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Conţinutul acestui material nu constituie în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 
 

 

 
FUNDAŢIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA 

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII MARAMUREŞ 

 
CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 

 
 

 
Centrul Europe Direct Maramureș - Noi activităţi în 2011  

pentru a aduce informația europeană la nivel local 
 

Data: 17.01.2011 
 
  

Centrul Europe Direct Maramureş va funcționa și în anul 2011 și va organiza activităţi de 
informare şi comunicare pe teme europene în judeţul Maramureş.  
 

  
Centrul Europe Direct Maramureș este un proiect derulat de Fundația CDIMM Maramureș în 

perioada 2008-2012, cu finanțare de maxim 50% din partea Comisiei Europene, prin Reprezentanța 
Comisiei Europene în România. Bugetul total pentru 2011 al Centrului Europe Direct Maramureș va fi 
de 47.005 EURO, din care 23.200 EURO este finanțare europeană și 23.805 EURO este contribuția 
structurii gazdă – Fundația CDIMM Maramureș. 

 
Programul de lucru pentru anul 2011 cuprinde activități prin care dorim să prezentăm la nivel 

local subiectele europene de actualitate: inițiative, programe, reglementări, parteneriate, drepturi 
cetățenești și pentru mediul de afaceri, care să contribuie la buna informare a maramureșenilor 
pentru a profita de oportunitățile pe care le avem în calitate de membri ai Uniunii Europene: 

 
- Servicii de informare de bază pentru publicul larg. Program de funcționare: zilnic, orele: 

9.00-16.00 
o  Acces la surse europene de informare: 

 Bibliotecă cu peste 5000 de publicații europene de actualitate; 
 Calculator cu conexiune la Internet pentru accesarea surselor de informare. 

o Răspunsuri la solicitări de informații europene; 
o Distribuirea de materiale de informare la cerere, dar și la cele 15 panouri de informare 

din județ: Sediul Centrului, Incubatorul de afaceri Baia Mare, Prefectura Maramureş, 
Primăria Baia Mare, Inspectoratul Şcolar Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre 
Dulfu”, Aeroportul Baia Mare, Universitatea de Nord Baia Mare, Casa de cultură a 
tineretului Baia Mare, Fundaţia MMTMM Sighet, Bibliotecile comunale din Petrova, 
Vadu-Izei, Fărcașa, Copalnic-Mănăştur şi Băiuţ. 

o Cooperare cu vectori de informare la nivel local, regional, național, european. 
- Site web: www.europedirect.cdimm.org  
- Buletin de informare europeană - electronic / lunar  
- CD „Europa noastră – Drepturi şi şanse egale pentru cetăţeni” 
- Materiale de informare tipărite: 

o Jurnal CDIMM – buletin tipărit lunar, destinat mediului de afaceri 
o Broșuri:  

 „Inovarea europeană – Competitivitate şi parteneriat”,  
 ”2011 – Anul European al Voluntariatului” 
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- Evenimente: 

o Campania de mediu ”Să trăim ECO” – aprilie 2011 
o Concurs pe teme europene şi Dezbaterea „Și EU sunt cetățean european – 

provocări EUropene ale prezentului” – 9 mai 2011 
o Expoziții de informare pe teme europene – mai și septembrie 2011 
o Atelier ”Tineri pentru tineri: Să lucrăm împreună pentru creativitate și 

voluntariat” – octombrie 2011 
o Vizite de informare în școli și licee. 

 
 
 
Pentru a fi la curent cu oportunitățile europene vă invităm să fiți alături de noi și în anul 2011: 
- Vizitați-ne pentru a vă pune la dispoziție sursele de informare pe teme europene.    
- Vizitați pagina noastră web: www.europedirect.cdimm.org; 
- Urmăriți Comunicatele de presă lunare, transmise prin email; 
- Consultați materialele noastre de informare:  

o Buletin de informare electronic lunar; 
(http://europedirect.cdimm.org/informatii-utile/publicatii) 

o Jurnal CDIMM (publicație tipărită lunară) (http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-
cdimm); 

o Broșuri, CD-uri, pliante pe teme europene. 
- Participați la evenimentele pe care le organizăm; 
- Contactați-ne pentru a vă răspunde la întrebările referitoare la Uniunea Europeană. 

 
Pentru informaţii pe teme europene, vă aşteptăm la 

CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 
Bd. Traian 9-16, 430211 Baia Mare 
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409, 221.380 
Email: europedirect@cdimm.org 
Web: www.europedirect.cdimm.org 
 

                                               Margareta CĂPÎLNEAN 
      Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş 


