vederea
sus]inerii m\surilor în urm\toarele domenii de cooperare:
1) promovarea dialogului [i a reformei politice;
2) favorizarea apropierii actelor cu putere de lege [i
actelor administrative pentru a atinge standarde mai
ridicate în toate domeniile adecvate;
3) consolidarea institu]iilor [i a organismelor na]ionale
specifice;
4) promovarea statului de drept [i bun\ guvernare;
5) stimularea dezvolt\rii durabile sub toate aspectele
sale;
6) continuarea eforturilor de dezvoltare la nivel local [i
regional, atât în mediul rural, cât [i în cel urban, în vederea reducerii dezechilibrelor [i a amelior\rii capacit\]ii
de dezvoltare;
7) favorizarea protec]iei mediului, protejarea naturii [i
gestionarea durabil\ a resurselor naturale;
8) sus]inerea politicilor de reducere a s\r\ciei;
9) sus]inerea politicilor de promovare a dezvolt\rii
sociale, integr\rii sociale, egalitatea între sexe, nediscriminarea, ocuparea for]ei de munc\ [i protec]ia
social\;
10) sus]inerea politicilor de promovare a s\n\t\]ii,
educa]iei [i form\rii;
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Evenimente ale Centrului Europe Direct
Maramure[ `n luna februarie 2008
• Pe 18 februarie 2008, Funda]ia CDIMM Maramure[ a
organizat Seminarul „Oportunit\]i turistice `n Rom=nia
[i Ucraina”, ca activitate `n proiectul „InfoTur – O mai
bun\ cooperare turistic\ `ntre ]\ri”, finan]at prin
Programul CBC RO-UK. Centrul Europe Direct
Maramure[ a organizat un stand de informare [i promovare cu privire la activit\]ile pe care la va derula `n
2008, pentru aducerea informa]iei europene mai
aproape de cet\]enii maramure[eni. Cei peste 30 de participan]i au fost invita]i s\ se adreseze serviciilor
Europe Direct pentru `ntreb\rile [i opiniile cu privire la
aspecte ale UE.
• ~n data de 12 februarie 2008, Funda]ia CDIMM
Maramure[ a sus]inut o Conferin]a de pres\ privind
lansarea proiectelor pe care le deruleaz\ `n 2008. Cu acest
prilej au fost prezentate activit\]ile organizate `n 2008 de
Centrul Europe Direct Maramure[ (g\zduit de Funda]ia
CDIMM Maramure[), precum [i serviciile Europe Direct
aflate la dispozi]ia cet\]enilor maramure[eni.
• ~n data de 8 februarie 2008, Centrul Europe Direct
Maramure[ a organizat la Vima Mic\ un stand de informare pentru prezentarea activit\]ilor sale [i pentru
informarea cet\]enilor cu privire la serviciile Europe
Direct. Evenimentul a avut loc cu prilejul Programului de
instruire pentru agricultori, organizat de Centrul de
Resurse AJOFM Maramure[. La eveniment au participat
24 de agricultori din Vima Mic\.

Concursuri pe teme europene
Comisia European\ organizeaz\ `n permanen]\ concursuri pe diferite teme europene de actualitate, pentru
a-i `ncuraja pe cet\]enii europeni s\ participe la ac]iunile
ini]iate la nivelul UE. V\ prezent\m c=teva dintre concursurile pe care le-am identificat ca fiind active `n
perioada urm\toare. Pentru rela]ii suplimentare, v\
rug\m s\ ne contacta]i.
• „L\rge[te-]i orizontul” –
Premiul European al Tinerilor
Jurnali[ti privind extinderea UE
Competi]ia se adreseaz\ tinerilor jurnali[ti cu vârste cuprinse
între 17-35 ani din 35 de ]\ri
europene. Obiectivul concursului
este de a încuraja tinerii europeni
s\ î[i împ\rt\[easc\ opiniile cu
privire la politica de extindere a

Uniunii Europene [i s\ î[i dovedeasc\ talentul ca scriitori.
Termen limit\: 15 martie 2008
Detalii: http://www.eujournalist-award.eu/
• Premiul „Tinere]e [i
Dezvoltare” – Concursul
se adreseaz\ [colilor din
cele 27 de state membre
ale Uniunii Europene, pentru elevii cu v=rsta
cuprins\ `ntre 16-18 ani.
Tema central\ a concursului este Africa – Devoltare durabil\. Teme principale: Schimbare climateric\, Ap\ [i energie [i Turism
durabil.
Toate contribu]iile trebuie s\ cuprind\ dou\ p\r]i:
– un mesaj scurt
– o lucrare artistic\ sub form\ de poster sau
prezentare multimedia
Termen limit\: 31 martie 2008
Detalii:
http://www.dyp2007.org/ww/ro/pub/dyp2007/info.htm
•
Concurs
de
fotografii – „2008 – Anul
European al Dialogului
Intercultural”
Teme de inspira]ie: educa]ie, religie, migra]ie,
[tiin]\, cultur\, minorit\]i, tineri
Termen limit\: 30 iunie 2008
Detalii: http://www.interculturaldialogue2008.eu/
• „Reporter European” –
Concurs pentru jurnali[tii din
presa scris\, radio, televiziune [i
presa electronic\, cu materiale publicate/difuzate în
perioada 1 ianuarie - 25 noiembrie 2008. Reprezentan]a
Comisiei Europene [i Biroul de Informare al Parlamentului
European în România î[i propun, prin intermediul acestui
concurs, s\ încurajeze jurnali[tii, în special cei din presa
local\, s\ contribuie la o mai larg\ dezbatere [i analiz\ a
temelor legate de integrarea european\ a României.
Detalii:
http://ec.europa.eu/romania/news/010208_ro.htm

Fonduri structurale care pot fi deja
accesate `n Rom=nia
Dintre Programele Opera]ionale (finan]ate prin
instrumentele structurale ale Uniunii Europene) pe care
le va derula România în perioada 2007-2013, v\
prezent\m date referitoare la cele care sunt active.
Pentru mai multe informa]ii, vizita]i pagina noastr\ de

internet (http://europedirect.cdimm.org), sec]iunea
Informa]ii utile - Programe de finan]are.
I. Programul Opera]ional Sectorial CRE{TEREA
COMPETITIVIT|}II ECONOMICE
• Axa 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare
Tehnologic\ [i Inovare
Domeniul major de interven]ie: 2.2. Investi]ii `n
infrastructura de CDI [i dezvoltarea capacit\]ii administrative, Opera]iunea 2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii C-D existente [i crearea de noi infrastructuri C-D:
laboratoare, centre de cercetare
Finan]at prin: Ministerul Economiei [i Finan]elor
Termen limit\: 14 decembrie 2013
Informa]ii: http://www.minind.ro/
II. Programul Opera]ional REGIONAL
Finan]at prin: Fondul European de Dezvoltare
Regional\
Autoritate de management: Ministerul Dezvolt\rii,
Lucr\rilor Publice [i Locuin]elor
• Axa Prioritar\ 2: „`mbun\t\]irea infrastructurii
de transport regionale [i locale”
Domeniul major de interven]ie: 2.1 „Reabilitarea [i
modernizarea re]elei de drumuri jude]ene, str\zi urbane
– inclusiv construc]ia / reabilitarea [oselelor de centur\”
Lansare licita]ie de proiecte: 10 septembrie 2007
• Axa Prioritar\ 3: „`mbun\t\]irea infrastructurii
sociale”
Domenii majore de interven]ie
3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de s\n\tate“
Lansare licita]ie de proiecte: 22 ianuarie 2008
3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si
echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
Lansare licita]ie de proiecte: 28 ianuarie 2008
3.3 „~mbun\t\]irea dot\rii cu echipamente a
bazelor opera]ionale pentru interven]ii in situa]ii de
urgen]\”
Lansare licita]ie de proiecte: 31 octombrie 2007
Ghidurile Solicitantului pot fi consultate pe pagina de
Internet a Programului Opera]ional Regional
www.inforegio.ro
III. Programul Opera]ional Sectorial DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Finan]at prin: Fondul Social European
Autoritate de management: Ministerul Muncii,
Familiei [i Egalit\]ii de {anse
Termen limit\: 17 martie 2008
Informa]ii: http://www.fseromania.ro
1. „Educa]ie mai bun\ pentru to]i”, Axa
Prioritar\ 1 „Educa]ia [i formarea profesional\ în sprijinul
cre[terii economice [i dezvolt\rii societ\]ii bazate pe
cunoa[tere”, Domeniul Major de Interven]ie 1.1 „Acces

la educa]ie [i formare profesional\ ini]ial\ de calitate”;
2. „Universitate pentru viitor”, Axa Prioritar\ 1
„Educa]ia [i formarea profesional\ în sprijinul cre[terii
economice [i dezvolt\rii societ\]ii bazate pe
cunoa[tere”, Domeniul Major de Interven]ie 1.2 „Calitate
în înv\]\mântul superior”;
3. „Profesioni[ti în educa]ie [i formare”, Axa
Prioritar\ 1 „Educa]ia [i formarea profesional\ în sprijinul cre[terii economice [i dezvolt\rii societ\]ii bazate
pe cunoa[tere”, Domeniul Major de Interven]ie 1.3
„Dezvoltarea resurselor umane în educa]ie [i formare
profesional\”;
4. „Calific\ri europene”, Axa Prioritar\ 1
„Educa]ia [i formarea profesional\ în sprijinul cre[terii
economice [i dezvolt\rii societ\]ii bazate pe
cunoa[tere”, Domeniul Major de Interven]ie 1.4 „Calitate
în formarea profesional\ continu\”;
5. „{coala doctoral\”, Axa Prioritar\ 1 „Educa]ia
[i formarea profesional\ în sprijinul cre[terii economice
[i dezvolt\rii societ\]ii bazate pe cunoa[tere”, Domeniul
Major de Interven]ie 1.5 „Programe doctorale [i postdoctorale în sprijinul cercet\rii”;
6. „Burse doctorale”, Axa Prioritar\ 1 „Educa]ia
[i formarea profesional\ în sprijinul cre[terii economice
[i dezvolt\rii societ\]ii bazate pe cunoa[tere”, Domeniul
Major de Interven]ie 1.5 „Programe doctorale [i postdoctorale în sprijinul cercet\rii”;
7. „Înva]\ o meserie!”, Axa Prioritar\ 2
„Corelarea înv\]\rii pe tot parcursul vie]ii cu pia]a
muncii”, Domeniul Major de Interven]ie 2.1 „Tranzi]ia de
la [coal\ la via]a activ\”;
8. „A doua [ans\ în educa]ie”, Axa Prioritar\ 2
„Corelarea înv\]\rii pe tot parcursul vie]ii cu pia]a
muncii”, Domeniul Major de Interven]ie 2.2 „Prevenirea
[i corectarea p\r\sirii timpurii a [colii”;
9. „Fii întreprinz\tor!”, Axa Prioritar\ 3
„Cre[terea adaptabilit\]ii lucr\torilor [i a întreprinderilor”, Domeniul Major de Interven]ie 3.1 „Promovarea
culturii antreprenoriale”;
10. „Ac]ion\m împreun\”, Axa Prioritar\ 3
„Cre[terea adaptabilit\]ii lucr\torilor [i a întreprinderilor”, Domeniul Major de Interven]ie 3.3 „Dezvoltarea
parteneriatelor [i încurajarea ini]iativelor pentru
partenerii sociali [i societatea civil\”;
11. „Calitate în serviciile de ocupare”, Axa
Prioritar\ 4 „Modernizarea Serviciului Public de
Ocupare”, Domeniul Major de Interven]ie 4.1 „Înt\rirea
capacit\]ii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”;
12. „Profesioni[ti în pia]a muncii”, Axa Prioritar\
4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”,
Domeniul Major de Interven]ie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”;
13. „Mediul rural – oportunit\]i de ocupare”,
Axa Prioritar\ 5 „Promovarea m\surilor active de ocu-

pare”, Domeniul Major de Interven]ie 5.2 „Promovarea
sustenabilit\]ii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce
prive[te dezvoltarea resurselor umane [i ocuparea for]ei
de munc\”;
14. „Pentru o via]\ mai bun\”, Axa Prioritar\ 6
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de
Interven]ie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”;
15. „Împreun\ pe pia]a muncii”, Axa Prioritar\ 6
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de
Interven]ie 6.2 „Îmbun\t\]irea accesului [i a particip\rii
grupurilor vulnerabile pe pia]a muncii”;
16. „{anse egale [i respect”, Axa Prioritar\ 6
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de
Interven]ie 6.3 „Promovarea egalit\]ii de [anse pe pia]a
muncii”.
IV. Programul de Cooperare Teritorial\ Interregional\
Programul ESPON 2013 este un program opera]ional
de cooperare teritorial\ european\ interregional\, care
furnizeaz\ informa]ii [i statistici privind dezvoltarea [i
coeziunea teritorial\ a spa]iului european [i care se realizeaz\ în cadrul unei re]ele europene a organismelor de
cercetare [i a actorilor relevan]i implica]i în dezvoltarea
teritorial\.
Finan]at prin: Fondul European de Dezvoltare
Regional\, în cadrul Obiectivului de Cooperare
Teritorial\ European\ al Politicii UE de Coeziune
Autoritate de management: Ministerul Dezvolt\rii,
Lucr\rilor Publice [i Locuin]elor
Termen limit\: 22 martie 2008
Informa]ii: http://www.mdlpl.ro/
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11) asigurarea promov\rii [i a protec]iei drepturilor omului [i a libert\]ilor fundamentale;
12) sus]inerea democra]iei;
13) stimularea dezvolt\rii societ\]ii civile [i a organiza]iilor neguvernamentale;
14) favorizarea dezvolt\rii unei economii de pia]\;

15) încurajarea cooper\rii în sectoarele energiei, telecomunica]iilor [i transporturilor;
16) sus]inerea ac]iunilor care au drept scop o mai bun\
siguran]\ a alimentelor pentru cet\]eni;
17) asigurarea unei gestion\ri a frontierelor eficiente [i
sigure;
18) sus]inerea reformelor [i consolidarea capacit\]ilor
în domenii precum justi]ia [i afacerile interne;
19) sus]inerea cooper\rii administrative;
20) stimularea particip\rii la activit\]i comunitare de
cercetare [i de inova]ie;
21) încurajarea cooper\rii între statele membre [i
statele partenere în domeniul înv\]\mântului superior
[i al mobilit\]ii cadrelor didactice, a cercet\torilor [i a
studen]ilor;
22) stimularea dialogului multicultural, a contactelor
între popoare;
23) sus]inerea cooper\rii destinate conserv\rii patrimoniului istoric [i cultural [i promovarea poten]ialului
s\u de dezvoltare, în special prin turism;
24) consolidarea particip\rii statelor partenere la programele [i agen]iile comunitare;
25) impulsionarea cooper\rii transfrontaliere prin
ini]iative locale comune în scopul promov\rii
dezvolt\rii economice, sociale [i ecologice durabile a
regiunilor de frontier\ [i dezvoltarea teritoriului integrat din afara frontierelor externe ale Comunit\]ii;
26) încurajarea progreselor în ceea ce prive[te cooperarea [i integrarea regional\ [i subregional\;
27) furnizarea de sprijin în situa]ii post-criz\;
28) încurajarea comunic\rii [i promovarea schimburilor între parteneri privind m\surile [i activit\]ile
finan]ate în temeiul programelor;
29) abordarea problemelor tematice comune în
domenii de interes reciproc [i sus]inerea tuturor obiectivelor care ]in de domeniul de aplicare al prezentului
regulament.
Mirel MIHALI
Coordonator Proiect
„Infotur – O mai bun\ cooperare între ]\ri”
Programul Phare 2005 CBC România-Ucraina

