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INFORMARE 
cu privire la programul de acţiuni în domeniul relaţiilor externe  

al Consiliul Judeţean  Hunedoara, desfăşurat în anul 2013 
 
La baza Programului de relaţii externe, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2013 de către 
Consiliul Judeţean Hunedoara pentru anul 2013, a stat politica promovată de 
conducerea executivă şi de plenul Consiliului Judeţean pentru a extinde cooperarea 
externă în toate domeniile, corelată cu politica externă actuală a României, în calitate de 
ţară membră a Uniunii Europene şi precum şi a Tratatului Atlanticului de Nord. 
 
Programul de acţiuni în domeniul Relaţiilor externe a fost aprobat pentru a constitui un 
mijloc important al dezvoltării regionale, economice şi sociale a judeţului nostru şi de 
susţinere a prezenţei judeţului Hunedoara pe scena politicii regionale la nivelul Europei. 
 
Judeţul HUNEDOARA se află angrenat în acţiuni de micro-diplomaţie încă din anul 
1992, odată cu aderarea la organizaţia europeană inter-regională “Adunarea 
Regiunilor Europei”, dar cuantificarea rezultatelor nu poate fi făcută fără a fi investigate 
activităţile de relaţii externe promotoare ce presupun intrarea şi prezenţa judeţului 
Hunedoara pe o “piaţă” unde concurează cu Regiuni din Centrul şi Estul Europei dar în 
special cu judeţele româneşti, aflate într-o competiţie dură de atragere de parteneri 
vestici şi fonduri comunitare pentru finanţarea şi implementarea proiectelor locale. 
 
Promovarea imaginii judeţului prin relaţiile externe  
 
Programul de relaţii externe al judeţului pentru anul 2013 a fost aprobat din necesitatea 
de a dezvolta acţiuni de popularizare în străinătate a judeţului Hunedoara, după 
integrarea României în UNIUNEA EUROPEANĂ, prin dezvoltarea de contacte sau /şi 
parteneriate, în limitele unui buget rezonabil, exercitate: 
• prin intermediul “Adunării Regiunilor Europei”, 
• prin intermediul parteneriatelor directe Judeţul VAS (Ungaria /H), Regiunea Alsacia 

(Franţa /F), Departamentul Haute-Saône (F), Regiunea Franche-Comté (F), 
Comunitatea Montană Casentino (Italia /I), Regiunea Toscana (I), Asociaţia 
Patronatelor din Sardinia de Nord (I), Regiunea Sardinia (I), Regiunea Veneto (I) şi 
Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China). 
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Colectivul Serviciului Relaţii Externe, Comunicare Interinstituţională şi Mass-media a 
contribuit tehnic la susţinerea organizării unor acţiuni culturale sau de imagine ce s-au 
desfăşurat în judeţul Hunedoara pe parcursul anului 2013. 
 
Obiective 
 
Programul de Relaţii externe pentru anul 2013 a urmărit continuarea activităţilor 
anterioare şi susţinerea practică a următoarelor 4 obiective principale: 
Obiectiv 1. Continuarea cooperării sub egida organizaţiei “Adunarea Regiunilor Europei” 
(A.R.E). 
Obiectiv 2. Cooperarea directă inter-regională. 
Obiectiv 3. Promovarea imaginii Judeţului Hunedoara în străinătate. 
Obiectiv 4. Cooperarea cu organisme sau programe ale Uniunii Europene (Comitetul 
Regiunilor Bruxelles). 
 
Adunarea Regiunilor Europei (ARE) (www.aer.eu) este cadrul oficial în care Regiunile 
se întâlnesc şi găsesc mijloacele unor cooperări directe regiune - regiune. Astfel 
reprezentanţii judeţului au încercat permanent să atragă atenţia unor posibili parteneri 
vestici pe teme de cooperare prioritară nouă: reconversia forţei de muncă, domeniul 
social, dezvoltarea regională şi amenajarea teritoriului, schimburi educaţionale. Judeţul 
Hunedoara este membru ARE din 1992. 
 
Consiliul Judeţean Hunedoara a fost reprezentat în anul 2013 la Sesiunile Plenare ale 
Comisiei Economie şi Dezvoltare Regională ale ARE, precum şi la Adunarea Generală a 
ARE. 
 
În cursul anului 2013, urmare a participării unei delegaţii a Consiliului Judeţean 
Hunedoara la Sesiunea Plenară a Reţelei de Tineret a Adunării Regiunilor Europei care 
a avut loc la Sfântu Gheorghe, Judeţul Covasna, Youth Regional Network, s-a decis 
aderarea instituţiei noastre la această organizaţie subordonată ARE, fapt realizat prin 
transmiterea cererii de înscriere nr. 10058/05.12.2013.  
 
În ceea ce priveşte promovarea tinerilor, Consiliul Judeţean Hunedoara a participat cu o 
delegaţie la Şcoala de Vară a Adunării Regiunilor Europei care a avut ca temă 
promovarea dezvoltării ecologice. 
 
Programul de relaţii externe pentru anul 2013 a urmărit continuarea activităţilor 
anterioare şi susţinerea practică a cooperărilor tradiţionale sub egida ARE.  
 
Eurodyssée este un program de schimb pentru tineri, lansat în 1985 de către Edgar 
Faure, la acel timp preşedintele Consiliului Regional Franche-Comté (F) şi al Adunării 
Regiunilor Europei. Organizat sub egida ARE, programul oferă tinerilor între 18 şi 30 de 
ani oportunitatea de a dobândi o experienţă profesională europeană pe o durată de la 
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trei până la şapte luni într-un loc de muncă asigurat de companiile / instituţiile regionale 
şi de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbi străine, printr-un studiu intensiv al limbii 
Regiunii gazdă. 
Astfel, pe parcursul anului 2013, schimburile profesionale de tineri cu regiuni membre 
ale Programului Eurodyssée s-au concretizat în trimiterea unei tinere din judeţul nostru 
în stagiu Regiunea Valonia din Belgia, durata stagiului fiind de 6 luni. În anul 2013, ca 
urmare a reducerii bugetului, Judeţul Hunedoara nu a participat la Forumul Anual 
Eurodyssée. 
Pe parcursul anului 2013 au fost desfăşurate şi acţiuni privind participarea judeţului 
Hunedoara la parteneriate cu: 
 
Judeţul VAS (Ungaria) 
 
Protocolul de cooperare a fost semnat la Deva în 3 iulie 1998. Acest parteneriat este 
bazat pe politica de deschidere europeană şi parteneriat cu Ungaria, promovate de 
România, în conformitate cu noile prevederi legislative dintre cele două state. 
 
Cea mai recentă vizită a unei delegaţii a oficialităţilor din Judeţul VAS a fost efectuată în 
judeţul nostru în toamna anului 2011. Cu această ocazie au fost evidenţiate patru teme 
de colaborare viitoare: lărgirea colaborării în domeniul turismului, agricultura, informaţiile 
de cadastru şi afilierea judeţului nostru la asociaţii internaţionale care ne pot susţine în 
atragerea de fonduri europene în perioada 2014-2025. Partea maghiară a promis să 
facă lobby pentru ca Judeţul Hunedoara să intre într-o asociaţie din care fac parte 
autorităţi publice europene aflate pe traseul Coridorului de Transport Pan European nr.9, 
organizaţie în care România nu este reprezentată. Un alt proiect de perspectivă este 
„Strategia Dunăreană”- extinsă şi la afluenţi, un proiect de mediu cu oportunităţi de 
finanţare europeană nerambursabilă. Din păcate aplicaţia nu a fost reţinută în 2012 ca şi 
garanţie în faza de selecţie. 
 
Comunitatea Montană Casentino, Provincia Arezzo, Regiunea Toscana (Italia).  
 
În anul 2007 s-a semnat Protocolul de înfrăţire dintre cele două regiuni. Programele 
promovate trebuie să ofere posibilitatea dezvoltării economico-sociale a judeţului nostru 
prin dezvoltarea agroturismului şi a turismului rural în judeţul Hunedoara, pregătirea unui 
plan judeţean de dezvoltare rurală vizând planificarea, programarea şi reglementarea 
turismului sustenabil, inspirat din practici de bună gestionare a resurselor ambientale 
valorificate, cu bune rezultate în ţările comunitare. 
 
Provincia Olbia Tempio, Regiunea Sardinia (Italia) 
 
Cooperarea a început în anul 2007 prin organizarea la Deva a unui seminar de către 
Consorţiul NEXT Italia, membru al Asociaţiei Patronatelor din Sardinia de Nord, în urma 
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căruia a rezultat dorinţa reciprocă de dezvoltare de relaţii de cooperare. La 23 noiembrie 
2007 a fost semnat Protocolul de Cooperare dintre Judeţul Hunedoara şi Provincia Olbia 
Tempio având drept obiectiv dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre cele două 
Regiuni, având în vedere atât relaţiile de amiciţie cât şi de afinitate a istoriei şi valorilor 
poporului român şi italian.  
 
În anul 2010, a fost extinsă colaborarea şi la instituţiile subordonate, Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane din Deva desfăşurând un proiect european denumit „SOUTH EAST 
ArcHeritage – Moştenirea comună a Imperiului Roman în ţările IEVP din Sud şi Est  
(Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat al Uniunii Europene)”. Derulat în 
colaborare cu instituţii similare din România, Italia, Germania, Tunisia şi Federaţia Rusă, 
vizează Turismul cultural, proiectul urmăreşte îmbunătăţirea turismului durabil şi 
strategiile de amenajare ale teritoriului prin valorificarea patrimoniului comun din Imperiul 
Roman, respectiv punerea în valoare a patrimoniului arheologic din Judeţul Hunedoara. 
În anul 2011 au fost realizate, conform Planului Operaţional al Proiectului, seminarii de 
pregătire pentru turism arheologic şi cultural precum şi cursuri de pregătire a 
administraţiei publice pentru un turism durabil: strategii de promovare şi procese pentru 
„o bună guvernare”. Informaţiile au fost transmise pentru site-ul proiectului, necesare 
pentru Charta Serviciilor. 
 
Cooperarea a fost extinsă şi la Agenţia pentru Dezvoltare Economico - Socială a 
Judeţului Hunedoara (A.D.E.H.), proiectele începute în 2011 fiind continuate şi în 2012: 

- Proiectul transnaţional „Ferma de oportunităţi”, alături de Consiliul Judeţean 
Hunedoara, finanţat prin Fondul Social European, POR Sardinia – Italia. Scopul 
acestuia este reintegrarea în societate a persoanelor cu diferite probleme sociale, 
prin munca în cadrul unor ferme agricole. 

- Proiectul transnaţional „Terra Madre”, alături de Consiliul Judeţean Hunedoara, 
finanţat prin Fondul Social European, POR Sardinia – Italia se adresează 
sistemului penitenciar şi are ca scop stabilirea de bune practici pentru 
transformarea timpului petrecut în închisoare într-o perioadă de reabilitare, în 
cadrul unor programe de acţiune prin agricultura socială. 

 
Regiunea Veneto, (Italia) 
 
Având în vedere bunele relaţii de colaborare derulate în ultima perioadă între judeţele 
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş (România), pe de o parte, şi Regiunea Veneto 
(Italia), pe de altă parte, s-a convenit de principiu, că este, în interesul comun al părţilor, 
dezvoltarea unor relaţii de cooperare într-un cadru oficial. 

 
Departamentul Haute-Saône (Franţa) 
 
În cadrul proiectului “Cooperare descentralizată franco-română”, Consiliul General 
Haute-Saône a stabilit împreună cu Consiliul Judeţean Hunedoara un raport de 
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colaborare ce vizează acordarea de asistenţă în asocierea de unităţi administrativ - 
teritoriale în judeţul Hunedoara, valorificarea şi gestionarea resurselor ambientale şi 
naturale, a patrimoniului istoric şi artistic, a tradiţiilor şi culturii române prin planificare, 
proiectare şi dezvoltare rurală. 
 
Protocolul de colaborare semnat la 08 decembrie 2009 are drept obiectiv întărirea 
relaţiilor dintre cele două Regiuni şi angajamentul reciproc în continuarea acestei 
cooperări. Întâlnirile organizate în decembrie 2009 cu reprezentanţi ai primăriilor 
judeţului nostru au avut scopul de a arăta rolul Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară 
(ADI) şi importanţa întocmirii dosarelor - proiect cu finalizare prin dosarele de finanţare 
europeană. În anul următor, o delegaţie formată din specialişti în domeniul turistic şi 
aleşi locali din departamentul francez au susţinut în Judeţul Hunedoara un Seminar de 
formare în domeniul strategiei de dezvoltare a economiei turistice cu accent pe 
valorificarea monumentelor istorice din judeţ. Urmare a acestor acţiuni în judeţul nostru 
s-au constituit un număr de 14 ADI.  
 
În anul 2013, acestea au continuat elaborarea şi depunerea de proiecte pentru obţinerea 
de finanţări europene sau implementarea proiectelor deja aprobate pe diferite domenii, 
cum ar fi: alimentare cu apă şi canalizare, încălzire centrală, reabilitare drumuri, şcoli şi 
cămine culturale, conservarea moştenirii culturale şi promovarea turistică, precum şi 
proiecte transnaţionale, în parteneriat cu alte administraţii publice locale şi ONG-uri din 
Europa. 
 
În perioada iunie 2013, o delegație a Consiliului Județean Hunedoara formată din 12 
persoane şi condusă de preşedintele Mircea Ioan Moloţ a efectuat o vizită de lucru în 
departamentul Haute-Saône din Franţa. Vizita a fost efectuată în urma unei invitaţii 
oficiale transmisă de preşedintele Consiliului General Haute-Saône, Yves Krattinger. 
Tematica vizitei a fost acordarea de asistenţă în asocierea intercomunală, promovarea 
dezvoltării economice şi turistice, valorificarea patrimoniului istoric şi artistic dar şi al 
culturii din judeţ. 
 
Regiunea Autonomă Ningxia Hui (China) 
 
Cooperarea Judeţului Hunedoara cu alte Regiuni s-a extins în afara sferei Uniunii 
Europene, prin semnarea la 24 septembrie 2010 a „Înţelegerii privind stabilirea de relaţii 
de prietenie între Judeţul Hunedoara din România şi Regiunea Autonomă Ningxia Hui 
din Republica Populară Chineză”. Proiectele ce urmează a fi promovate prin programe şi 
parteneriate directe vor oferi posibilitatea dezvoltării economico-sociale a judeţului 
nostru, în conformitate cu principiile egalităţii şi avantajului reciproc. 
 
În toamna anului 2011, o delegaţie de oameni de afaceri din Regiunea Autonomă 
Ningxia Hui ne-a vizitat judeţul pentru a studia posibile direcţii comerciale de cooperare. 
Cu ocazia vizitei, partenerii chinezi şi-au exprimat interesul pentru dezvoltarea unei 
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societăţi mixte, prin care să fie colectate pieile şi lâna produse de crescătorii de ovine şi 
bovine din Judeţul Hunedoara. Delegaţia a manifestat interes şi pentru cultura de cartofi 
ce ar urma să fie folosiţi la producerea de amidon în fabricile chineze din regiunea 
prietenă. 
 
Cu ocazia vizitei din 8 februarie 2012 în Judeţul Hunedoara, delegaţii oamenilor de 
afaceri chinezi din Regiunea Autonomă Ningxia Hui au manifestat interesul de a construi 
o fabrică de prelucrare a lânii şi pieilor în Judeţul Hunedoara. Chinezii preconizează ca 
această fabrică să prelucreze aproximativ 800 de tone anual. Printre locaţiile posibile în 
care ar putea fi construită această fabrică se află parcul industrial de la Hunedoara sau 
Călan. 
 
Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene (UE) 

Înfiinţat în 1994 prin Tratatul de instituire a Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor (CoR) 
este un organ consultativ alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale 
europene. Se impune consultarea CoR înainte de adoptarea unor decizii la nivelul UE în 
domenii precum politica regională, mediul, cultura, educaţia şi transportul – care sunt, 
fără excepţie, domenii de interes local şi regional. 

Comitetul are 353 de membri, din cele 28 de ţări ale UE. Numărul de membri din fiecare 
stat membru reflectă cu aproximaţie mărimea populaţiei ţării respective. Din România a 
fost stabilit un număr de 30 reprezentanţi (15 membri titulari şi 15 membri supleanţi).  

Membrii Comitetului sunt membri aleşi sau factori de decizie în cadrul autorităţilor locale 
sau regionale din regiunea din care provin. Ei sunt nominalizaţi pentru Comitet de către 
guvernele naţionale şi sunt numiţi de Consiliul Uniunii Europene. 

Domnul Mircea Ioan Moloţ, Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, este membru 
supleant din anul 2008 la Comitetul Regiunilor din partea delegaţiei României, făcând 
parte din Comisia pentru Resurse Naturale (NAT) şi din Comisia pentru Politica de 
Coeziune Teritorială (COTER). 

În perioada 31.01 – 01.02.2013 o delegaţie a Consiliului Judeţean Hunedoara alcătuită 
din Domnul Mircea Ioan MOLOŢ – Preşedinte şi Domnul Marin Butar – Consilier din 
cadrul Serviciului Relaţii Externe a participat la Bruxelles (Belgia) la cea de-a 99-a 
Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor (CoR). 
 
Desfăşurată pe parcursul a două zile la sediul Parlamentului European, şedinţa a avut 
pe ordinea de zi mai multe proiecte de avize dintre care cele mai importante se referă la: 
- rolul autorităţilor locale şi regionale în promovarea creşterii şi în consolidarea înfiinţării 
de locuri de muncă; 
- strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane; 
- pachetul legislativ privind politica de coeziune; 
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- orientări privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020; 
- regiunile ultraperiferice ale UE în lumina Strategiei Europene 2020. 
 
În perioada 06 - 13 octombrie 2013, o delegaţie a Consiliului Judeţean Hunedoara 
formată din Domnul Tiberiu BALINT, Vicepreşedinte a participat la evenimentul 
„Sistemul Educaţional Finlandez – Model de performanţă la nivel European” care a avut 
loc la Universitatea din Turku/Abo, Finlanda. 
 
Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului european derulat de Inspectoratul Şcolar 
al Judeţului Hunedoara în cadrul Programului „Leonardo da Vinci”, în colaborare cu 
Universitatea Populară din Karjaa şi Universitatea din Turku. Obiectivul principal al 
proiectului este  creşterea şi îmbunătăţirea actului managerial în educaţie prin aplicarea 
unui sistem modern de management care să fie performant, modern, flexibil şi în 
concordanţă cu nevoile actuale ale societăţii. 
 
În toamna anului 2013, o delegaţie a Consiliului Judeţean Hunedoara a participat la 
schimbul de experienţă efectuat în cadrul Proiectului cu finanţare Europeană cu titlul 
„Parc de Afaceri Simeria”, care a avut loc în Spania, localitatea Calella. Deplasarea vine 
ca urmare a solicitării de finanţare depusă, în luna martie 2012, de către Primăria 
Oraşului Simeria la Ministerul Afacerilor Externe – Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale (ACIS), prin proiectul „Vizite de lucru în Uniunea Europeană 
în vederea schimbului de experienţă în domeniul operării structurilor de sprijinire a 
afacerilor finanţate prin fonduri structurale şi de coeziune”, cu o durată de implementare 
de 9 săptămâni de la data semnării contractului subsecvent. 
 
Proiectul avea următoarele obiective: 

1. 1. Extinderea accesului la informaţii şi idei noi, prin schimb de experienţă şi ”bune 
practici” între Oraşul Simeria, Consiliul Judeţean Hunedoara şi alte organisme din statele 
membre ale Uniunii Europene, în cadrul cărora funcţionează structuri de afaceri. 

2. 2. Stabilirea cadrului de operare a structurii de sprijinire a afacerilor din oraşul 
Simeria, cu potenţial impact pozitiv şi asupra altor structuri de sprijinire a afacerilor din 
Romania, co-finanţate din fondurile structurale ale Uniunii Europene.  

3. 3. Facilitarea diseminării know how-ului câştigat spre alte structuri de sprijinire a 
afacerilor din Romania, co-finanţate din fondurile structurale ale Uniunii Europene. 
 
Prin parteneriatul încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială ”JUDEŢUL 
HUNEDOARA” prin Consiliul Judeţean Hunedoara şi Unitatea Administrativ Teritorială 
”ORAŞUL SIMERIA” prin Consiliul Local al Oraşului Simeria se implementează proiectul 
„Parc de Afaceri Simeria”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional 
şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. 
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Având în vedere că implementarea unor astfel de proiecte are deja vechime în unele 
statele membre ale UE, a întâlni reprezentanţi ai unor administraţii publice locale care au 
gestionat aceste proiecte, precum şi societăţi care au administrat parcurile de afaceri 
respective, a fost un prilej de a afla dificultăţile cu care s-au confruntat, greşelile pe care 
le-au făcut şi care trebuie evitate, etc. Din aceste acţiuni a dobândit experienţă 
personalul cu atribuţii în coordonarea şi managementul proiectului Parc de Afaceri 
Simeria, experţi tehnici şi economici cât şi reprezentanţii de conducere a Consiliului 
Judeţean Hunedoara şi al Primăriei Oraşului Simeria, ce vor fi implicaţi şi după 
finalizarea proiectului în urmărirea atingerii indicatorilor de proiect.     
 
 

Şef Serviciu, 
Dan – Eugen CRIŞAN 
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Situaţia deplasărilor externe în perioada 
01.01.2013 - 31.12.2013 

 
 

Nr. 
crt. 

Acţiune Perioada Persoane delegate Cheltuieli 
(LEI) 

1 A 99 – a sesiune plenară a 
Comitetului Regiunilor, 

Bruxelles (B) 

31.01 – 
01.02.2013 

1. Mircea Ioan MOLOŢ – 
Preşedintele C.J.Hunedoara 

2. Marin BUTAR - Consilier 

7.426,80 

2 Conferinţa consacrată 
Parteneriatului Estic şi 

Sesiunea Plenară a 
Comisiei 1 a ARE, 

Dnipropetrovsk (UA) 

23 – 
29.04.2013 

1. Ioan RUS – Vicepreşedinte 
2. Anca DUMITRA - Inspector 

17.858,98 

3 Şedinţa Comitetului 
Director al Eurodyssée, 
Summit privind finalul 

Crizei, Prezidiu, Birou şi 
Adunarea Generală precum 

şi Adunarea generală 
Extraordinară a Adunării 
Regiunilor Europei, Paris 

(F) 

13 – 
20.05.2013 

1. Ioan RUS – Vicepreşedinte 
2. Anca DUMITRA - Inspector 

20.571,04 

4 Vizită de lucru organizată în 
Departamentul Haute-

Saône, regiunea Franche-
Comté (F) 

24 – 
28.06.2013  

1. Mircea Ioan MOLOŢ – 
Preşedintele C.J.Hunedoara 

2. Dan – Eugen CRIŞAN – Şef 
Serviciu Relaţii Externe 

3. Antonela STAN – Şef Serviciu 
Dezvoltare Regională şi 
Integrare Europeană 

4. Raul STOICA – Consilier 
Judeţean 

5. Liliana ŢOLAŞ – Consilier 
Judeţean  

6. Adrian – Nicolae DAVID, 
Consilier Judeţean 

7. Iulian – Cosmin HENŢI – 
Consilier Judeţean 

8. Cosmin JOIŢOIU – Director 
ADEH 

9. Cristian CIOBANU, Geoparcul 
Dinozaurilor 

10. Anca – Elena GÂRNA – 
Director Compania de Turism 
HD 

11. Radu – Ilie BOGDAN – 
Director SC TBRCM Geoagiu 
Băi 

 

20.015,22 
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5 Şcoala de Vară şi Şcoala 
de Vară pentru Tineret a 

Adunării Regiunilor 
Europei, Nykoping (S) 

19 – 
24.08.2013 

1. Dan – Eugen CRIŞAN – Şef 
Serviciu Relaţii Externe 

2. Laura LUPŞA – TĂMAŞ – 
Inspector 

3. Raluca MOTÂNTĂU – 
SÂRBU, Consilier 

 

13.585,93 

6 Sistemul Educaţional 
Finlandez – Model de 
Performanţă la Nivel 

European, Turku/Abo, (F) 

06 – 
13.10.2013 

1. Tiberiu Ioan BALINT - 
Vicepreşedinte 

2.484,76 

7 Sesiunea Plenară a 
Comisiei 1 Economie şi 
Dezvoltare Regională a 

Adunării Regiunilor 
Europei,  

Bruxelles (B) 

02 – 
09.11.2013 

1. Ioan RUS – Vicepreşedinte 
2. Anca DUMITRA - Inspector 

23.626,00 

8 Schimbul de experienţă 
„Vizite de lucru în Uniunea 

Europeană în vederea 
schimbului de experienţă în 

domeniul structurilor de 
sprijinire a afacerilor 
finanţate prin fonduri 

structurale şi de coeziune - 
Parc de afaceri Simeria” 

3 serii: 
I.17 – 

25.11.2013 
II.24.11 – 

01.12.2013 
III: 01 – 

08.12.2013 

1. Paula Dorina DĂNESCU – 
Consilier 

2. Lucia BĂLAN – Consilier 
3. Dan STOIAN – 

Administrator Public 
4. Amelia CONŢ – Arhitect 

Şef 
5. Dana MOŢEA – Consilier 
6. Emilia Dorina MONENCI – 

Consilier 
7. Mariana Adriana MEDA - 

Consilier 

4.683,25 

TOTAL CHELTUIELI 110.251,98 
 
 

Şef Serviciu 
Dan – Eugen CRIŞAN  

 
 

 


	Promovarea imaginii judeţului prin relaţiile externe 
	Acţiunea a fost organizată în cadrul proiectului european derulat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara în cadrul Programului „Leonardo da Vinci”, în colaborare cu Universitatea Populară din Karjaa şi Universitatea din Turku. Obiectivul principal al proiectului este  creşterea şi îmbunătăţirea actului managerial în educaţie prin aplicarea unui sistem modern de management care să fie performant, modern, flexibil şi în concordanţă cu nevoile actuale ale societăţii.


