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Programul activităților de lansare a  

Cuibului Democrației #Cluj-Napoca 

 

30 iunie 2015, ora 11:00 

Conferință de presă 

Loc: Cuibul Democrației din Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Filiala Zorilor (strada 

Observatorului, nr.1) 

Agendă eveniment: 

 11:00 – Primire invitați – Tur interactiv al cuibului democrației 

 11:10 – Prezentarea proiectului și a rolului cuibului democrației în promovarea 

cetățeniei active 

o Sorina Stanca, Managerul Bibliotecii Județene “Octavian Goga” Cluj 

o Reprezentații grupului de voluntari din Al Treilea Spațiu al Cetățeniei  Active 

o Ovidiu Ana, Director Training, Fundația Progress 

 11:40 – Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 12:00– Încheiere conferință de presă.  

 

30 iunie 2015, ora 12:00 

Dezbatere “Clujul – un oraș sigur și prietenos în trafic?” 

Loc: Cuibul Democrației din Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Filiala Zorilor (strada 

Observatorului, nr.1) 

Interval orar: 12:00 – 13:30 
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Desfășurare: 

Voluntarii din proiect invită cetățenii să participe, cu mic și mare, la identificarea problemelor 

siguranței în trafic, precum și la formularea unor posibile soluții pentru rezolvarea acestora. 

Dezbaterea va fi moderată de Cristina Grigore, Directorul Executiv al Fundației Părinților 

Clujeni și voluntar în proiectul „Al Treilea Spațiu”. Punctul de vedere al autorităților din 

sectorul public va fi susținut, în cadrul dezbaterii, de către Traian Morar, agent şef în cadrul 

Inspectoratului Județean de Poliție, Dr.Horia Simu, medic primar medicină de urgenţă, 

manager Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj şi Diana Rus, Cercetător, Centrul de 

Sănătate Publică și Politici de Sănătate, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai. 

30 iunie 2015, ora 17:00 

Forum “Inițiative civice la firul ierbii” 

Loc: Cuibul Democrației din Biblioteca Județeană “Octavian Goga”, Filiala Zorilor (strada 

Observatorului, nr.1) 

Interval orar: 17:00 – 18:00 

Desfășurare: 

Forumul “Inițiative civice la firul ierbii” va oferi prilejul unui studiu colaborativ al cazurilor 

concrete în care unul sau mai mulți cetățeni, prin pași mici, ajung să angreneze întreaga 

comunitate în producerea unor schimbări semnificative. Astfel, pornind de la exemplul 

Ramonei Pandelea (bibliotecar ce a inițiat prima mișcare de sterilizare a animalelor fără 

stăpân, prin conectarea cetățenilor cu medici veterinari) și aprofundând reflecția printr-o 

discuție despre impactul voluntariatului asupra dezvoltării locale (prof. Victor Măruțoiu), 

participanții din sală vor fi încurajați să întregească imaginea de ansamblu privind inițiativele 

civice locale prin prezentarea propriilor exemple sau a bunelor practici ce le sunt cunoscute. 

 
 
 
 
 
   
   

  


