
 

 

„Repornim împreună motorul dezvoltării regionale prin fonduri structurale” 
 

Parteneri 
regionali: 

 

     
 

Conferința regională „Busola fondurilor arată N-V!” 
Cluj-Napoca, Casino Centru de Cultură Urbană Cluj, 15 mai 2014 

 

Povestitorii de astăzi (și poveștile lor) sunt... 
 

ANGELA FILOTE este, de la 1 ianuarie 2014, şef al Reprezentanței Comisiei Europene din România. Cu peste 20 de ani de experienţă în 
managementul comunicării instituţionale, dna. Filote a lucrat în România, Turcia şi Egipt, iar începând cu 2010, la sediul Comisiei Europene de la 
Bruxelles. A studiat economie, ştiinţe politice şi afaceri europene şi a obţinut titlul de Master în Filosofie, cu specializarea în relaţii 
internaţionale, de la Universitatea din Amsterdam. Între 1993 şi 2006, a configurat şi condus echipa de presă şi informare a noii reprezentanţe 
diplomatice a Comisiei Europene în România, coordonând aplicarea strategiei de comunicare a Comisiei Europene pentru România.  În 2006, ea 
s-a mutat la Ankara, în Turcia, unde a pus în practică experienţa acumulată cu privire la procesul de pre-aderare la Uniunea Europeană, în 
gestionarea principalului proiect de comunicare al Delegaţiei UE din această ţară. După ce a lucrat ca şef-adjunct al Delegaţiei UE din Egipt, în 
2010 a devenit purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere şi politica de vecinătate a UE. Între 2011 - 2013, a lucrat în cadrul 
Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, fiind responsabilă de activităţile de comunicare privind politica agricolă comună. 

 
 
 
ANDREEA MARCU lucrează în comunicare de 18 ani, dintre care 12 în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Alte cifre şi date 
relevante despre Andreea: 2 copii, 2 semimaratoane, sute de evenimente, sute de prezentări, instrumente de comunicare în premieră în 
domeniul dezvoltării regionale.  Daca ar lansa o serie de citate „de autor”, pe Facebook, cu tot cu imaginile emoţionante de rigoare, primele 
două ar fi: „Nihil sine networking” şi „Unde 3G nu e, nimic nu e”. 
 


