
  

                                                                            

 

Succesul e...MOLIPSITOR! 

 

INVITAȚIE 

Stimată Doamnă,   

Stimate Domnule, 

 

Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Structural Consulting™ Group - www.fonduri-

structurale.ro vă invită la conferinţa despre fondurile europene „Succesul e...MOLIPSITOR!” – Regiunea 

Nord-Vest, organizată în parteneriat cu Banca Comercială Română și Banca Transilvania.  

Conferința este parte a celei de-a doua ediții a Caravanei Fondurilor Structurale - „Succesul 

e...MOLIPSITOR!”, un proces interactiv de descoperire și împărtășire a bunelor practici și a impactului 

generat de proiectele finanțate din fondurile europene. În perioada mai-noiembrie 2017 vizităm cele 8 regiuni 

ale României, discutăm despre lecții învățate și prezentăm bune practici ale beneficiarilor de la nivel local. 

Evenimentul va include prezentări ale unor proiecte de succes, studii de caz cu privire la implementarea unor 

concepte inovatoare în proiectele cu finanțare europeană și o secțiune interactivă „Să învățăm de la 

experți”. În cadrul acestei secțiuni, vor fi prezentate informaţii practice legate de achiziţiile publice și 

publicul va putea adresa întrebări (agenda în anexă). 

La eveniment vor fi prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale şi locale, beneficiari și potențiali 

beneficiari ai fondurilor europene, mass media şi publicul larg. 

Conferința se bucură de sprijinul Casei de Avocatură Trandafir & Associates, Egghead Advertising și Asociației 

Centrul pentru o Societate Durabilă împreună cu partenerii regionali Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și 

Fundația Civitas și va avea loc la Cinematograful Dacia, Strada Bucegi nr. 11, Cluj-Napoca, județul Cluj,  în data 

de 28 septembrie 2017, începând cu ora 11:30. 

Vă rugăm să confirmați participarea până cel târziu marţi, 26 septembrie 2017, la Silvia Nistor, mobil: 0720 

040 167, e-mail: conferinta@fonduri-structurale.ro.  

Cu stimă,  

Angela Cristea,                                                                               Dragoş Jaliu, 

 

 
Șeful Reprezentanței                                                                    Partener  

Comisiei Europene în România                                     Structural ConsultingTM Group    

                                                                www.fonduri-structurale.ro 
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Succesul e...MOLIPSITOR! 

AGENDĂ 
 

Conferinţa „Succesul e...MOLIPSITOR!” – Regiunea Nord-Vest 
Cluj-Napoca, Cinematograful Dacia   

28 septembrie 2017 
 

11:30–12:00 Bun venit! 

12:00–12:15 

Cuvânt de deschidere  
 
Dragoș JALIU, Partener, Structural Consulting Group – www.fonduri-structurale.ro  
 
Vizionare film „Let's talk impact'' 

12:15-15:00 

 
Succesul e...MOLIPSITOR în Regiunea Nord-Vest 
 

• Impactul finanțărilor prin POR 2007-2013 în Regiunea Nord-Vest – Marcel Ioan 
BOLOŞ, Director General ADR Nord-Vest 

• Impactul finanțărilor prin POSDRU 2007 – 2013 în Regiunea Nord-Vest –  Cristian 
DOGAR, Director Executiv OIR POSDRU Nord-Vest 

• Proiecte de succes din regiunea Nord-Vest  – Mircea RUSU, Managing 
Partner Exploratoriu - „Muzeul Copiilor” (structură de economie socială) & Mihai 
BALAȘ, Managing Partner Ligneus Construct (structură de economie socială)  

• Dezvoltarea proiectelor inovatoare – Sorin POP , Manager de proiect Indeco Soft 
SRL 

• BT simplifică accesul la banii europeni – Leonard CORNOIU, Director 
Direcția Programe Europene, Banca Transilvania & beneficiar finanțare 
europeană 

• BCR – partener de încredere pentru proiecte de succes  – Loredana RĂUȚU, 
Director Departament Programe de Finanțare, Banca Comercială Română 
& beneficiar finanțare europeană 
 

Să învățăm de la experți  
 

• Să ne antrenăm pentru succes. Viziunea unui expert în achiziții – Georgiana Raluca 
TRANDAFIR, Managing Partner, Trandafir & Associates 

 
Sesiune de întrebări și răspunsuri 
 
Moderatorul evenimentului: Gabriel GIURGIU, jurnalist TVR 

15:00-16:00 
Sesiune de MOLIPSIT, în  care discutăm despre finanțări, proiecte și oportunități   
 

Gustare de socializare 

 

 

 

http://www.fonduri-structurale.ro/

