
                                               

             

   
Cluj, 7 noiembrie 2012 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Undă verde pentru înscrierile la cel mai important eveniment regional:  

Zilele REGIO şi Gala Multiplicatorilor de Valori Europene 2012 

 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Centrul regional Europe Direct Transilvania 

de Nord organizează cel mai important eveniment regional din acest an: Zilele REGIO şi 

Gala Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord!  

Partenerii sunt: Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, UBB Radio 

Online, Europe Direct Maramureş si Europe Direct Bistriţa. 

 

Evenimentele vor avea loc, în perioada 26-27 noiembrie 2012,  la Centrul de Cultură Urbană 

„Casino” din Parcul Mare, Cluj-Napoca. Înscrierile se fac în perioada 2-19 noiembrie 2012. 

 

Zilele REGIO vor fi dedicate prezentării către public a proiectelor finanţate prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013 - vor avea loc expuneri foto şi video de la proiecte, 

prezentări online şi offline şi un atelier de lucru pentru Reţeaua Comunicatorilor REGIO. 

 

În cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene, ajunsă la ediţa a IVa, vor fi decernate 

trofeele pentru cele mai bune proiecte implementate în Transilvania de Nord, indiferent de 

programul de finanţare al acestora, dar care au avut rezultate remarcabile, încadrabile în 

următoarele opt categorii: Solidaritate, Educaţie, Mediu, Competitivitate, I   Transilvania 

de Nord!, Cultură, Inovare, Multiplicatorul Anului. 

 

Înscrierile pentru suita de evenimente sunt deschise, aşadar, pentru toţi beneficiarii de proiecte 

finanţate din fonduri europene şi implementate în perioada 2010-2012 în Transilvania de 

Nord, şi se pot face în perioada 2-19 noiembrie 2012, după cum urmează : 

 

1. Prezentare de proiecte finanţate prin REGIO 

Această secţiune este dedicată exclusiv beneficiarilor de proiecte finanţate prin Programul 

Operaţional Regional – REGIO.  Beneficiarii sunt invitaţi să participe cu materiale 

promoţionale, prezentări foto şi video, în cadrul standurilor amenajate la Centrul de Cultură 

Urbană „Casino” din Parcul Mare, Cluj-Napoca, pe parcursul celor două zile ale suitei de 

evenimente. Pentru rezervarea unui spaţiu de prezentare este necesară transmiterea unui e-

mail la comunicare@nord-vest.ro, cu subiectul „Prezentare de proiecte finanţate prin 

REGIO”, urmat de numele instituţiei sau a firmei. De asemenea, trebuie ataşat formularul 

denumit „ProiectREGIO”, completat. 

 

2. Atelier de lucru pentru Comunicatorii REGIO 

Cu ocazia Zilelor REGIO, membrii reţelei «Comunicatorilor REGIO » sunt invitaţi la o nouă 

întâlnire: atelierul de lucru „Laudă-te cu proiectul tău !”. În cadrul acestui atelier, va fi 

prezentată o nouă aplicaţie web, special creată pentru beneficiarii de proiecte finanţate prin 

Programul Operaţional Regional, cu denumirea "Laudă-te cu proiectul tău!". Pentru a 
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participa la atelier, comunicatorii trebuie să transmită un e-mail la comunicare@nord-vest.ro, 

cu subiectul „Participare la atelierul de lucru REGIO”, urmat de nume. De asemenea, trebuie 

ataşat formularul denumit „ComunicatorREGIO”, completat. 

 

3. Competiţia pentru trofeele Galei Multiplicatorilor de Valori Europene, ediţia a IV-a, 2012 

Suita de evenimente Zilele REGIO va culmina cu „Gala Multiplicatorilor de Valori Europene, 

ediţia a IV-a” – cofinanţată de Comisia Europeană şi ADR Nord-Vest. Competiţia este 

deschisă absolut tuturor beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene şi 

implementate în perioada 2010-2012 în Transilvania de Nord. Pentru înscrierea proiectelor în 

competiţie este necesară transmiterea unui email la comunicare@nord-vest.ro , folosind 

formularul cu titlul „FormularGALA”. Termenul limită pentru înscrieri este 19 noiembrie 

2012. Juriul va fi format din experţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România şi ai 

ADR Nord-Vest.  

Reamintim că pentru premiile ediţiei 2009 a Galei, au fost depuse aproape 100 de candidaturi 

din toate cele 6 judeţe ale regiunii Transilvania de Nord iar premiul „Multiplicatorul anului” a 

fost obţinut de o profesoară de liceu din judeţul Bistriţa-Năsăud, dna Geta Lăpuşte, pentru 

introducerea în premieră regională absolută a unui curs opţional, realizat cu elevii claselor a 

VI si a VII, Şcoala generală nr.1, intitulat „Uniunea Europeană – aspecte sociale”. Şi în 2010 

câştigătorul premiului „Multiplicatorul anului” a venit tot din educaţie, trofeul mergând la dna 

prof. ing. Alexandrina Lişcan de la Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca, pentru 

proiectul de eTwinning “The Pizza Business Across Europe”. 

 

Toate formularele se pot descărca de pe site-ul ADR Nord-Vest, aici. 

Agenda Zilelor REGIO se găseşte ataşată.  

 

Vă aşteptăm cu drag să participaţi! 

echipa de organizare 

 
Pagini Utile: 

 ADR Nord-Vest http://www.nord-vest.ro/Noutati-POR/Sunteti-pregatiti-de-Zilele-REGIO-

Transilvania-de-Nord--eID1346.html  

 Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord http://europedirect.nord-

vest.ro/detaliu.aspx?t=evenimente&eID=610  

 Laureaţii ediţiei a IIIa a Galei Multiplicatorilor din Transilvania de Nord 

http://europedirect.nord-

vest.ro/detaliu.aspx?eID=231&t=Evenimente&y=2010&m=5&Node=1  

 Anul European 2012 http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=ro  

 Strategia "Europa 2020"  http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm  

 
Contact: 

Lia Valendorfean, expert PR, 0755 777 011 

Andreea Marcu, expert comunicare, 0755 777 012 

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 

(Centrul regional Europe Direct Transilvania de Nord) 

tel: +40-264-431550, fax: +40-264-439222 

e-mail: comunicare@nord-vest.ro , europedirect@nord-vest.ro 

www.nord-vest.ro , http://europedirect.nord-vest.ro  
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