
 

 

 
 

Regulament concurs  
“Regiunea Nord – Est - prin prisma comunicatorilor Regio” 

 
I. Context și informații generale 
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est are rol de Organism Intermediar pentru 
implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013 în Regiunea Nord-Est. Prin 
intermediul Planului de Comunicare pentru POR 2007-2013 s-au pus bazele înființării Rețelei 
Comunicatorilor Regio Nord - Est. 
 
Rețeaua Comunicatorilor Regio Nord-Est a fost înființată în septembrie 2009, la inițiativa AM 
POR şi ADR Nord-Est, prin semnarea de adeziuni de către membri. În prezent, rețeaua este 
coordonată de ADR Nord-Est și numără peste 220 de membri. Activitatea principală a rețelei 
constă în transmiterea de mesaje electronice către membri, vizând subiecte de interes 
despre evoluția Programului Operațional Regional 2007 - 2013, oportunităţi de finanțare, 
informații privind conferințe şi seminarii etc. 
 
Obiectivele specifice ale rețelei sunt: 

• Crearea unui sistem de cooperare inter-instituțională;  
• Crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a instrumentelor de comunicare 

folosite de membrii rețelei; 
• Facilitarea schimbului de bune practici în domeniul promovării Programului 

Operațional Regional și a brandului acestuia, Regio. 
 
Pentru mai multe detalii despre rețeaua comunicatorilor Regio Nord-Est accesați următorul 
link: http://www.inforegionordest.ro/documente_utile/comunicatori_regio_nord_est. 
 
II. Organizatorul concursului 
 
Organizatorul concursului este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Concursul se 
va desfășura conform prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți 
participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, dar nu 
înainte de a anunța în prealabil membrii rețelei. 
 
III. Durata și aria de desfășurare a concursului 
 
Perioada de desfășurare a concursului va fi 11 februarie – 11 martie 2013. Aria de 
desfășurare a concursului este exclusiv Regiunea Nord-Est, România. 
 
IV. Drept de participare: 
 
La acest concurs pot participa toate persoanele care sunt înscrise în Rețeaua 
Comunicatorilor Regio Nord-Est și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute în prezentul 
regulament. 
 
 
 



 

 
V. Mecanismul concursului 
 
Participanții se pot înscrie la una dintre categoriile de mai jos, completând formularul de 
înscriere dedicat și respectând regulile precizate. Un participant se poate înscrie la mai multe 
categorii.  
 

1. Publicații tipărite Regio 
Pot fi înscrise în competiție materiale de promovare tipărite (broșuri, pliante, cataloage, 
etc.) editate în perioada 2007 – 2013 care promovează investiții realizate cu sprijinul 
Regio în Regiunea Nord - Est. Se va nota relevanța conținutului, design-ul și calitatea 
tiparului. 
 

2. Fotografii Regio 
Se vor accepta doar fotografii relevante privind proiectele finanțate Regio din Regiunea 
Nord – Est. Exemple de obiective de fotografiat: drumuri județene, străzi urbane, 
spitale, centre sociale, școli, microîntreprinderi, mănăstiri, structuri de cazare etc. ce au 
facut obiectul unei investiții Regio. Lista integrală cu proiecte Regio Nord - Est poate fi 
consultata intr-o forma interactiva pe site-ul web proiecte.inforegionordest.ro. Nu vor fi 
acceptate fotografii care sunt protejate de drepturi de autor care nu aparțin 
concurentului. Se va nota calitatea și impactul vizual al fotografiei: spune povestea 
proiectului, este de estetică și calitate ridicată. De asemenea, se va nota existența 
elementelor de identitate vizuală Regio. 

 
3. Instrumente de promovare online Regio 

Se vor accepta pagini web sau secțiuni web create pentru promovarea proiectelor 
finanțate prin Regio. Se vor nota conținutul, design-ul, funcționalitatea și interactivitatea 
oferite de instrumentul on-line. 

 
Aplicațiile vor fi trimise pe adresa de email camarinei@adrnordest.ro cu titlul Inregistrare 
concurs “Regiunea Nord – Est - prin prisma comunicatorilor Regio”. Se va atașa 
formularul de înscriere. Pentru publicațiile tipărite aplicația se va trimite prin poștă/curier sau 
predare personală. Termenul limită de primire a aplicațiilor este 11 martie 2013. 
 
VI. Premiile concursului 
 
Pentru fiecare categorie se vor acorda următoarele premii: 

Premiul I: 1 tableta 
Premiul II: 1 camera foto 
Premiul III: 1 mp3 player 

 
VII. Desemnarea câștigătorilor 
 
Fiecare aplicație va fi evaluată de un juriu alcătuit din trei experți comunicare ADR Nord-Est. 
Evaluarea se face pe bază de fișe de evaluare, completate individual de către cei trei experți. 
 
Vor fi desemnate drept câștigătoare primele trei aplicații la fiecare categorie, în ordinea 
descrescătoare a notei obținute. 
 
VIII. Anunțarea câstigătorilor, acordarea premiilor 
 
Câștigătorii concursului vor fi anunțați în cadrul întâlnirii anuale a Rețelei comunicatorilor 
Regio Nord-Est, ce va avea loc în data de 21 martie 2013. Premiile vor fi înmânate de oficialii 
ADR Nord –Est. 
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