
 

 

 
                  

 

UTCN a participat la Săptămâna europeană a regiunilor și  orașelor de 

la Bruxelles 

        

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a participat la cea mai mare manifestare 

anuală dedicată politicii regionale, Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor 

(EURegionsWeek), care a avut loc Ia Bruxelles, în perioada 10-13 octombrie 2022 și a 

fost reprezentată de doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela Popescu. Ajuns la cea de-a 20-

a ediție, evenimentul a fost organizat de către Comitetul European al Regiunilor și 

Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene. 

Ediția din acest an a abordat teme precum tranziția verde și cea digitală, coeziunea 

teritorială și responsabilizarea tinerilor, manifestând o atenție deosebită asupra rolului 

politicii de coeziune în redresarea durabilă a Europei, văzută ca fiind cel mai eficace 

instrument de răspuns la situații de urgență și la consecințele crizelor. Evenimentul a 

inclus ateliere, testimoniale și expoziții de prim rang, împreună cu un calendar ilustrativ 

care a redat pe scurt istoria acestui eveniment.  

În cadrul Săptămânii europene a regiunilor și a orașelor, Agenției de Dezvoltare Regională 

Nord-Vest (ADR NV)  a organizat în data de 11 octombrie, un workshop în domeniul 

tranziției digitale, intitulat Transylvania 4.0 - Regional insights into the bigger picture 

of digital Europe, care a urmărit împărtășirea, la nivel european, a strategiilor politice, 

experienței și bunelor practici în domeniul tranziției digitale, precum și facilitarea 

cooperării și creării de noi rețele cu organizatorii principali ai evenimentului.  

Evenimentul a fost deschis de Iulia Matei, Ambasador - Reprezentanța Permanentă a 

României pe lângă Uniunea Europeană; Daniel Buda, membru al Parlamentului European 

și Ovidiu Mărginean, Expert Comunicare și Mass-Media în cadrul Agenției de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest. Au luat apoi cuvântul, pe teme de digitalizare, Emil Boc, Primarul 

municipiului Cluj-Napoca; Aurelia Fedorca, Primarul orașului Negrești-Oaș; Prof.dr.ing. 

Daniela Popescu, Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca și Marcel Boloș, de la  



 

 

 
                  

 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La final, publicul a avut ocazia să 

adreseze întrebări celor din prezidiu.  

Evenimentul Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor a dobândit statutul de 

platformă unică de comunicare și colaborare, datorită reuniunii de regiuni și orașe din 

întreaga Europă, inclusiv a reprezentanților lor politici, funcționari, experți și 

reprezentanți ai mediului academic. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                  

 

 

 

 



 

 

 
                  

 

 

 

 


