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A. DEVIZA PLUS

„O viață de calitate presupune acces la educație, sănătate și cultură, la activități 
culturale și spirituale, la natură și la orașe curate.“ 4

Aceasta deviză a Programului Politic PLUS este prioritatea numarul unu pe care doresc să o imple-
mentez prin îmbunătățirea relației între cele două Românii.

„Patrimoniu și cultură. În forma ei vie și creativă, cultura reflectă tradiția și 
dezvoltarea, mentalitățile și creativitatea, istoria și specificul comunităților de pe
teritoriul României. Cultura ne poate oferi reperele, orizonturile și demnitatea 
identității individuale și colective, acasă sau peste hotare, și generează coeziune 
socială, întărind sfera publică și discernământul cetățenilor.“5
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1. ROMÂNIA CREATIVĂ ȘI EDUCATĂ

Cultura ne oferă repere, orizonturi și demnitatea identității individuale și colective de
acasă cât și peste hotarele țării generând coeziune socială  și întărind domeniul public
și discernământul cetățenilor. 
Patrimoniul  cultural  este  și  trebuie  să rămână o  utilitate  publică.  Afirmarea
creativității românești în dialogul intercultural trebuie susținută la toate nivelele.
Circuitul cultural internațional trebuie promovat în continuare. România competitivă,
proiect strategic de țară 2016. Platforma de susținere a  artiștilor profesioniști în do-
meniul cultural creativ în contextul european, garantarea egalității de gen și consoli-
darea relațiilor culturale internaționale.

2. COMUNITĂȚI ȘI CULTURI ÎMPĂRTĂȘITE6

Culturi comune și vibrante aduc împreună valori și proiecte împartășite. Reprezentată
de toți cei care aderă la valorile, creațiile și practicile curente la un moment dat în so-
cietate. Trecutul ( limba, națiunea, credința, tradiția) se întâlnește cu viitorul (culturi
noi) consolidând poduri valoroase de colaborare pentru generațiile viitoare.

Valorile se crează și se legitimează prin schimb, prin dialog și prin deschidere spre
celălalt. Cultura este și trebuie să fie vie și în permanentă schimbare.

Vocea culturală a României trebuie să fie o identitate reflectată în mod corect,  fără
derapaje ideologice în cadrul larg inter -si transistoric sociocultural. Istoria și tradiția
trebuie reasumată.

3. COMUNITĂȚI SOLIDARE ȘI DESCHISE7

In viziunea Plus, termenul „Națiune“ are o profundă dimensiune civică bazată pe co-
munități  deschise, ale căror acțiuni colective pleacă de la comunități de interese și
competențe formate voluntar de către persoane care vor și pot să își pună problemele,
nevoile și preferințele pe agenda civică și politică.

Solidarități active înauntrul comunităților și între comunități, construiesc o Românie
puternică.
Comunitatea însăși trebuie reinventată, ca și formă de a fi împreună într-un mod par-
ticipativ, cultural, civic si politic. O cultură împărtășită, deschisă și ospitalieră încor-
porată în  credințele și practicile cotidiene ale oamenilor. Astfel oamenii pot  învața
mai bine să spere, să se înțeleagă între ei și să prospere împreună.
Promovarea brandului de țară, a turismului cultural, creând spații de exprimare și sus-
tenabilitate.
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Promovez continuarea progresului în libertate al societății noastre prin dezvoltarea și
încurajarea educației și proiectelor civice dar și a dezbaterilor deschise tuturor grupu-
rilor sociale. 

B. DEVIZA MEA

Ader la deviza PLUS în care raporturile dintre stat și cetățeni se află sub semnul drep-
tății, în sensul unui cod al echității care să garanteze pentru toți cetățenii posibilitatea
de a beneficia de cadrul unor  șanse  și oportunități egale fie că vorbim despre sfera
economică, cea politică sau despre cea socioculturală.

Doresc implementarea unui  Program  European de coeziune socială care să asigure
conectarea comunităților vulnerabile cu orașele dezvoltate în vederea creșterii accesu-
lui la locuri de muncă, la schimb de forță de muncă și la acces la informații etc.

Deasemenea susținerea liberalismului politic și civic precum încurajarea societății ci-
vice și a voluntariatului la toate nivelele, prin cooperare, stimulare și crearea unui ca-
dru legal adecvat ONG -urilor.

Asigurarea unei infrastructuri, stimularea voluntariatului în cultură și societate conco-
mitent  cu  crearea  de  legături în  mediul  antreprenorial.  Protejarea  drepturilor
cetățenilor români care muncesc sau studiază în afara țării.

Propun o paletă socioculturală diversificată, oferind mai multe modele de intervenție
și forme de implicare astfel încât aceștia să poată să o aleagă pe cea mai relevantă și
interesantă pentru ei.

Diplomație culturală, educațională și sportivă, comunicare publică eficace.8

Institutul Cultural  Român (ICR)  trebuie să fie o platformă de dialog cu  instituțiile
creative din diverse  țări  și să intre  în  dialog cu  cetățenii diasporei informânduse de
preferințele socioculturale ale acestora.

Prin  experiența și capacitatea mea de informare  și comunicare pot creea baza unui
Netzwerk  ajutând la construirea  de  alianțe și  dezvoltarea  parteneriatelor  între
organizații nonguvernamentale (ONG-uri), parteneri  din  mediul  privat,  Ministerul
Culturii si Educației.

Proiectul meu este  România Culturală.  Viața românilor din afara  granițelor țării se
împarte între școală, muncă, servicii și viața socială în comunitatea, orașul și țara de
adopție.
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Este nevoie de o perioadă tranzitorie de integrare destul de lungă până ce un cetățean
de altă origine se acomodează și se integreză cu succes în mediul sociocultural al unei
alte națiuni chiar dacă este asemănătoare.
Abia după aceea  începe  importanța receptării conștiente a Diasporei, a  tradițiilor și
obiceiurilor aduse cu sine. Acest punct 0 este momentul de  cumpănă aparținând a
două culturi, a nevoiei de delimitare, de autocunoaștere și de acceptare a coexistenței
celor două culturi. 
Românii din Diaspora au nevoie de susținere din partea Parlamentului României prin
legi  indeductibile  prin  care  să aibă acces în  continuare  la  educație și  cultură
românească în afara granițelor. Nu ajunge un oficiu diplomatic sau consular. Este ne-
voie de proiecte bine definite, posibilitatea de a accesa cursuri de limbă pentru copiii
născuți în  Diaspora,  de  a  avea  un  cadru  legal  de  a  accede la  o  viață socială
românească și în afara țării dar cu o apartenență și legatură permanentă la viața socio-
culturală din țară, prin cooperări între administrația de învățământ prin proiecte școla-
re și schimb de experiență și organizații nonguvernamentale sau de antreprenoriat. 
Pentru ca aceste demersuri să funcționeze bine este nevoie de un cadru legislativ.
Alegerile parlamentare din 2020 sunt foarte importante pentru cetățenii din Diaspora.
Acest proiect  în care  delegații din Parlamentul  României pentru Diaspora au un rol
foarte important de integrare și promovare a drepturilor cetățenilor din străinătate.
Diaspora este România iar prin construirea de poduri, alianțe și cooperări oneste adu-
cem acel plus valorii cetățenilor Diasporei și implicit României.

2.  ROMANIA CULTURALĂ

Proiectul meu este pentru și despre România Culturală. 
Diaspora românească are dreptul la participare și promovare prin cultură și educație,
printr-o politică socioculturală atât la  viața dinăuntrul cât și  din afara  granițelelor
țării. 

Solidaritatea trebuie să fie activă atâ între românii din țară cât și cei din diaspo-
ra iar cooperarea și schimbul de bune practici trebuie încurajate pentru păstra-
rea identității și tradițiilor românești dar și pentru sprijinirea comunităților din
țară.

Din punctul meu de vedere Diaspora  românească este parte integrantă din cultura
română contemporană și totodată cel mai important promotor al  României în afara
granițelor ei.  Facând parte  de  16  ani  din  Diaspora  românească, cunosc  atât
necesitațile cât și problemele culturale, dificultatea trăirii identității românesti în Dia-
spora și problemele cu care se confruntă cetățenii români. Doresc să reprezint întere-
sele romanilor din Diaspora  și să ajut la crearea unui schimb sociocultural  atât pe
plan politic, social cât și cultural.

Candidez la alegerile interne PLUS  Diaspora pentru camera deputaților in Parlamen-
tul României - vreau să mă asigur că vocea noastră este auzită.



Sunt membră PLUS din 2019 și am venit cu intenția de a contribui la promovarea si
implementarea Programului Politic PLUS în viața românilor din țară și din Diaspora.

Construiesc poduri de legatură între diasporeni și Romania.

2.  MISIUNE

Misiunea mea în Camera Deputaților: 

• reprezentarea și creșterea vizibilității românilor din Diaspora prin politici publice și
măsuri care vor viza contribuția majoră la identitatea românească prin ambasadori
culturali, creativi și competenți ai Diasporei românești

• dreptul legitim de a își exercita votul în mod echitabil și corespunzător
• prin organizarea de evenimente culturale sprijinite din ambele direcții atât pe plan

local, regional, național cât și internațional
• prin susținerea parteneriatelor,  a alocarii de  resurse  pentru  toți cetățenii români

veniți la studii, la muncă sau stabiliți definitiv în Diaspora 

Priorități ale bunei guvernări:

• festivaluri  internaționale în  Romania  pe  toate domeniile  creative  și susținerea
participării românești la festivaluri internaționale

• depolitizarea Ministerului Culturii și a ICR
• recrutarea partenerilor publici și privați din țară și din lume
• MAE digitalizat ușor de utilizat și accesat
• administrație publică depolitizată, eficientă si responsabilă
• independența justiției
• reforma electorală cu  precădere pentru  românii din Diaspora  prin implementarea

recensământului cetățenilor români din străinătate și crearea unui Registru Digital al
Diasporei care să ofere o identitate digitală fiecărui român plecat din țară

• cresterea numărului de parlamentari pentru Diaspora direct proporțional cu numărul
cetățenilor ei

• apărarea proprietății individuală si intelectuală 
• promovarea competiției libere prin activități comunitare de cooperare altruistă si so-

lidară

Acestea sunt temeliile la bază care pot duce la construirea unei lumi libere și drepte
pentru cât mai mulți oameni.
Diaspora  susține de ani buni economia  românească, de aceea este nevoie de imple-
mentarea unor politicile publice coerente.
Diaspora aduce o valoare în plus țării acumulând un capital enorm de valori, convin-
geri  și  priceperi  de  care  România are  nevoie.  Acești oameni  sau  integrat în
comunitățile în care s-au stabilit  știind că cinstea  și profesionalismul  lor sunt indis-



pensabile  în societate. Ei  trăiesc în astfel de  societăți funcționale și  susțin de la di-
stanță România, iar  prin  „contaminarea pozitivă“  pot  adăuga valoare  societății
românești.

PREZENTARE CANDIDAT

• Membră PLUS Diaspora din Aprilie 2019
• Membru birou CL D2 – 004 2020
• Candidat la cursa internă pentru Camera Deputaților 2020
• Nascută în Jud. Timiș, Timișoara - Leipzig 17 ani 
• Bibliotecar cu Dipl. univ. atât în România cât și în Germania și profesoară de limba

și literatura română, licențiată la UVT Timișoara și HTWK Leipzig
• Recrutare voluntari din partea PLUS în secția de vot din Leipzig pentru Europarla-

mentare si Prezidențiale 2019
• Strângere semnături „Fară penali  în  funcții publice“;  participare „Timbru pentru

Dreptate“
• Susțin proiectele  asociațiilor MagicHome,  MagiCamp,  Daruiește Viata,  Salvați

Roșia Montană
• Expert pe organizare evenimente culturale în educație și informare publică 
• Studii de managemetent și marketing în biblioteci la UVT Timișoara 2005
• Studii pe știința informării și comunicării la HTWK Leipzig 2013
• Profilul detaliat il gasiți în CV-ul atașat candidaturii mele
• Constuiesc poduri pentru oameni și societate prin educație, informare, solidaritate și

curaj în vederea unei vieți mai bune pentru românii de pretutindeni


