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Tr afic
Cer tificat de calitate

Buna ziua,
Transmitem rugamintea participantilor la cele 2 evenimente organizate in Baia
Mare, de Fundatia CDIMM Maramures si Centrul Europe Direct Maramures,
pentru a promova Planul de Investitii pentru Europa si rezultatele proiectelor
europene in Regiunea de Nord Vest, de a acorda cateva momente pentru a
completa 2 chestionare de evaluare disponibile online. Opiniile dumneavoastra
conteaza pentru imbunatatirea activitatilor noastre si pentru adaptarea
activitatilor viitoare la necesitatile locale de informare pe teme europene.
Chestionar evaluare Forumul Regional InvestNV, Baia Mare, 30 mai
2017
Chestionar evaluare Dezbaterea Regionala InvestNV, Baia Mare,
15 iunie 2017

Detalii despre
Forum: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/httpeuropedirect-cdimmorgevenimenteforumul-regional-investnv-30-mai-2017-prezentari-sifotografiiDetalii despre
Dezbatere: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/dezbaterea-regionalaplanul-de-investitii-pentru-europa-si-viitorul-ue-schimb-de-opinii
In cursul lunii iulie vom crea pe website-ul Centrului Europe Direct
Maramures, o harta interactiva cu proiectele ilustrate in cadrul Concursului
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foto InvestNV: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/premiereaconcursului-de-fotografie-investnv-proiecte-europene-pentru-regiunea-nv
Va multumim pentru cooperare!
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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Europe Direct Maramureş. Noutăţi_ Dezbaterea
regională_Baia Mare, 15 iunie şi Concursul foto
InvestNV
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Cer tificat de calitate
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Buna ziua,
Multumim tuturor par ticipantilor la Dezbaterea regionala despre Planul de Investitii
pentr u Europa si Viitor ul UE, ce a avut loc la Baia Mare, pe 15 iunie, precum si
par ticipantilor la Concur sul foto " InvestNV - Proiecte europene pentr u Regiunea
NV" . - detalii despre dezbatere:
http://europedirect.cdimm.or g/evenimente/dezbaterea-regionala-planul-de-investitiipentr u-europa-si-viitor ul-ue-schimb-de-opinii
- clasamentul si premierea concur sului foto:
http://europedirect.cdimm.or g/evenimente/premierea-concur sului-de-fotogr afieinvestnv-proiecte-europene-pentr u-regiunea-nv - galer ia
foto: http://europedirect.cdimm.or g/dezbatere/album/index.html
O har ta inter activa cu cele 51 proiecte inscr ise in Concur sul foto +
proiectele prezentate la For umul regional din 30 mai, va fi realizata pana
la finalul lunii iulie si va fi postata pe site-ul Centr ului Europe Direct
Mar amures.
O săptămână cu succese!

Mar gareta Capilnean
Coor d. Centr ul Europe Direct Mar amures
Fundatia CDIMM Mar amures
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Aveti o intrebare?  0728 252 525  contact@abcnewstransilvania.ro
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SOCIAL MEDIA
Consiliul Judeţean Cluj, iniţiator şi bene ciar al proiectului cu nanţare europeană care vizează extinderea
Parcului Industrial Tetarom I, a câştigat joi, 15 iunie a.c., premiul I al concursului de fotogra e pe tematica
proiectelor europene organizat de Fundaţia ,,Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii”
(C.D.I.M.M.) Maramureş – structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureş.

,,Este, practic, o nouă recunoaştere a importanţei şi utilităţii acestui proiect pe care l-am iniţiat în anul 2011
şi ale cărui numeroase bene cii vizează nu doar comunitatea locală şi judeţul Cluj, ci întreaga regiune de
Nord-Vest a ţării. În cel mai scurt timp, cele trei noi clădiri de birouri ultramoderne şi hala, deja realizate în













CATEGORII

cadrul proiectului, vor puse la dispoziţia mediului clujean de afaceri, sprijinul pe care noi îl acordăm
agenţilor economici urmând să se traducă în noi locuri de muncă bine plătite şi un plus de bunăstare pentru
întreaga comunitate. “, a declarant Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe.

CATEGORII
Agricultură

Anunţarea câştigătorilor acestei competiţii la care s-au înscris nu mai puţin de 51 de proiecte cu nanţare
europeană din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bihor, Maramureş şi Satu-Mare a avut loc în cadrul
dezbaterii pentru Planul de Investiţii pentru Europa şi Viitorul UE organizată la Baia Mare, de Fundaţia
C.D.I.M.M. Maramureş. Cu acest prilej a avut loc premierea proiectelor câştigătoare înscrise în Concursul
de fotogra e ,,InvestNV – Proiecte europene în Regiunea de NV”, acestea ind împărţite în două secţiuni,
respectiv Dezvoltare locală şi Dezvoltarea afacerilor. Scopul principal al competiţiei a fost acela de a
ilustra rezultatele celor mai de succes proiecte de investiţii cu nanţare europeană, precum şi impactul
acestora în comunităţile regiunii de Nord-Vest a ţării.

Cultură

Consiliul Judeţean Cluj a participat la această competiţie cu unul dintre cele mai de impact proiecte cu
fonduri europene derulate la Cluj, proiect care generează multiple bene cii inclusiv la nivel regional şi
naţional – Proiectul de modernizare şi extindere a Parcului Industrial TETAROM I din Cluj-Napoca. În acest
context, fotogra ile înscrise în concurs de Consiliul Judeţean au fost extrem de apreciate, reuşind să
adune peste 35% din numărul total al voturilor exprimate pentru proiectele menite să sprijine dezvoltarea
afacerilor.

News

Proiectul Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edi care clădiri, extindere şi modernizare infrastructură”
Cod SMIS 42801, implementat de Judeţul Cluj / Consiliul Judeţean Cluj şi nanţat prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013 vizează dezvoltarea şi extinderea Parcului Industrial TETAROM I, un
veritabil motor al dezvoltării economice a Clujului şi a întregii Transilvanii ocupat în prezent în proporţie de
100%. Proiectul parcurge în prezent ultimele etape, urmând să faciliteze noi şi noi investiţii în industria de
înaltă tehnologie, cu o valoare adăugată mare şi care generează, în mod evident, un plus de dezvoltare,
bene cii şi bunăstare pentru comunitatea locală, pentru judeţul Cluj în ansamblu şi pentru întreaga
regiune.
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Concurs FOTO: Ultimele 2 zile în care mai poate
votat proiectul Consiliului Judeţean de extindere a
Parcului Industrial TETAROM I
ADRIAN LOGHIN

12 iunie, 2017, 1:45 pm

 0  310

Doar astăzi şi mâine mai poate

votat unul dintre cele mai de impact proiecte cu fonduri

europene derulate la Cluj, proiect care generează bene cii inclusiv la nivel regional şi
naţional – Proiectul de modernizare şi extindere a Parcului Industrial TETAROM I din ClujNapoca.
Acesta participă la un concurs de fotogra e în care concurează o serie de proiecte de
succes din Regiunea de Nord-Vest a ţării, scopul competiţiei ind acela de a ilustra
rezultatele proiectelor de investiţii cu nanţare europeană precum şi impactul acestora în
comunităţile regiunii de NV.
În acest context, toţi cei care conştientizează numeroasele bene cii pe care proiectul de
extindere a acestui veritabil motor al dezvoltării economice a Clujului şi a întregii
Transilvanii le generează sunt invitaţi să îl voteze dând like fotogra ilor înscrise în concurs
şi care ilustrează proiectul, pe contul de facebook al organizatorilor competiţiei – Centrul
Europe Direct Maramureş, accesând următorul link –
https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/photos/a.1401091666596618.107374
1869.200115016694295/1401130599926058/?type=3&theater
Proiectul Consiliului Judeţean Cluj de extindere a acestui Parc Industrial de mare succes,
ocupat în proporţie de 100%, parcurge azi ultimii metri, facilitând noi şi noi investiţii în
industria de înaltă tehnologie, cu o valoare adăugată mare şi care generează, în mod
evident, un plus de dezvoltare, bene cii şi bunăstare pentru comunitatea locală, pentru
judeţul Cluj în ansamblu şi pentru întreaga regiune.

©2016 Toate drepturile rezervate - CLUJU.RO

Site creat de

Clujul merită locul I ! Haideți să-l ajutăm să ajungă acolo unde îi este locul! (P )
Posted By: Ziarul Clujean on: 12, iunie, 2017 In: Politic-Administrativ No Comments

Doar astăzi și mâine mai poate fi

votat unul dintre cele mai de impact proiecte cu fonduri europene derulate la Cluj, proiect care generează beneficii inclusiv la nivel regional și
național – P roiectul de modernizare și extindere a P arcului I ndustrial TETAROM I din Cluj-Napoca. Acesta participă la un concurs de fotografie în care
concurează o serie de proiecte de succes din Regiunea de Nord-Vest a țării, scopul competiției fiind acela de a ilustra rezultatele proiectelor de
investiții cu finanțare europeană precum și impactul acestora în comunitățile regiunii de NV.
În acest context, toți cei care conștientizează numeroasele beneficii pe care proiectul de extindere a acestui veritabil motor al dezvoltării economice a Clujului și a
întregii Transilvanii le generează sunt invitați să îl voteze dând like fotografiilorînscrise în concurs și care ilustrează proiectul, pe contul de facebook al
organizatorilor competiției – Centrul Europe Direct Maramureș, accesând următorul link –
https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/photos/a.1401091666596618.1073741869.200115016694295/1401130599926058/?type=3&theater
Proiectul Consiliului Județean Cluj de extindere a acestui Parc Industrial de mare succes, ocupat în proporție de 100%, parcurge azi ultimii metri, facilitând noi și noi
investiții în industria de înaltă tehnologie, cu o valoare adăugată mare și care generează, în mod evident, un plus de dezvoltare, beneficii și bunăstare pentru
comunitatea locală, pentru județul Cluj în ansamblu și pentru întreaga regiune.
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Mai sunt 2 zile în care mai poate fi votat
proiectul Consiliului Județean de extindere a
Parcului Industrial TETAROM I.

Hôtels à Cluj Napoca
à partir de 20 EUR
kayak.fr

”Doar astăzi și mâine mai poate fi votat unul dintre
cele mai de impact proiecte cu fonduri europene
derulate la Cluj, proiect care generează beneficii
inclusiv la nivel regional și național - Proiectul de
modernizare și extindere a Parcului Industrial
TETAROM I din Cluj-Napoca. Acesta participă la
un concurs de fotografie în care concurează o
serie de proiecte de succes din Regiunea de NordVest a țării, scopul competiției fiind acela de a
ilustra rezultatele proiectelor de investiții cu
finanțare europeană precum și impactul acestora
în comunitățile regiunii de NV”, precizează
reprezentanții CJ Cluj.

Cei care vor să voteze o pot face AICI dând like
fotografiilor înscrise în concurs și care ilustrează proiectul, pe contul de facebook al organizatorilor competiției –
Centrul Europe Direct Maramureș.
Proiectul Consiliului Județean Cluj de extindere a acestui Parc Industrial de mare succes, ocupat în proporție de
100%, parcurge azi ultimii metri, facilitând noi și noi investiții în industria de înaltă tehnologie, cu o valoare
adăugată mare și care generează, în mod evident, un plus de dezvoltare, beneficii și bunăstare pentru
comunitatea locală, pentru județul Cluj în ansamblu și pentru întreaga regiune.
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DEZBATERE ”INVESTNV – PLANUL DE INVESTIȚII PENTRU EUROPA ȘI VIITORUL UE”-BAIA MARE, HOTEL
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 07 June 2017



In Baia Mare, in ziua de 15 iunie 2017 va avea loc dezbaterea privind Planul de Investiții pentru Europa și Viitorul UE, organizată de Fundația
CDIMM Maramureș - structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, la Hotel Mara, Sala Onyx, de la ora 11.00.

Evenimentul este derulat în cooperare cu Consiliul Județean Maramureș, 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.
Dezbaterea se adresează publicului larg interesat în dezvoltarea locală și regională, factorilor locali și regionali din Maramureș și celelalte județe ale
Regiunii NV (BH, BN, CJ, SJ și SM), beneficiarilor de fonduri europene și persoanelor/instituțiilor/firmelor interesați de banii europeni, mas-media
locală și regională, precum și participanților la Concursul de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene în Regiunea de NV”.
Moderatorul dezbaterii va fi Ovidiu NAHOI - redactor șef, RFI România, iar interlocutorii invitați la dialog sunt specialiști în afaceri europene și
beneficiari de fonduri UE:
Dragoș DRUMEN – consilier economic, Reprezentanța Comisiei Europene în România;
Dr. Mircea Teodor MANIU - conferențiar universitar, prodecan Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca;
Monica MUREȘAN – secretar general Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, coord. Centrul Europe Direct Bistrița ;
Sorin POP - coordonator proiect GREENTOP, Indeco Soft SRL - Beneficiar finanțare Orizont 2020;
Dr. ing. Radu BIG - director executiv Fundația CDIMM Maramureș – structură gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș.
Pe parcursul a 2 ore de dezbatere, dialogul și schimbul de idei se vor referi la Planul de Investiții pentru Europa (beneficii, realizări și provocări),
precum și la alte teme de actualitate: Provocările utilizării fondurilor europene; Rolul României în construcția europeană, la 10 ani de la aderare;
Viitorul UE.
Un mesaj video va fi transmis de dna europarlamentar Claudia ȚAPARDEL - Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din
Parlamentul European.
Premierea proiectelor câștigătoare înscrise în Concursul de fotografie ”InvestNV – Proiecte europene în Regiunea de NV” va avea loc în partea a
doua a evenimentului. Vor fi acordate premii pentru fiecare dintre Secțiunile ”Dezvoltare Locală” și ”Dezvoltare Afaceri”, la Categoriile ”Facebook” și
”Public” (al Forumului Regional InvestNV – Baia Mare, 30 mai 2017).
CONFIRMĂRILE de participare pot fi transmise prin email (marga@cdimm.org (mailto:marga@cdimm.org)) sau telefonic (0262.224.870), până
marți, 13 iunie 2017.
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[CDIMM Maramures] Dezbatere Planul de Investitii
pentru Europa si Viitorul UE, Baia Mare, 15 iunie
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S tatistici

Buna ziua,
Va transmitem Invitatia de a participa la Dezbaterea ” Planul de Investitii pentru Europa si
Viitorul UE” , la Baia Mare - Hotel Mara, 15 iunie 2017, ora 11.00, organizata de Fundatia
CDIMM Maramures si Centrul Europe Direct Maramures, in cooperare cu Consiliul Judetean
Maramures.
CONFIRMARILE pot fi transmise prin email (marga@cdimm.org) sau telefonic
(0262.224.870), pana marti, 13 iunie.
Moderatorul dezbaterii: Ovidiu Nahoi - redactor sef RFI Romania
Speakeri:

Daily C ale ndar

Su

- Dragos Drumen - consilier economic, Reprezentanta CE in Romania
- dr. Mircea Teodor Maniu - conf. univ., prodecan Fac. Studii Europene - Univ. Babes-Bolyai
Cluj
- Monica Muresan - secretar general CCI Bistrita-Nasaud
- Sorin Pop - coordonator proiecte, Indeco SOFT SRL
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- dr. ing. Radu Big - dir. ex. Fundatia CDIMM Maramures
In cadrul Dezbaterii vom premia proiectele castigatoare ale Concursului foto ” InvestNV” ,
Sectiuni: ”Dezvoltare locala” si ”Dezvoltare afaceri” si Categorii: PUBLIC (participantii la Forumul
Regional InvestNV) si Facebook.
Termen votare pe Facebook: marti, 13 iunie 2017.
- Votati fotografiile proiectelor din Sect. Dezvoltare
locala: https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectMaramures/photos/?
tab=album&album_id=1400970496608735
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- Votati fotografiile proiectelor din Sect. Dezvoltare
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afaceri: https://www.facebook.com/pg/EuropeDirectMaramures/photos/?
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tab=album&album_id=1401091666596618
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Prezentari si fotografii de la Forumul regional InvestNV (Baia Mare, 30 mai) sunt disponibile
pe website-ul Centrului Europe Direct
Maramures: http://europedirect.cdimm.org/evenimente/httpeuropedirect-cdimmorgevenimenteforumul-regional-investnv-30-mai-2017-prezentari-si-fotografii. Toate prezentarile vor
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În data de 30 mai 2017 a avut loc în Baia Mare, la Hotel Mara, Forumul regional de investiții „InvestNV – Proiecte și
parteneriate pentru Regiunea de NV”, organizat de Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului Europe
Direct Maramureș, în cooperare cu Consiliul Județean Maramureș.
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În deschiderea Forumului au fost adresate alocuțiuni de bun venit de reprezentanți de la Consiliul Județean
Maramureș – D-na Claudia Breban, Director executiv Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte, Instituția
Prefectului Maramureș și Primăria Baia Mare.
În plenul forumului au fost prezentate lucrări din domeniul proiectelor europene:
Investiții în Județul Maramureș – Claudia Breban, Director executiv, Consiliul Județean Maramureș;
Planul de Investiții pentru Europa – Dragoș Drumen, economist, Reprezentanța Comisiei Europene în România;
Soluții de sprijin pentru IMM-uri – Alina Marchiș, senior of cer, Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare – EBRD, Advice for Small Businesses Romania;
Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru Regiunea NV – Mirela Biriș, Reprezentant Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – ADR NV;
Finanțări pentru investiții, din fonduri guvernamentale: Startup Nation – Cristian Rațiu, Reprezentant OTIMMC
CJ.
Forumul regional a reunit bene ciari de proiecte europene din sectorul public și privat, reprezentanți mass-media,
precum și alți factori interesați și implicați în dezvoltarea locală și a mediului de afaceri din cele 6 județe ale
Regiunii de NV (BH, BN, CJ, SJ, SM și MM).
În cadrul evenimentului, a fost organizată Expoziția cu fotogra ile care ilustrează cele 51 de proiecte înscrise în
Concursul foto „InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”, prilej cu care fotogra ile preferate
au putut

votate de către participanții la Forum. Fotogra ile pot

votate și pe

Facebook: https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures. Premierea fotogra ilor va avea loc în cadrul
Dezbaterii „Planul de Investiții pentru Europa și viitorul UE” care va avea loc la Baia Mare, pe 15 iunie 2017.
Like 1

Tweet

Partajare

© 2014 TRB - Toate drepturile rezervate

