
RETEAUA MULTIPLICATORILOR DE 
INFORMATII BI REGIO



Reteaua regionala BI REGIO

Crearea şi dezvoltarea Reţelei Multiplicatorilor de 
Informaţie europeană BI 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 BI”.



Viziunea retelei

Viziunea Reţelei BI REGIO este aceea a unei regiuni 
europene prin implicarea cetăţenilor săi în 
construcţia europeană şi prin împărtăşirea valorilor 
acesteia.



Misiunea retelei

Misiunea Reţelei BI REGIO este de a contribui la o mai 
bună înţelegere a REGIO şi a instrumentelor structurale la 
nivel local şi de a stimula astfel o abordare participativă a 
proiectului european în România, prin aducerea 
informaţiei europene, in principal REGIO, cât mai aproape 
de cetăţeni şi potenţialii beneficiari, într-o formă 
adaptată nevoilor specifice.



Multiplicatorul

Multiplicatorul este instituţia sau organizaţia activă la 
nivel local, regional sau naţional, a cărei misiune include 
informarea/ comunicarea pe teme europene şi care preia 
din surse oficiale, adaptează şi multiplică informaţii 
europene, în principal despre REGIO şi alte instrumente 
structurale



Obiectivul retelei

Obiectivul strategic al Reţelei este în concordanţă cu 
Regulamentul CE Nr. 1159/2006 privind măsurile de 
informare şi publicitate întreprinse de Statele Membre 
asupra asistenţei oferite prin Instrumentele Structurale, de 
a creşte nivelul de informare, transparenţă şi 
conştientizare în ceea ce priveşte activităţile Uniunii 
Europene şi de creare a unei imagini coerente a 
asistenţei oferite, implicit a REGIO.



Obiective specifice

• Creşterea impactului activităţilor de informare 
europeană prin îmbunătăţirea expertizei multiplicatorilor şi 
întărirea cooperării dintre aceştia; 
• Creşterea coeziunii Reţelei prin implementarea unor 
scheme de coordonare eficace şi dezvoltarea de standarde 
de calitate în comunicarea europeană;
• Planificarea strategică a viitorului Reţelei, inclusiv prin 
dezvoltarea de parteneriate ce pot aduce o valoare 
adăugată sustenabilităţii acesteia. 



Instrumente de comunicare interna

• liste de discuţii, forumuri
• planuri de acţiuni
• grupuri de lucru
• întâlniri de lucru



Produse de comunicare

• buletine informative (newsletter)
• broşuri
• reviste
• pliante
• fluturaşi
• afişe
• materiale realizate de AM POR (MDLPL)



Organizarea reţelei

• membrii reţelei: persoanele desemnate
• comitetul de reprezentare
• grupurile de lucru
• managementul asigurat de ADRBI (la nivel regional) 
şi de AM POR (la nivel naţional)



Activităţile reţelei

• caravane de informare
• promovarea proiectelor de succes
• reuniuni de lucru
• vizite de documentare



Vă mulţumesc pentru atenţie

Ioan CIUPERCA
Tel.: 021.313.80.99

e-mail: ioan.ciuperca@adrbi.ro
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