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Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct
Maramureș, organizeaza Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de
investiții în Regiunea de NV”, dedicat beneᚲciarilor de proiecte europene
de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-
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Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
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CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureș, în perioada 01
ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-ᚲnanțat prin programul
de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de
Informare Europe Direct.
Tema Concursului foto: Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu
ᚲnanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile Regiunii de
NV.
Concursul de fotograᚲe se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate,
promovarea turismului, cultură, mediu etc.
Secțiunea II – Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie,
agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare profesională,
sprijin pentru afaceri etc.
Termenul limită de transmitere a lucrărilor este vineri, 21 aprilie.
Lucrările înscrise în concurs vor ᚲ postate până pe 01 mai, pe Website-ul
Centrului Europe Direct Maramureș si pe Pagina de Facebook și vor putea
ᚲ votate on-line.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului
regional de investiții „InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea
de NV”, organizat pe 30 mai . Lucrările expuse vor putea ᚲ votate de către
participanții la forum.
Premiere și expoziția fotograᚲilor câștigătoare va avea loc pe 15 iunie.
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Concursul de fotografie „Invest NV – Proiecte europene de investiţii în Regiunea de
Nord Vest”
Published At: 28/03/2017 10:46 - (51 Reads)

Fundația CDIMM Maramureș și Centrul Europe Direct Maramureș au plăcerea
de a anunța lansarea Concursului de fotografie „Invest NV – Proiecte europene
de investiții în Regiunea de Nord Vest” dedicat beneficiarilor de proiecte de
succes din cele șase județe ale Regiunii NV: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

Secțiunile concursului:
S1 Dezvol tar e l ocal ă;
S2 Dezvol tar ea medi ul ui de af acer i .

Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie – 21 aprilie 2017.
Expoziție și votare public: 30 mai 2017, Forumul regional de investiții „Invest NV – Proiecte
europene de investiții în Regiunea de Nord Vest”, Baia Mare.
Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017.
Premiere și expoziția fotografiilor câștigătoare: 15 iunie 2017, Dezbaterea „Invest NV – Planul de
Investiții pentru Europa”, Baia Mare.

Premiul I (S1 și S2; Categoriile On-line și public – 4 premii I): obiecte utile în valoare de 300 lei
(pentru fiecare premiu I)
Premiul II (S1 și S2; Categoriile On-line și public – 4 premii II): obiecte utile în valoare de 200 lei
(pentru fiecare premiu II)
Premiul III (S1 și S2; Categoriile On-line și public – 4 premii III): obiecte utile în valoare de 150
lei (pentru fiecare premiu III)
Detalii, Invitația și Formularul de participare, cât și informații utile despre Proiectul InvestNV și
despre Planul de Investiții pentru Europa (PIE):
http://europedirect.cdim.org/investnv
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CONCURS de fotogra៵�e ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de Nord
Vest”
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Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, vă invită să participați la Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în
Regiunea de NV”, dedicat beneficiarilor de proiecte europene de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu
Mare.
Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie - 21 aprilie 2017. Expoziție și votare public: 30 mai 2017, Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate
pentru Regiunea NV”. Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017. Premiere și expoziția fotografiilor câștigătoare: 15 iunie 2017, Dezbaterea ”InvestNV – Planul de Investiții pentru
Europa”.
Concursul este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest” (http://europedirect.cdimm.org/investnv
(http://europedirect.cdimm.org/investnv)), implementat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul

InvestNV este co-finanțat prin programul de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a comunica cu privire la
inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).
Tema Concursului foto: Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu finanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile Regiunii de NV.
Grup țintă al concursului foto: autorități locale, județene și regionale, instituții publice, instituții de învățământ și cercetare, ONG-uri, camere de comerț, societăți
comerciale publice și private care au derulat sau derulează proiecte europene axate pe investiții, în cele 6 județe ale Regiunii NV (BH, BN, CJ, MM, SJ și SM), în perioada 20122017.
Concursul de fotografie se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
• Secțiunea I - Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului, cultură, mediu etc.
• Secțiunea II - Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare profesională, sprijin pentru afaceri etc.
REGULAMENT
Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2 fotografii relevante, poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3:
Foto 1: Fotografie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul actual al proiectului (pentru proiecte aflate în derulare), și
Foto 2: Fotografie realizată înainte de începerea proiectului.
Condiții pentru proiecte/beneficiari:
- Proiectele de investiții trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale, se pot accepta fotografii ale unor proiecte de investiții cu finanțare
guvernamentală (dacă nu s-au derulat finanțări europene relevante).
- Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte derulate în perioada 2012-2017.
Condiții pentru fotografii: Fotografiile (alb-negru sau color) vor fi transmise în format TIPĂRIT și ELECTRONIC, ambele fotografii fiind poziționate într-un un singur format A3, egale
ca dimensiuni, centrate pe foaie, cu rezoluții acceptabile, imagini clare și nedeformate. Vedeți exemplul de aranjare, în dreapta.
Lucrări de canalizare în Baia Mare.
Finanțat prin POR, 2013-2015. Val. proiect: 3 mil Euro.
Beneficiar: Consiliul Local Baia Mare, jud. Maramureș
Foto 1: Lucrări finalizate, 2015
Foto 2: înainte de proiect, 2012
• Foto TIPĂRITE:
Pe cartonul A3 (Landscape sau Portrait), cu cele 2 fotografii poziționate ca în figura din dreapta, se va aplica/imprima o ETICHETĂ cu datele (Font Arial):
Denumirea succintă a proiectului (maxim 8 cuvinte – exemplu: ”Lucrări de canalizare în…” sau ”Construcție și dotare hală de producție…” etc.);
Program de finanțare – ACRONIM (Ex: POR, POSCCE etc.). Perioada de derulare a proiectului: …; Valoare proiect:… Euro
Beneficiar: Denumirea beneficiarului, Localitate, Județ
Fotografia care ilustrează rezultatele/impactul proiectului va fi marcată cu Foto 1. Lucrări finalizate, anul … (pentru proiectele finalizate) sau Lucrări în derulare, anul … (pentru
proiectele nefinalizate)
Fotografia care ilustrează situația înainte de proiect va fi marcată cu Foto 2. Înainte de proiect, anul …
• Foto în FORMAT ELECTRONIC: se va transmite transmite un fișier electronic cu cele două fotografii poziționate într-un singur format jpg de maxim 4 MB, etichetate identic cu
formatul tipărit (fie scanați Cartonul tipărit A3, fie realizați un Colaj electronic).
IMPORTANT!
MESAJE: Fotografiile vor reprezenta persoane/locuri în ipostaze decente, nedefăimătoare și nediscriminatorii!
DREPTURI DE AUTOR: Prin completarea formularului de participare la concursul foto, participanții declară că fotografiile înscrise în concurs au drepturi de utilizare acordate
beneficiarului de proiect și sunt originale, reflectând realitatea. De asemenea, participanții își dau acordul ca fotografiile înscrise în concurs să fie expuse/reproduse în format
tipărit sau electronic de Centrul Europe Direct Maramureș și Fundația CDIMM Maramureș, în scopuri necomerciale, cu specificarea datelor de pe etichetă.
Fotografiile tipărite vor fi transmise personal sau prin poștă, la Fundația CDIMM Maramureș și în plus, vor fi transmise într-un fișier digital (jpg) nu mai mare de 4 MB, însoțite de
Formularul de participare completat.
Termenul limită de transmitere a lucrărilor (tipărit și electronic): vineri, 21 aprilie 2017.
Lucrările înscrise în concurs vor fi postate până pe 01 mai 2017, pe Website-ul Centrului Europe Direct Maramureș, în secțiunea Proiectului InvestNV:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotografie (http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotografie) și pe Pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures (https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures) și vor putea fi votate on-line, până pe 01 iunie 2016.
O hartă interactivă cu localizarea proiectelor prezentate în fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe website-ul proiectului InvestNV, până la final de proiect.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului regional de investiții „InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai
2017:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii (http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii). Lucrările expuse vor putea fi votate de către
participanții la forum.
Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie 2017, cu prilejul Dezbaterii ”InvestNV – Planul de Investiții pentru
Europa”:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie (http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie).
Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea mediului de afaceri), atât pentru lucrările votate de participanții la forum, cât și pentru
fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri pe Facebook.
Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale Concursului, atât pentru categoria ”on-line”, cât și pentru votul de la Forum - categoria ”Public”.
Toți participanții vor primi diplome de participare la Concurs.
Premiul I (On-line și Public): obiecte în valoare de 300 lei
Premiul II (On-line și Public): obiecte în valoare de 200 lei
Premiul III (On-line și Public): obiecte în valoare de 150 lei
Cei interesați sunt aşteptați să transmită fotografiile în format TIPĂRIT și ELECTRONIC (jpg, max 4MB), împreună cu Formularul de participare atașat (în WORD), până vineri, 21
aprilie 2017.
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25 Martie 2017
10:33
Fundația CDIMM Maramureș
și Centrul „Europe Direct” Maramureș lansează un concurs de fotografie
pentru toți beneficiarii de proiecte europene din șase județe ale Regiunii NV,
Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Concursul este derulat în perioada 01 Ianuarie – 31 Iulie 2017 și face parte
din Proiectul „InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de NordVest” (http://europedirect.cdimm.org/investnv), co-finanțat prin programul de
grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de
Informare Europe Direct, pentru a comunica cu privire la inițiativele majore
ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor,
în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).

PAGINA DE FACEBOOK
EVENIMENTE ORADEA

Tema concursului este Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu
finanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile Regiunii
de NV, având drept grup țintă autorități locale, județene și regionale, instituții

Evenimente Oradea
21.087 aprecieri

publice, instituții de învățământ și cercetare, ONG-uri, camere de comerț,
societăți comerciale publice și private care au derulat sau derulează proiecte
europene axate pe investiții în perioada 2012-2017.
Concursul se va desfășura pe 2 secțiuni:

Îmi place Pagina

Contacteaz

3 prieteni apreciază asta

Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație,
sănătate, promovarea turismului, cultură, mediu…
Secțiunea II – Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie,
agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare profesională,
sprijin pentru afaceri etc.
Regulamentul prevede trimiterea a două fotografii relevante,
poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3:
Foto 1: Fotografie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul
actual al proiectului (pentru proiecte aflate în derulare)
Foto 2: Fotografie realizată înainte de începerea proiectului.

Evenimente Oradea
simte fericit(ă) în Cetatea
Oradea/ Oradea Fortress
23 de minute · Oradea-Mare,
Județul Bihor

Tânăra soprană Laura Bretan susține
un #concert în aer liber în Cetatea
#Oradea!
http://www.evenimenteoradea.ro/
…/tanara-si-talentata-sopra…/

Perioada de trimitere a fotografiilor este 20 Martie – 21 Aprilie 2017, urmând
să fie supuse votatului public în perioada 01 Mai – 01 Iunie 2017. Premierea
și expoziția fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 Iunie 2017, în Baia
Mare, în cadrul Dezbaterii „InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa”.
Premiile puse la bătaie constă în:
Premiul I (S1 și S2; Categoriile On-line și Public – 4 Premii I): obiecte
utile în valoare de 300 lei (pentru fiecare premiu I)
Premiul II (S1 și S2; On-line și Public – 4 Premii II): obiecte utile în
valoare de 200 lei (pentru fiecare premiu II)
Premiul III (S1 și S2; On-line și Public – 4 Premii III): obiecte utile în
valoare de 150 lei (pentru fiecare premiu III)
Mai multe detalii găsiție pe: http://europedirect.cdimm.org/investnv, iar
nouățile vă stau la dispoziție pe:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie. Nu mai stați și haideți să
ne mândrim împreună cu proiectele de succes din Regiunea de NV!
Descărcați formularul de participare, click pe Formular participare_Concurs
foto_Proiecte europene in Regiunea NV_2017 (1). Maxim succes!

Diana Maria Danciu
Like

13

Related Posts

Tweet

Share

3

Tânăra și talentata sopran
O voce superbă cântă în Oradea! 03 A

Stiri

Stiri Locale

Revista Presei

Info Utile

Contact

Cauta

Cookies: Acest site foloseste cookie-uri. Mai multe detalii

Accept

Stiri Recomandate

‹

Un minor a plonjat cu maşina într-un
râu după ce a condus cu viteză
excesivă. Vezi în ce stare sunt cei
implicați în accident

›

Inconştienţa şi teribilismul au fost câte pe ce să-i
coste viaţa pe doi tineri implicați un accident care a avut loc în primele
ore… [citeste mai departe]

Cultura

Economice

Externe

Locale

Monden

Politice

Sci&Tech

cauta stiri si articole..
Curs fonduri europene

Euro european

ZiareLive.ro / Stiri Locale / Satu Mare / CONCURS de fotografie. InvestNV – Proiecte europene de investiții…

CONCURS de fotografie. InvestNV – Proiecte europene de
investiții în Regiunea de Nord Vest
Publicat: Sâmbătă, 18 Martie 2017, 13:14

#TIMETOCHANGE

Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie
– 21 aprilie 2017 Expoziție și votare public: 30
mai

2017,

Forumul

regional

de

investiții

”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru
Regiunea NV” Votare on-line: 01 mai – 01 iunie
2017

299,00 lei

179,00 lei

Cumpara Acum!

Premiere

caștigatoare:

15

și

expoziția

iunie

2017,

Sport

Auto

Stiri populare

Cauta

Curs euro

Optiuni

Societate

fotografiilor
Dezbaterea

”InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa”
Fundația CDIMM Maramureș, structura gazda a
Centrului Europe Direct Maramureș, va invita sa

NU si-au crezut
ochilor cand au
vazut ce facuse
Cioaca cu trupul
sotiei… La 9 ani de
la moartea Elodiei,
se afla in sfarsit,...
Un SECRET a ieșit
la iveală. O
apropiată a Ilenei
Ciuculete
dezvăluie: „ Ileana
știa că suferă de o
boală, dar...
Primele declarații
ale fostului soț al
Ilenei Ciuculete
după moartea
acesteia. Ce spune
Valeriu Sfetcu

Cum a imbracat-o
Cornel Gales pe
Ileana Ciuculete in
SICRIU! Lumea a
inceput sa planga
cand a vazut-o

participați la Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții in Regiunea de NV”,
dedicat beneficiarilor de proiecte europene de investiții…
Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…
Optiuni

Curs fonduri europene

Sud nord

Sursa articol: buletindecarei.ro
Euro euro

Stiri pe aceeasi tema
Extern - Se pune de un scandal de proportii: Presa portugheza aduce probe ca
Barroso era in contact cu Goldman Sachs inca in perioada mandatului de
presedinte al Comisiei Europene
acum 6 luni - Ziarul portughez "Publico" a dat publicitatii sambata documente ce probeaza ca Barroso
intretinea contacte oficioase cu banca Goldman Sachs inainte de a-si fi incheiat mandatul la Bruxelles. Sunt
reproduse extrase din scrisori si mailuri din care

Cea mai performanta platforma de matchmaking de la intalnirile Comisiei
Europene va fi folosita la o conferinta a clusterelor, in Cluj-Napoca
acum 11 luni - Prin intermediul platformei B2Match,
Stiri
Stiri Locale
Revista Presei
participantii vor avea posibilitatea de a-si insera

Info Utile

Contact

Dan Negru a
dezvăluit ce i-a
spus Ileana
Ciuculete înainte
să moară. “ Mi-a
povestit că…”

Ultimele imagini
cu ILEANA
CIUCULETE in
viata! Cum arata
cantareata cu 2
zile inainte sa
moara
Ileana Ciuculete, o
viaţă tumultoasă.
S-a măritat la 16
ani şi a avut trei
soţi

Cine a fost primul soț al Ilenei Ciuculete.
Cu el a fost căsătorită timp de 12 ani

Cauta
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CONCURS de fotogr afie. InvestNV – Proiecte
europene de investiții în Regiunea de Nor d Vest
• publicat la: 18 March 2017

Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie – 21 aprilie 2017
Expoziție și votare public: 30 mai 2017, Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate
pentru Regiunea NV”
Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017
Premiere și expoziția fotografiilor câștigătoare: 15 iunie 2017, Dezbaterea ”InvestNV – Planul de Investiții
pentru Europa”

Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, vă invită să participați la
Concur sul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”, dedicat beneficiarilor de
proiecte europene de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Concursul este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
(http://europedirect.cdimm.org/investnv), implementat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe
Direct Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-finanțat prin programul

de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a
comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a
investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).
Tema Concur sului foto: Ilustr area rezultatelor proiectelor de investiții cu finanțare europeană și a
impactului acestor a în comunitățile Regiunii de NV.
Gr up țintă al concur sului foto: autorități locale, județene și regionale, instituții publice, instituții de
învățământ și cercetare, ONG-uri, camere de comerț, societăți comerciale publice și private care au derulat sau
derulează proiecte europene axate pe investiții, în cele 6 județe ale Regiunii NV (BH, BN, CJ, MM, SJ și SM),
în perioada 2012-2017.
Concursul de fotografie se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului,
cultură, mediu etc.
Secțiunea II - Dezvoltarea mediului de afacer i. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare,
industrii creative, formare profesională, sprijin pentru afaceri etc.
REGULAMENT. Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2 fotografii relevante,
poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3:
Foto 1: Fotogr afie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul actual al proiectului (pentru proiecte
aflate în derulare), și
Foto 2: Fotogr afie realizată înainte de începerea proiectului.
Condiții pentr u proiecte/beneficiar i:
- Proiectele de investiții trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale,
se pot accepta fotografii ale unor proiecte de investiții cu finanțare guvernamentală (dacă nu s-au derulat
finanțări europene relevante).
- Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte derulate în perioada 2012-2017.
Condiții pentr u fotogr afii: Fotografiile (alb-negru sau color) vor fi transmise în format TIPĂRIT și
ELECTRONIC, ambele fotografii fiind poziționate într-un un singur format A3, egale ca dimensiuni, centrate
pe foaie, cu rezoluții acceptabile, imagini clare și nedeformate. Vedeți exemplul de aranjare, în dreapta.
·

Foto TIPĂRITE:

Pe cartonul A3 (Landscape sau Portrait), cu cele 2 fotografii poziționate ca în figura
din dreapta, se va aplica/imprima o ETICHETĂ cu datele (Font Arial):
Denumirea succintă a proiectului (maxim 8 cuvinte – exemplu: ”Lucrări de
canalizare în…” sau ”Construcție și dotare hală de producție…” etc.);
Progr am de finanțare – ACRONIM (Ex: POR, POSCCE etc.). Per ioada de
der ulare a proiectului: …; Valoare proiect:… Euro
Beneficiar : Denumirea beneficiarului, Localitate, Județ

Lucrări de canalizare în
Baia Mare.
Finanțat prin POR, 20132015. Val. proiect: 3 mil
Euro.
Beneficiar: Consiliul
Local Baia Mare, jud.
Maramureș

Foto 1: Lucrări finalizate,
Fotografia care ilustrează rezultatele/impactul proiectului va fi marcată cu Foto 1. 2015
Lucr ăr i finalizate, anul … (pentru proiectele finalizate) sau Lucr ăr i în der ulare,
anul … (pentru proiectele nefinalizate)
Fotografia care ilustrează situația înainte de proiect va fi marcată cu Foto 2. Înainte Foto 2: înainte de proiect,
de proiect, anul …
2012

·
Foto în FORMAT ELECTRONIC: se va transmite transmite un fișier
electronic cu cele două fotografii poziționate într-un singur format jpg de maxim 4 MB, etichetate identic cu
formatul tipărit (fie scanați Cartonul tipărit A3, fie realizați un Colaj electronic).
IMPORTANT!
MESAJ E: Fotografiile vor reprezenta persoane/locuri în ipostaze decente, nedefăimătoare și
nediscriminatorii!
DREPTURI DE AUTOR: Prin completarea formularului de participare la concursul foto, participanții
declară că fotografiile înscrise în concurs au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect și sunt
originale, reflectând realitatea. De asemenea, participanții își dau acordul ca fotografiile înscrise în concurs să
fie expuse/reproduse în format tipărit sau electronic de Centrul Europe Direct Maramureș și Fundația CDIMM
Maramureș, în scopuri necomerciale, cu specificarea datelor de pe etichetă.
Fotogr afiile tipăr ite vor fi tr ansmise per sonal sau pr in poștă, la Fundația CDIMM Mar amureș și în plus,
vor fi tr ansmise într-un fișier digital (jpg) nu mai mare de 4 MB, însoțite de For mular ul de par ticipare
completat.
Ter menul limită de tr ansmitere a lucr ăr ilor (tipăr it și electronic): viner i, 21 apr ilie 2017.
Lucr ăr ile înscr ise în concur s vor fi postate până pe 01 mai 2017, pe Website-ul Centr ului Europe Direct
Mar amureș, în secțiunea Proiectului InvestNV: http://europedirect.cdimm.or g/investnv/a2-concur s-defotogr afie și pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMar amures și vor putea fi
votate on-line, până pe 01 iunie 2016.
O har tă inter activă cu localizarea proiectelor prezentate în fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe
website-ul proiectului InvestNV, până la final de proiect.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul For umului regional de investiții „InvestNV –
Proiecte și par tener iate pentr u Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai 2017:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii. Lucrările expuse vor putea fi votate de către
participanții la forum.
Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie
2017, cu prilejul Dezbater ii ”InvestNV – Planul de Investiții pentr u Europa”:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie.
Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea mediului de afaceri), atât
pentru lucrările votate de participanții la forum, cât și pentru fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri
pe Facebook.
Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale Concursului, atât pentru categoria ”online”, cât și pentru votul de la Forum – categoria ”Public”. Toți participanții vor primi diplome de participare la
Concurs.
Premiul I (On-line și Public): obiecte în valoare de 300 lei
Premiul II (On-line și Public): obiecte în valoare de 200 lei
Premiul III (On-line și Public): obiecte în valoare de 150 lei
Vă aşteptăm să ne tr ansmiteți fotogr afiile în for mat TIPĂRIT și ELECTRONIC (jpg, max 4MB),
împreună cu For mular ul de par ticipare atașat (vă rugăm să-l completați în WORD), până viner i, 21 apr ilie
2017.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Fundaţia CDIMM Mar amur Eş
Str uctur ă gazdă a CENTRULUI Europe Direct Mar amureş
Bd. Tr aian 9/16, 430211 Baia Mare
J ud. Mar amureș
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409
Mobil Mar gareta Căpîlnean: 0744.620.103
Email: mar ga@cdimm.or g
Web: http://europedirect.cdimm.or g/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMar amures
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CONCURS de fotogr afie. InvestNV – Proiecte
europene de investiții în Regiunea de Nor d Vest
• publicat la: 18 March 2017

Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie – 21 aprilie 2017
Expoziție și votare public: 30 mai 2017, Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate
pentru Regiunea NV”
Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017
Premiere și expoziția fotografiilor câștigătoare: 15 iunie 2017, Dezbaterea ”InvestNV – Planul de Investiții
pentru Europa”

Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, vă invită să participați la
Concur sul foto ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”, dedicat beneficiarilor de
proiecte europene de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Concursul este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
(http://europedirect.cdimm.org/investnv), implementat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe
Direct Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-finanțat prin programul

de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a
comunica cu privire la inițiativele majore ale UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a
investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).
Tema Concur sului foto: Ilustr area rezultatelor proiectelor de investiții cu finanțare europeană și a
impactului acestor a în comunitățile Regiunii de NV.
Gr up țintă al concur sului foto: autorități locale, județene și regionale, instituții publice, instituții de
învățământ și cercetare, ONG-uri, camere de comerț, societăți comerciale publice și private care au derulat sau
derulează proiecte europene axate pe investiții, în cele 6 județe ale Regiunii NV (BH, BN, CJ, MM, SJ și SM),
în perioada 2012-2017.
Concursul de fotografie se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului,
cultură, mediu etc.
Secțiunea II - Dezvoltarea mediului de afacer i. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare,
industrii creative, formare profesională, sprijin pentru afaceri etc.
REGULAMENT. Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2 fotografii relevante,
poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3:
Foto 1: Fotogr afie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul actual al proiectului (pentru proiecte
aflate în derulare), și
Foto 2: Fotogr afie realizată înainte de începerea proiectului.
Condiții pentr u proiecte/beneficiar i:
- Proiectele de investiții trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale,
se pot accepta fotografii ale unor proiecte de investiții cu finanțare guvernamentală (dacă nu s-au derulat
finanțări europene relevante).
- Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte derulate în perioada 2012-2017.
Condiții pentr u fotogr afii: Fotografiile (alb-negru sau color) vor fi transmise în format TIPĂRIT și
ELECTRONIC, ambele fotografii fiind poziționate într-un un singur format A3, egale ca dimensiuni, centrate
pe foaie, cu rezoluții acceptabile, imagini clare și nedeformate. Vedeți exemplul de aranjare, în dreapta.
·

Foto TIPĂRITE:

Pe cartonul A3 (Landscape sau Portrait), cu cele 2 fotografii poziționate ca în figura
din dreapta, se va aplica/imprima o ETICHETĂ cu datele (Font Arial):
Denumirea succintă a proiectului (maxim 8 cuvinte – exemplu: ”Lucrări de
canalizare în…” sau ”Construcție și dotare hală de producție…” etc.);
Progr am de finanțare – ACRONIM (Ex: POR, POSCCE etc.). Per ioada de
der ulare a proiectului: …; Valoare proiect:… Euro
Beneficiar : Denumirea beneficiarului, Localitate, Județ

Lucrări de canalizare în
Baia Mare.
Finanțat prin POR, 20132015. Val. proiect: 3 mil
Euro.
Beneficiar: Consiliul
Local Baia Mare, jud.
Maramureș

Foto 1: Lucrări finalizate,
Fotografia care ilustrează rezultatele/impactul proiectului va fi marcată cu Foto 1. 2015
Lucr ăr i finalizate, anul … (pentru proiectele finalizate) sau Lucr ăr i în der ulare,
anul … (pentru proiectele nefinalizate)
Fotografia care ilustrează situația înainte de proiect va fi marcată cu Foto 2. Înainte Foto 2: înainte de proiect,
de proiect, anul …
2012

·
Foto în FORMAT ELECTRONIC: se va transmite transmite un fișier
electronic cu cele două fotografii poziționate într-un singur format jpg de maxim 4 MB, etichetate identic cu
formatul tipărit (fie scanați Cartonul tipărit A3, fie realizați un Colaj electronic).
IMPORTANT!
MESAJ E: Fotografiile vor reprezenta persoane/locuri în ipostaze decente, nedefăimătoare și
nediscriminatorii!
DREPTURI DE AUTOR: Prin completarea formularului de participare la concursul foto, participanții
declară că fotografiile înscrise în concurs au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect și sunt
originale, reflectând realitatea. De asemenea, participanții își dau acordul ca fotografiile înscrise în concurs să
fie expuse/reproduse în format tipărit sau electronic de Centrul Europe Direct Maramureș și Fundația CDIMM
Maramureș, în scopuri necomerciale, cu specificarea datelor de pe etichetă.
Fotogr afiile tipăr ite vor fi tr ansmise per sonal sau pr in poștă, la Fundația CDIMM Mar amureș și în plus,
vor fi tr ansmise într-un fișier digital (jpg) nu mai mare de 4 MB, însoțite de For mular ul de par ticipare
completat.
Ter menul limită de tr ansmitere a lucr ăr ilor (tipăr it și electronic): viner i, 21 apr ilie 2017.
Lucr ăr ile înscr ise în concur s vor fi postate până pe 01 mai 2017, pe Website-ul Centr ului Europe Direct
Mar amureș, în secțiunea Proiectului InvestNV: http://europedirect.cdimm.or g/investnv/a2-concur s-defotogr afie și pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMar amures și vor putea fi
votate on-line, până pe 01 iunie 2016.
O har tă inter activă cu localizarea proiectelor prezentate în fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe
website-ul proiectului InvestNV, până la final de proiect.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul For umului regional de investiții „InvestNV –
Proiecte și par tener iate pentr u Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai 2017:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii. Lucrările expuse vor putea fi votate de către
participanții la forum.
Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie
2017, cu prilejul Dezbater ii ”InvestNV – Planul de Investiții pentr u Europa”:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie.
Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea mediului de afaceri), atât
pentru lucrările votate de participanții la forum, cât și pentru fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri
pe Facebook.
Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale Concursului, atât pentru categoria ”online”, cât și pentru votul de la Forum – categoria ”Public”. Toți participanții vor primi diplome de participare la
Concurs.
Premiul I (On-line și Public): obiecte în valoare de 300 lei
Premiul II (On-line și Public): obiecte în valoare de 200 lei
Premiul III (On-line și Public): obiecte în valoare de 150 lei
Vă aşteptăm să ne tr ansmiteți fotogr afiile în for mat TIPĂRIT și ELECTRONIC (jpg, max 4MB),
împreună cu For mular ul de par ticipare atașat (vă rugăm să-l completați în WORD), până viner i, 21 apr ilie
2017.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:

Fundaţia CDIMM Mar amur Eş
Str uctur ă gazdă a CENTRULUI Europe Direct Mar amureş
Bd. Tr aian 9/16, 430211 Baia Mare
J ud. Mar amureș
Tel/Fax: 0262.224.870, 222.409
Mobil Mar gareta Căpîlnean: 0744.620.103
Email: mar ga@cdimm.or g
Web: http://europedirect.cdimm.or g/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMar amures
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Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a
Centrului Europe Direct Maramureș, vă invită să
participați la Concursul foto ” InvestNV – Proiecte
europene de investiții în Regiunea de NV” , dedicat
beneficiarilor de proiecte europene de investiții din
Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, BistrițaNăsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Concursul este derulat în cadrul Proiectului ”InvestNV –
Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
(http://europedirect.cdimm.org/investnv), implementat de
INVITAȚIE: Concurs de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene de investiții în
Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct
Regiunea de Nord Vest”
Maramureș, în perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-finanțat prin programul de grant al Comisiei
Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de Informare Europe Direct, pentru a comunica cu privire la inițiativele majore ale
UE în favoarea locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, în special Planul de Investiții pentru Europa (PIE).
Tema Concursului foto: Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu finanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile
Regiunii de NV.
Grup țintă al concursului foto: autorități locale, județene și regionale, instituții publice, instituții de învățământ și cercetare,
ONG-uri, camere de comerț, societăți comerciale publice și private care au derulat sau derulează proiecte europene axate pe
investiții, în cele 6 județe ale Regiunii NV (BH, BN, CJ, MM, SJ și SM), în perioada 2012-2017.
Concursul de fotografie se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
•

Secțiunea I - Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului, cultură, mediu etc.

•
Secțiunea II - Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare
profesională, sprijin pentru afaceri etc.
REGULAMENT. Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2 fotografii relevante, poziționate/tipărite/lipite pe un carton
format A3:
Foto 1: Fotografie actuală, realizată la finalul proiectului sau în stadiul actual al proiectului (pentru proiecte aflate în derulare), și
Foto 2: Fotografie realizată înainte de începerea proiectului.
Condiții pentru proiecte/beneficiari:
- Proiectele de investiții trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale, se pot accepta
fotografii ale unor proiecte de investiții cu finanțare guvernamentală (dacă nu s-au derulat finanțări europene relevante).
- Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte derulate în perioada 2012-2017.
Fotografiile tipărite vor fi transmise personal sau prin poștă, la Fundația CDIMM Maramureș și în plus, vor fi transmise într-un fișier
digital (jpg) nu mai mare de 4 MB, însoțite de Formularul de participare completat.
Termenul limită de transmitere a lucrărilor (tipărit și electronic): vineri, 21 aprilie 2017.
Lucrările înscrise în concurs vor fi postate până pe 01 mai 2017, pe Website-ul Centrului Europe Direct Maramureș, în secțiunea
Proiectului InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/investnv/a2-concurs-de-fotografie și pe Pagina de Facebook:
https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures și vor putea fi votate on-line, până pe 01 iunie 2016.
O hartă interactivă cu localizarea proiectelor prezentate în fotografiile înscrise în concurs va fi realizată pe website-ul proiectului
InvestNV, până la final de proiect.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului regional de investiții „InvestNV – Proiecte și parteneriate
pentru Regiunea de NV”, organizat pe 30 mai 2017:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a3-forum-de-investitii. Lucrările expuse vor putea fi votate de către participanții la forum.
Festivitatea de premiere și o nouă expoziție cu prezentarea fotografiilor câștigătoare vor avea loc pe 15 iunie 2017, cu prilejul
Dezbaterii ”InvestNV – Planul de Investiții pentru Europa”:
http://europedirect.cdimm.org/investnv/a4-dezbatere-pie.
Premii și diplome vor fi acordate la ambele secțiuni (Dezvoltare locală și Dezvoltarea mediului de afaceri), atât pentru lucrările votate
de participanții la forum, cât și pentru fotografiile care au primit cele mai multe Like-uri pe Facebook.
Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale Concursului, atât pentru categoria ” on-line” , cât și pentru
votul de la Forum - categoria ” Public” . Toți participanții vor primi diplome de participare la Concurs.

SOND A J D E OP INIE
Cui credeţi că merită să-i fie
decernat trofeul "Lămâia anului
2016" pe baza situaţiilor create şi
a faptelor sale?
președintele interimar Mircea
Dolha, sub a cărui conducere
filiala Maramureș a PNL a reuşit
”performanţa” de a obține la
alegerile parlamentare un singur
loc în forul legislativ, și acela
pentru o persoană adusă din
afara partidului
senatorul PSD Liviu Marian
Pop, cu care ghinionul a fost
generos iar soarta vitregă la
alegerile de anul trecut, acesta
prinzând loc în Parlament abia
după ce s-a retras Sorina Pintea,
ocupanta locului 1 pe listă
Dorin Pașca, fostul primar din
Baia Sprie, care și-a pierdut
scaunul de edil după ce și-a
angajat fratele la primărie
primarul ales al municipiului
Baia Mare, Cătălin Cherecheș,
care a fost personajul central de
anul trecut din Săptămâna
Patimilor, acesta fiind acuzat de
luare de mită în biroul său de la
Primărie
Uniunea Ucrainenilor din
România, filiala Maramureș,
pentru cel mai nereușit soclu pe
care a fost montat bustul lui
Taras Șevcenko, din faţa bisericii
ucrainene din Sighet

Arhiva sondaje

Premiul I (On-line și Public): obiecte în valoare de 300 lei
Premiul II (On-line și Public): obiecte în valoare de 200 lei
Premiul III (On-line și Public): obiecte în valoare de 150 lei
Mai multe informații:
Web: http://europedirect.cdimm.org/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures
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Concur s de fotogr afie pentr u promovarea proiectelor europene de investitii din Regiunea de NV

Fundatia CDIMM Maramures si Centrul Europe Direct Maramures au placerea de a anunta lansarea
Concur sului de fotogr afie ”InvestNV – Proiecte europene de investitii in Regiunea de Nor d Vest”,
dedicat beneficiarilor de proiecte de succes din cele sase judete ale Regiunii NV: Bihor, Bistrita-Nasaud,
Cluj, Maramures, Salaj si Satu Mare.
Sectiuni: S1. Dezvoltare locala; S2. Dezvoltarea mediului de afacer i
Perioada de transmitere a fotografiilor: 20 martie – 21 aprilie 2017
Expozitie si votare public: 30 mai 2017, Forumul regional de investitii ”InvestNV – Proiecte si parteneriate
pentru Regiunea NV”, Baia Mare
Votare on-line: 01 mai – 01 iunie 2017
Premiere si expozitia fotografiilor castigatoare: 15 iunie 2017, Dezbaterea ”InvestNV – Planul de Investitii
pentru Europa”, Baia Mare
Premiul I (S1 si S2; Categoriile On-line si Public – 4 Premii I): obiecte utile in valoare de 300 lei (pentru
fiecare premiu I)
Premiul II (S1 si S2; On-line si Public – 4 Premii II): obiecte utile in valoare de 200 lei (pentru fiecare
premiu II)
Premiul III (S1 si S2; On-line si Public – 4 Premii III): obiecte utile in valoare de 150 lei (pentru fiecare
premiu III)
Detalii gasiti in Invitatia si Formularul de participare atasate.
Informatii utile despre Proiectul InvestNV si despre Planul de Investitii pentru Europa (PIE):
http://europedirect.cdimm.org/investnv
Noutati PIE: http://europedirect.cdimm.org/investnv/noutati-pie
Descărcați aici: Centrul Europe Direct Maramures_Invitatie Concurs foto_Proiecte europene in Regiunea
NV_2017
și Formular participare_Concurs foto_Proiecte europene in Regiunea NV_2017
Va invitam sa ne mandrim impreuna cu proiectele de succes din Regiunea de NV!

SURSA:
Margareta Capilnean,
Coordonator de proiect, Centrul Europe Direct Maramures
Fundatia CDIMM Maramures
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare
Tel/Fax: 0262.224870,222.409
Email: marga@cdimm.org
Web: http://europedirect.cdimm.org/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/
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Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe Direct
Maramureș, organizeaza Concursul foto ”InvestNV – Proiecte europene de
investiții în Regiunea de NV”, dedicat beneᚲciarilor de proiecte europene
de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-

Transilvania Hits

Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
00:00 / LIVE
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europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
implementat
de Fundația

CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureș, în perioada 01
ianuarie – 31 iulie 2017. Proiectul InvestNV este co-ᚲnanțat prin programul
de grant al Comisiei Europene pentru acțiuni organizate de Centrele de
Informare Europe Direct.
Tema Concursului foto: Ilustrarea rezultatelor proiectelor de investiții cu
ᚲnanțare europeană și a impactului acestora în comunitățile Regiunii de
NV.
Concursul de fotograᚲe se va desfășura pe 2 SECȚIUNI:
Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii: infrastructură, educație, sănătate,
promovarea turismului, cultură, mediu etc.
Secțiunea II – Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie,
agricultură, turism, cercetare, industrii creative, formare profesională,
sprijin pentru afaceri etc.
Termenul limită de transmitere a lucrărilor este vineri, 21 aprilie.
Lucrările înscrise în concurs vor ᚲ postate până pe 01 mai, pe Website-ul
Centrului Europe Direct Maramureș si pe Pagina de Facebook și vor putea
ᚲ votate on-line.
Expoziția cu lucrările înscrise în concurs va avea loc în cadrul Forumului
regional de investiții „InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea
de NV”, organizat pe 30 mai . Lucrările expuse vor putea ᚲ votate de către
participanții la forum.
Premiere și expoziția fotograᚲilor câștigătoare va avea loc pe 15 iunie.

Frecvențe Radio
Transilvania

← “Fii inteligent! Păstrează-ţi zâmbetul sănătos întreaga
viaţă!”este tema Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale

Liviu Marculescu Jazz Unit canta duminica la Bistrita →

March 2017
M

T

 You May Also Like

W

T

F

S

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

Sedinţa de îndată a
Simulările la probele
URMĂRIT
Consiliului Judeţean
scrise ale
INTERNAȚIONAL,
« Feb
Acest site foloseste
Prin navigarea pe acest site, va
exprimati acordul
Bistriţa-Năsăud
din cookies.examenelor
DEPISTAT
DE asupra folosirii cookie-urilor si politicii de
data de 7 decembrie
naționaleconᚲdentialitate.
2017
POLIȚIȘTI
Ok
Afla mai multe
2016, orele 1600
continua

