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DEZBATEREA REGIONALĂ: 
“Agenda CetăŃenilor şi Alegerile europarlamentare 2014” 

 
- un schimb de opinii între jurnalişti profesionişti, blogeri, studenŃi la 

jurnalism, vectori locali/regionali de informare din Transilvania de 
Nord şi europarlamentari – 

 
 

AGENDA 
 

 – sala “Viena”, Grand Hotel Napoca, str. Octavian Goga nr. 1, Cluj-Napoca -  
 

Sâmbătă, 14 septembrie 2013 
 
09.00 – 09.30       Welcoming coffee  

 
� Înregistrarea participanŃilor 

 

 

09.30 – 10.00  
� Cuvânt de bun venit 
 
 
� Moderator: Ciprian ARON, jurnalist 

 

Dnul. Marcel BOLOŞ, director 

general AgenŃia de Dezvoltare 

Regională Nord-Vest 

Dna. Cosmina FERNOAGĂ, 
preşedinte AsociaŃia 
Profesioniştilor în Presă Cluj 
Dna. Monica MUREŞAN, 
coordonator Europe Direct BistriŃa 

Dna. Margareta CĂPÎLNEAN, 
coordonator Europe Direct 

Maramureş 
Dna. Lia VALENDORFEAN, 
coordonator ED Transilvania de 
Nord 
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10.00 - 11.15 � Dezbatere:  
 
Anul European al CetăŃenilor – follow-up 
 
Care a fost şi este de fapt agenda cetăŃenilor? 
 
Care a fost impactul real al #Occupy şi al altor 
mişcări asupra decidenŃilor din Europa?  
 

� IntervenŃii:  
 
Dna. Renate WEBER, deputat 
european 
 
Dl. Luca NICULESCU, redactor 
şef RFI Ro şi realizator Digi TV 
 
toŃi participanŃii 

11.15 – 11.30 Coffee-break 
 

 

11.30 - 12.30 � Dezbatere:  
 
Mişcări sociale, partide politice noi, proteste 
ale societăŃii civile – care este viitorul Uniunii 
Europene? 
 
Cine lucrează pentru a asigura schimbarea şi 
în acelaşi timp continuitatea Uniunii? 
 
Alegerile europarlamentare din 2014 şi rolul 
presei locale/regionale – de ce să mergem la 
vot in mai 2014?! 
 

� IntervenŃii:  
 
Dna. Renate WEBER, deputat 
european 
 
Dl. Luca NICULESCU, redactor 
şef RFI Ro şi realizator Digi TV 
 
toŃi participanŃii 

12.30 – 13.00  � Concluzii 
� Închiderea întâlnirii 

 

Dna. Renate WEBER, deputat 
european 
Dl. Luca NICULESCU, redactor 
şef RFI Ro şi realizator Digi TV 

13.00 –  
 

Networking lunch  

 
Dezbatere organizată de Centrele Europe Direct Transilvania de Nord, BistriŃa şi Maramureş, în parteneriat cu 

AsociaŃia Profesioniştilor în Presă Cluj, UBB Radio Online, în cadrul proiectului „Europe Direct 2013” cofinanŃat de 
Comisia Europeană. 

 


