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CĂTRE ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
ÎN ATENȚIA
EXCELENȚEI SALE, DL KLAUS WERNER IOHANNIS
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Excelența Voastră,
Asociația Orașelor din România, structură reprezentativă a administrației publice locale
românești, luând în considerație colaborarea fructoasă și de lungă durată cu Centrul Cultural Vatra,
apreciind dedicația și contribuția personală deosebită în domeniul promovării valorilor naționale și
culturale românești în Republica Moldova, prin prezenta, ne manifestăm susținerea deplină a inițiativei
de a propune înaintarea domnului Nicolae Avram, președintele - fondator al Centrului Cultural Vatra,
pentru înalta distincție de stat, ordinul “Steaua României”.
Anul acesta dl Nicolae Avram, Președintele fondator al Centrului Cultural Vatra a împlinit
vârsta jubiliară de 60 ani la 02 aprilie 2021.Domnul Nicolae Avram este o persoană de notorietate pe
ambele maluri ale Prutului, care de mai bine de 20 de ani s-a consacrat organizării de evenimente
culturale de mare anvergură în spațiul românesc dintre Prut si Nistru, evenimente care au dus faima
istoriei și identității noastre națonale în tot spațiul românesc. Congresul Autorităților locale din Moldova
(CALM), Primăria Municipiului Strășeni (locul de baștină al Dlui Nicolae Avram), actorul Florin Piersic,
compozitorul Eugen Doga au înaintat deja către Adminstrația Prezidențială candidatura Dlui Nicolae
Avram la înalta distincție de stat - Ordinul național “Steaua României”. Iar acum, prin decizia
Consiliului Director, Asociația Orașelor din România se alătură acestui demers.
Evenimentele culturale organizate de către Dl Nicolae Avram la Complexul etno-cultural Vatra:
Festivalul medieval - 4 ediții (2014-2018), Festivalul tradițiilor naționale românești 2 ediții, (20172018), Festivalul “Centenarfest” 2018 (15-16 septembrie 2018), Festivalul Cultural al Românilor de
Pretutindeni (14-15 septembrie 2019), dar si evenimentele organizate la București de Uniunea
Culturală Vatra Neamului au fost un exemplu de patriotism și devotament manifestat de către Dl
Nicolae Avram față de neam si țară. Totodată Domnia Sa s-a implicat în mobilizarea interesului
administrațiilor publice locale din Republica Moldova și din România de a participa necondiționat cu
colective de artiști din toată aria românească sufletește și cu mare dăruire la aceste frumoase
manifestații care se vor scrie cu litere de aur în cartea istoriei noastre comune.

Asociaţia Oraşelor din România
Preşedinte AOR Adrian Ovidiu Teban, Primarul Oraşului Cugir
Mobil: 0723.589.103, E-mail: informare@aor.ro; primar@primariacugir.ro,
Preşedinte Executiv Ionel Chiriţă, Tel: 0744.385.323, E-mail: ionel_chirita_apl@yahoo.com

Meritele Domnului Nicolae Avram pe parcursul anilor, au fost înalt apreciate deja de
Președintele României (2014) prin oferirea ordinului “Meritul Cultural” - în grad de ofițer – precum și
cu medalia “Crucea Mitropoliei Basarabiei - pentru mireni” - an.2016, de Mitropolia Basarabiei. De
asemenea a fost decorat de către Academia de Științe a Moldovei cu medalia “70 de ani de crearea
primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei” precum și
de Consiliul Local (satul de baștină) ca cetățean de onoare al satului Lozova (2011).
În speranța că veți da curs solicitării Consiliului Director al Asociației Orașelor din România, vă
rog primiți domnule Președinte, expresia înaltei noastre considerații !
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