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RETEAUA COMUNICATORILOR BI REGIO  
 

Crearea şi dezvoltarea Reţelei 

Comunicatorilor de Informaţie REGIO este un 

proiect iniţiat de Departamentul Promovare 

Regională şi Investiţii din cadrul Organismului 

Intermediar (OI) ADRBI, în vederea 

implementării obiectivului specific din Planul 

de Comunicare pentru Programul Operaţional 

Regional (POR) 2007-2013 „Afirmarea Regio 

ca principal instrument de realizare a 

politicii regionale în Bucuresti-Ilfov” 



RETEAUA COMUNICATORILOR BIREGIO 
  

 Autoritati publice locale si centrale 

 Autoritati de Management si Organisme 

Intermediare pentru celelalte POS si PNDR din 

regiune  

 ONG, asociatii profesionale 

 Mass-media 

 Alte entitati (mediul academic, banci, societati 

comerciale) 



MISIUNEA RETELEI COMUNICATORILOR BI REGIO 
  

“De a contribui la o mai buna intelegere a REGIO 

si a instrumentelor structurale la nivel local si de 

a stimula astfel o abordare participativa a 

proiectului european in Romania, prin aducerea 

informatiei europene, in principal REGIO, cat mai 

aproape de cetateni si beneficiari, intr-o forma 

adaptata nevoilor specifice” 



OBIECTIVELE SPECIFICE ALE RETELEI 

COMUNICATORILOR BI REGIO 
 

 crearea unui sistem de cooperare inter-institutionala 

 crearea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a 

instrumentelor de comunicare folosite de membrii retelei 

 facilitarea schimbului de bune practici in domeniul 

promovarii Regio 



AVANTAJELE MEMBRILOR RETELEI (1) 
 

• sunt invitati sa participe la evenimente de informare 

si ateliere de lucru dedicate Regio 

• pot propune organizarea de evenimente comune 

impreuna cu OI pentru promovarea Regio si 

incurajarea absorbtiei fondurilor la nivel regional 

• beneficiaza de utilizarea 

platformei online de comunicare 



AVANTAJELE MEMBRILOR RETELEI (2) 
 

• pot propune organizarea de evenimente comune impreuna cu OI 

pentru promovarea Regio si incurajarea absorbtiei fondurilor la 

nivel regional 

• pot beneficia de lectori din partea OI la evenimente organizate 

pentru colaboratorii proprii, pe teme legate de implementarea si 

absorbtia fondurilor structurale sau dezvoltarea regionala 

• primesc consultanta si asistenta 

de specialitate in vederea 

organizarii de evenimente 

(seminarii, workshop-uri, intalniri) 

dedicate  promovarii Regio 



ACTIVITATILE RETELEI 

COMUNICATORILOR BI REGIO 

 

• caravane de informare 

• promovarea proiectelor de 

succes 

• reuniuni de lucru 

• participarea la forumurile retelei 

nationale a comunicatorilor Regio 

organizate de AM POR 



COLABORAREA CU MEMBRII 

RETELEI  

 

 flux permanent de informatii  

 sprijin in organizarea 

evenimentelor de promovare 

Regio  

 intalniri de lucru cu OI pentru 

corelarea activitatilor de 

informare in regiune  

 diseminarea materialelor de 

informare Regio  

 promovarea proiectelor cu 

finantare Regio ca exemple de 

buna practica  



PROMOVAREA REGIO CU SPRIJINUL RETELEI LA EVENIMENTE 

DESFASURATE IN TARA SI IN STRAINATATE 



FACILITATI DE COMUNICARE ONLINE PENTRU 

COMUNICATORII RETELEI BI REGIO 



PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020  
 

 consultare privind necesitatile  

locale si directiile viitoare ale  

dezvoltarii regionale  

 constituire grupuri de lucru  

 dezbateri si propuneri  

 colectarea propunerilor privind 

documentele de programare pentru 

urmatoarea perioada 

 colectarea propunerilor/ideilor de 

proiecte in concordanta cu prioritatile 

 in dezvoltarea locala si regionala 

 realizarea portofoliului de proiecte 

eligibile ale A.P.L. din regiune  

Planul de dezvoltare regionala Bucuresti-Ilfov 2014-2020 poate fi consultat la adresa: 

http://www.adrbi.ro/media/9437/PDR-BI%20varianta%2012%20iunie%202014.pdf 



 

PRIORITATILE RETELEI COMUNICATORILOR BI REGIO IN 

PERIOADA URMATOARE 

 

 creşterea impactului activitatilor de informare prin 

imbunatatirea expertizei comunicatorilor si intarirea 

cooperarii dintre acestia  

 creşterea coeziunii retelei prin implementarea unor 

scheme de coordonare eficace si dezvoltarea de standarde de 

calitate in comunicare 

 planificarea strategica a viitorului retelei, inclusiv prin 

dezvoltarea de parteneriate ce pot aduce o valoare adaugata 

sustenabilitatii acesteia 



 

 

             

             

            

              

Va multumesc pentru atentie 

 

Ioan CIUPERCA 

Expert comunicare 

Tel. 021-313.80.99 

E-mail: ioan.ciuperca@adrbi.ro 

 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională 


