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APEL LA VOLUNTARIAT 

Respect, susțin…iubesc TOT ce este este românesc! 
 
 

Odată oamenii erau de 3 feluri :  cei mulți care încercau să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, cei 
care încercau să înțeleagă de ce lucrurile se întâmplă într-un fel și nu în altul și cei care făceau lucrurile să 
se întâmple. 

Astăzi oamenii sunt de doar două feluri: cei care distribuie fotografii pe Facebook cu oameni care 
fac lucruri de poveste și cei ce sunt subiectul fotografiilor. Tu ce om ești? 

  În perioada ianuarie-martie Asociația Brand de Țară recrutează voluntari pentru Programul 
“Suntem Romania”.   

În România există o nevoie acerbă de regăsire a identității, de redescoperire a propriilor valori, de reinventare a 
imaginii unitare naționale. Sub mesajul “respect, susțin... iubesc TOT ce este românesc!” și în contextul actual al 
lipsei de informare și motivare ale cetățenilor români, Asociația BRAND DE ȚARĂ, sub patronajul Asociației 
Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România - A.N.P.C.P.P.S. 
România (InfoCons) promovează proprietatea intelectuală și identitatea națională, are ca scop crearea brandului 
de țară definit prin puterea culturală, comercială și industrială a națiunii – prin promovarea, culturale și a mărcilor 
emblematice – creații ale minții românilor. Toate acestea contribuie la construirea identității naționale. 

Am pornit de la premisa că...de la istorie, cultură (tradiţii, sărbători religioase), până la puterea industrială şi 
comercială; de la Mihai Viteazu, la Mihai Eminescu, la Porţile Maramureşene, la ie, magiunul tradiţional, la olimpici, 
la inteligenţa IT; de la rezultatele zilnice, până la deciziile pe care le luăm în fiecare clipă - totul este românesc! 

Noi toţi Suntem România! 

 

Dacă eşti: student la Relații Publice sau Marketing, creativ, dornic să te afirmi şi să îţi pui în aplicare ideile, 
sociabil, comunicativ, deschis la nou, ambitios, pasionat de proiectele culturale şi interesat de a participa la 
organizarea de evenimente culturale; 

Daca ai: capacitate de asimilare de noi cunoştinţe în timp scurt, putere de convingere, disponibilitate să faci 
lucruri demne de luat în seamă, te așteptăm în echipa noastră.  
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Responsabilităţi  

 Implicare în organizarea și promovarea evenimentelor, targurilor, expozitiilor ce au ca scop promovarea 
imaginii și campaniilor asociației;  

 Contribuie la stabilirirea strategiei de comunicare, a campaniilor de promovare și le implementează  
 Editeaza comunicate de presa, prezentari ale asociației, articole pentru website, newslettere, brosuri, 

material pentru rețelele de socializare 
 

Alături de noi vei avea: 
 Adeverinţă de practică/voluntariat din care să reiasa activitatea desfăşurată;                          
 Şansa de a-ţi îmbunătăţi abilităţile de comunicare şi de muncă în echipă;     
 Oportunitatea de a învăţa lucruri noi şi de a cunoaşte oameni noi;       
 Interacţiunea cu specialişti din diverse domenii;        
 Oportunitatea de a lucra cu un colectiv tânăr şi dinamic;        
 Posibilitatea de a-ţi expune ideile şi de a le pune în practică. 

 
 

Vă aşteptăm scrisorile de intenție, alaturi CV-ul academic la adresa de e-mail noi@suntemromania.ro. 
Persoana de contact din partea Asociației Brand de Țară este doamna Diana TOADER – Director Programe, telefon 
mobil: 0755.08.40.40; e-mail: diana@suntemromania.ro. 
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