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AEP

835 de secții de votare pentru
Diaspora

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a
aprobat, prin hotărâre, la propunerea misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare, un total de
835 de secţii de votare în străinătate pentru
alegerile prezidenţiale. “Propunerile misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare privind sediile
secţiilor de votare din străinătate au fost
transmise în mai multe etape de către
Ministerul Afacerilor Externe şi au fost aprobate
prin hotărâri succesive ale Autorității Electorale
Permanente. Potrivit acestor documente
aprobate de Autoritatea Electorală
Permanentă, misiunile diplomatice şi oficiile
consulare vor lua măsurile necesare, potrivit
legii, pentru asigurarea condiţiilor logistice
minimale pentru desfăşurarea votării în secţiile
de votare (...), precum şi pentru aducerea la
cunoştinţa alegătorilor din străinătate a sediilor
acestora”, se arată într-un comunicat al
Autorității Electorale Permanente. De
asemenea, potrivit sursei citate, Ministerul
Afacerilor Externe, misiunile diplomatice şi
oficiile consulare vor lua măsurile necesare
pentru a asigura comunicarea proceselor-
verbale privind desemnarea preşedinţilor şi
locţiitorilor birourilor electorale ale secţiilor de
votare către Autoritatea Electorală
Permanentă, biroul electoral pentru secţiile de
votare din străinătate, precum şi către
formaţiunile politice care participă la alegeri, de
îndată ce au fost întocmite. Hotărârea
Autorității Electorale Permanente va fi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe scurt. Teatrul independent reia asaltul asupra Constanţei!

Începe FITIC 2019!
„Vino la Festivalul Internaţional de

Teatru Independent de la Constanța
(FITIC)! Orașul de la malul mării este
spaţiul perfect pentru o asemenea
manifestare. Am demonstrat-o trei ani
la rând, iar acum ne pregătim de cel
de-al patrulea, căci FITIC este pe cale
să îşi deschidă porţile - acesta este
îndemnul organizatorilor celei de-a
patra ediții a festivalului către locuitorii
Bătrânului Tomis.

Festivalul Internaţional de Teatru
Independent, desfășurat în municipiul
Constanța este un eveniment deschis
tuturor actorilor talentați și curajoşi,
care au înţeles că arta emoţiei şi a
măştii trebuie să aibă un templu fără
închistări și reţete predestinate.
Această formă a teatrului, ai cărei
ucenici sunt actorii independenţi, se
hrănește din realitatea imediată și
corespunde noilor năzuințe și chiar
cerinţe ale prezentului. FITIC este
vocea independentă a artei
prezentului, cu orizonturi deschise şi
viziuni largi, iar marea este singurul
fundal posibil pentru acest tip de
concept teatral.

Festivalul Internaţional de Teatru
Independent de la Constanța 2019 va
avea loc în intervalul 24 - 27
octombrie 2019, în trei spații diferite
(Teatrul de Stat Constanţa,Teatrul
pentru Copii și Tineret „Căluțul de
mare“ Constanța și  Tomis Hub - la
etajul III al Tomis Mall). Și în acest an,

cele trei secţiuni ale FITIC sunt Blue
Theatre Independence (teatru,
dramaturgie contemporană, teatru-
dans şi afişe de teatru), Seathre
(teatru pentru liceeni) și Red Theatre
Revolution (teatru studenţesc).

În afara spectacolelor ce vor
participa la secțiunile în concurs, vor fi
prezentate publicului și spectacole de
teatru invitate, care fac parte din
repertoriul unor instituții publice de
teatru din țară sau al unor companii
private. Acestea vor avea ca
protagoniști actori consacrați și tineri
ai scenei românești. Astfel, instituțiile
de stat vin în întâmpinarea teatrului
independent și se alătură acestei

mișcări, prin susținerea acestui
fenomen.

„Vă aşteptăm să fiţi alături de noi
în număr la fel de mare ca şi în anii
trecuţi, când FITIC a creat adevărate
revoluţii culturale la malul mării şi a
scos teatrul în stradă sau în alte spații
neconvenționale! Intrarea este
gratuită la toate spectacolele din
festival, pe principiul ‘primul venit,
primul servit’“, transmit organizatorii
festivalului, care este finanţat de
Primăria Municipiului Constanţa,
reprezentanții Asociaţiei ART
SOCIETY CENTER, cei cărora li se
atribuie și succesul incontestabil al
edițiilor anterioare.


