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REŢEAUA COMUNICATORILOR BI REGIO  



Autorităţi publice locale şi 

centrale 

 Autorităţi de Management 

şi Organisme Intermediare 

pentru celelalte POS şi PNDR 

din regiune  

 ONG, asociaţii 

profesionale 

 Mass-media 

 Alte entităţi (mediul 

academic, bănci, societăţi 

comerciale) 

APL + 
APC 
41% 

AM + 
OI 
5% 

Alte 
instituţii 

9% 

ONG 
21% 

Soc. 
com. 
11% 

Mass 
media 
13% 

148 membri 

REŢEAUA COMUNICATORILOR BI REGIO  



“De a asigura  informarea promptă şi corectă a 

potenţialilor beneficiari, a beneficiarilor, a mass- media 

şi a publicului larg despre oportunităţile de finanţare 

prin membrilor reţelei pe teme legate de REGIO şi alte  

Programe Operaţionale.” 

 
(ROF Reţeaua Comunicatorilor BI REGIO, 

http://www.regioadrbi.ro/media/18122/ROF%20retea%20

BI%20Regio%20vers.martie%202011.pdf) 

  

 

OBIECTIVUL STRATEGIC AL REŢELEI 

COMUNICATORILOR BI REGIO 



 

 crearea unui sistem de cooperare inter-instituţională 

 crearea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a 

instrumentelor de comunicare folosite de membrii reţelei 

 facilitarea schimbului de bune practici în domeniul 

promovării POR şi a brandului “Regio” 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE RETELEI 

COMUNICATORILOR BI REGIO 



 

 sunt invitaţi să participe la 

evenimente de informare şi 

ateliere de lucru dedicate Regio 

 pot propune organizarea de 

evenimente comune împreună cu 

OI pentru promovarea Regio şi 

încurajarea absorbţiei fondurilor 

la nivel regional 

 beneficiază de utilizarea 

platformei online de comunicare 

 

AVANTAJELE MEMBRILOR REŢELEI (1) 



 

 pot beneficia de lectori din 

partea OI la evenimente 

organizate cu alţi parteneri, pe 

teme legate de implementarea 

şi absorbţia fondurilor 

structurale sau dezvoltarea 

regională 

 primesc asistenţă de 

specialitate în vederea 

organizării de evenimente 

(seminarii, workshop-uri, 

întâlniri) dedicate  promovării 

Regio 

 

 

AVANTAJELE MEMBRILOR REŢELEI (2) 



caravane de informare 

 promovarea proiectelor de 

succes 

 reuniuni de lucru 

 participarea la forumurile 

reţelei naţionale a comunicatorilor 

Regio organizate de AM POR 

ACTIVITĂŢILE REŢELEI COMUNICATORILOR BI 

REGIO 



flux permanent de 

informaţii  

 sprijin în organizarea 

evenimentelor de promovare 

Regio  

 întalniri de lucru cu OI 

pentru corelarea 

activităţilor de informare în 

regiune  

 diseminarea materialelor 

de informare Regio  

 promovarea proiectelor cu 

finanţare Regio ca exemple 

de cele mai bune practici 

COLABORAREA CU MEMBRII REŢELEI  



PROMOVAREA REGIO CU SPRIJINUL REŢELEI LA EVENIMENTE 

DESFAŞURATE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINATATE 



PROMOVAREA REGIO CU SPRIJINUL REŢELEI LA EVENIMENTE 

DESFAŞURATE ÎN ŢARĂ ŞI ÎN STRĂINATATE 



FACILITĂŢI DE COMUNICARE ONLINE PENTRU 

COMUNICATORII REŢELEI BI REGIO 

www.adrbi.ro  --- www.regioadrbi.ro  

http://www.adrbi.ro/
http://www.regioadrbi.ro/


 creşterea impactului activităţilor de informare prin 

îmbunătăţirea expertizei comunicatorilor şi întărirea cooperării 

dintre aceştia  

 creşterea coeziunii reţelei prin implementarea unor scheme 

de coordonare eficace şi dezvoltarea de standarde de calitate în 

comunicare 

 planificarea strategică a viitorului reţelei, inclusiv prin 

dezvoltarea de parteneriate ce pot aduce o valoare adaugată 

sustenabilităţii acesteia 

PRIORITĂŢILE REŢELEI COMUNICATORILOR BI REGIO ÎN 

PERIOADA URMĂTOARE 



A 13-A SĂPTĂMÂNĂ EUROPEANĂ A 

REGIUNILOR ŞI ORAŞELOR, BRUXELLES,  

12-15 OCTOMBRIE 2015 

OPEN DAYS în cifre 

 

6000 de participanţi 

>200 parteneri regionali + 

oraşe 

100 ateliere de lucru  

>250 jurnalişti 

30 de locuri de desfăşurare 

în Bruxelles 

>300 evenimente locale în 

Europa 

 



(* cifre de la sondajul online OPEN DAYS 2013) 

Profilul participanţilor* 















 

 

             

             

            

              

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

Liviu Râncioagă 

Expert promovare şi investiţii 

Tel. 021-313.80.99 

E-mail: liviu.rancioaga@adrbi.ro 
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