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„Multitudinea de proiecte, varietatea, bogăția agendei de manifestări a asociațiilor și
organizațiilor românilor de pretutindeni reprezintă pentru noi repere permanente,
parte esențială a activității Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
Revista comunităților românești este un proiect prin care Ministerul își propune să
prezinte activitățile derulate de mediul asociativ românesc pe mai multe meridiane.
Este o inițiativă dedicată în exclusivitate românilor din afara granițelor pentru a-i sprijini în promovarea și păstrarea identității românești. Astfel, vă invităm să transmiteți
informații despre evenimentele și proiectele Dumneavoastră și să ne deveniți parteneri de dialog în acest nou demers!”
Andreea Păstîrnac,
Ministru pentru Românii de Pretutindeni

Ministerul pentru
Românii
de Pretutindeni

 ACTUALITATE
AGENDĂ
CAMPANII
CONTACT

http://www.mprp.gov.ro/
comunicare@mprp.gov.ro
Bulevardul Primăverii, nr.
22, sector 1
cod poștal 011972
București, România
tel: +40 21/233.96.73

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează proiectul
„Centenar prin înfrățiri”
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ASOCIAŢII ROMÂNEŞTI
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PROIECTE

Deschiderea oficială a „Proiectului pentru români”
Marea Britanie
În data de 19 octombrie a.c, „Clubul Casa Românilor” din Marea Britanie a lansat
„Proiectul pentru români” în colaborare cu Poliția din Lancashire. Clubul a pus bazele
unui proiect unic care răspunde nevoilor românilor discriminați din Marea Britanie. Prin
intermediul unei „linii telefonice anti-discriminare”, stabilită între Club și comunitățile de
români, respectiv autoritățile de poliție britanice, se sesizează cazurile de discriminare în
instituții sau în școli de către toți românii care se confruntă cu astfel de situații.
Sesizările oricărui tip de discrminare se pot face în fiecare zi în intervalul orar 8:00-20:00.
Site: https://ro-ro.facebook.com/casa.romanilor/

Cursuri oferite copiilor români de toate vârstele din Torino
Torino
Începând cu luna septembrie a.c, „Centrul de Cultură și Tradiție Românească”
din Torino (Italia) pregătește un program diversificat de activități dedicate creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor.

Cursurile vor fi variate: lecții de dans, pictură, canto, teatru, respectiv cursuri de
pregătire pentru toate materiile școlare, precum și pentru participarea la concursuri științifice și de creație.
Site: https://www.facebook.com/pg/Centrul-de-Cultura-si-Traditie-Romaneasca-1521801944716198/photos/?

Ateliere de limba română cu elemente de cultură şi civilizaţie
Republica Serbia
În perioada 15 aprilie - 12 noiembrie, Centrul Cultural „Infinitum” din Republica Serbia or ganizează or e de limba r omână, la sfâr șit de săptămână. La

cursurile gratuite finanțate de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, pot participa copii și tineri de toate vârstele.
Cei aproximativ 20 de participanți sunt împărțiți în două grupe în funcție de nivelul de cunoștințe acumulate și sunt instruiți de profesorul coordonator.
Pentru perioada imediat următoare, tinerii vor începe pregătirea colindelor de
Crăciun, eveniment care în luna de iarna le va aduce diplome de participare și
cadouri.
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Reprezentații artistice de dans și cântec popular
Grecia
Începând cu luna octombrie a.c., în cadrul „Școlii Elena RosettiCuza” de limba română care funcționează prin intermediul
„Asociației Femeilor Românce din Grecia” cu sprijinul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, se organizează numeroase activități extrașcolare care implică dans, muzică, poezie și cântec româ-

nesc. Copiii sunt așteptați săptămânal la activități.
Site: https://www.facebook.com/afrg.gr/

Festivitatea de deschidere a anului școlar la „Școala
de Limbă, Cultură și Civilizație Dacia”
Atena
La finalul lunii septembrie a.c., la Școala de Limbă Română, Cultură și
Civilizație care funcționează în cadrul Asociației Interculturale Româno-Elenă „DACIA” din Atena (Grecia) cu sprijinul Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, a avut loc Festivitatea de Deschidere a anului

școlar 2017-2018.
Proiectul a adunat după un an de la implementare peste 100 de copii români, iar numărul acestora este în creștere. Școala de Limba Română,
Cultură și Civilizație DACIA a marcat în cadrul orelor de limba română,
Ziua Internațională a Educației.
Site: https://ro-ro.facebook.com/asociatiaromanoelenadacia/

Deschiderea centrului caritabil românesc la Roma
Roma

La finalul lunii septembrie a.c., Federația Organizațiilor Românești din Italia (F.O.R.I.) din Italia a contr ibuit la cr ear ea
unui centru comunitar la Roma, care va fi deschis două zile pe
săptămână pentru persoanele nevoiașe de origine română sau alte
naționalități.
Site: https://www.facebook.com/pg/FORI-Federatia-Organizatiilor-Romanestidin-Italia-1995970377299536/posts/?ref=page_internal
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Decernarea Premiilor de Excelenţă - „Gala Tinerelor
Talente”
Roma
În data de 21 octombrie a.c, are loc „Decernarea Premiilor de Excelență”,
eveniment organizat și promovat de către Asociația culturală româno-italiană
„Propatria” din Italia cu susținerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în colaborare cu Ambasada României în Italia, respectiv „Accademia di
Romania”, la Roma.
Cea de-a șaptea ediție a evenimentului, urmărește la fel ca edițiile anterioare,

să promoveze imaginea României peste hotare și să aducă în atenția publicului tinerii români talentați.

Site: http://www.propatriavox.it/

Eveniment cultural la Viena în cadrul „Zilelor teiului eminescian”
Viena
În perioada 20-21 octombrie a.c., „Asociația Mihai Eminescu” din Viena desfășoară un eveniment cultural de poezie,
folclor și spectacol în capitala Austriei, cu scopul de a comemora opera poetului român, Mihai Eminescu.
Activitățile din cadrul evenimentului cuprind plantarea unui tei în Parcul Municipal din Viena, dezvelirea plăcii comemorative „Mihai Eminescu” și reprezentații de dans și cântec popular.
Site: http://www.eminescu.at/
https://wwfacebook.com/w.Asociatia-Mihai-Eminescu-Viena-327186290823971/?hc_ref=ARSKvhKhbtAEJ-n8KixJhh7hlcgls6PJZrgo5EJvAxaKL7_Uy8y2jIlYhe0krYa6mw

Asociaţia „Doina” organizează cursuri tradiţionale de
dans şi cântec

Noua Zeelandă

Începând cu data de 20 octombrie a.c., Asociația „Doina” a Românilor
din Auckland, Noua Zeelandă, organizează lecții de dans popular.
Cursurile susținute au frecvență săptămânală scopul fiind acela de a
valorifica tradițiile și obiceiurile românești peste hotare.
Pe lângă aceste manifestări artistice toate persoanele interesate pot
participa la emsiunea de radio în limba română, „Românie-plai de dor”.
Site: http://www.doina.co.nz/
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Cea de-a XIII-a ediție a festivalului românesc „România
- Tradiții și Valori Europene”

Milano
În perioada 30 septembrie-1 octombrie a.c., „Asociația Români în Italia”
a organizat la Milano a XIII-a ediție a unuia dintre cele mai longevive festivaluri românești din Italia, „România - Tradiții și Valori Europene” pentru

a promova la nivel internațional elementele autentice și reprezentative
din cultura etnicilor români.
Site: http://www.romamultietnica.it/romania2/associazioni-romene/item/3762-associazione-deiromeni-in-italia/3762-associazione-dei-romeni-in-italia.html

Activități și ateliere destinate copiilor de origine română
din Belgia
Belgia
Începând cu data de 14 octombrie a.c., Şcoala „Arthis” din cadrul Casei
de Cultură Belgo-Română „Arthis” din Belgia destinată copiilor de origine română aflați în teritoriu și-a reluat activitățile cu cei peste 30 de copii. Se susțin atât cursuri de limba română, istorie, geografie, cât și ateliere creative de marionete și alte numeroase activități ludice și educative
destinate participanților.
Totodată, în perioada 12-14 octombrie, Casa de Cultură Belgo-Română
„Arthis” a organizat o serie de sesiuni de informare destinate comunităților de români și tuturor persoanelor nou venite sau care locuiesc
pentru o perioadă mai îndelungată în Belgia.
Site: http://www.arthis.org/ro/
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MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Campania Naţională
„Centenar prin înfrăţiri”
În perspectiva celebrării Centenarului Marii Uniri de la 1918, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță în premieră iniţierea şi
organizarea Campaniei „Centenar prin înfrăţiri”.
Obiectul acestei campanii îl reprezintă derularea de proiecte și activități centrate pe promovarea identității românești pe linie educațională, culturală, sportivă, de dezvoltare economică și servicii sociale.
Campania „Centenar prin înfrățiri” propune , până la sfârșitul anului
2017, încheierea unei serii de acorduri de înfrățire/cooperare a autorităților administrației publice locale din Republica Moldova cu zece
județe din România, câte un județ din fiecare regiune de dezvoltare și
două județe din regiunile mai apropiate din punct de vedere geografic
de granițe.
Sursă: http://www.dprp.gov.ro/ministerul-pentru-romanii-de-pretutindeni-lanseaza-oficialprogramul-descopera-si-cunoaste-romania/

Ministerul pentru Românii de Pretutideni lansează
oficial programul „Descoperă şi Cunoaşte România”
În data de 13 octombrie a.c., Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a
deschis oficial proiectul pilot „Descoperă și Cunoaște România”.
Ediția 2017 a programului se va desfășura în perioada octombriedecembrie, iar în primă etapă vizează participarea a 300 de tineri etnici
români din Republica Moldova, urmând ca în anii următori să fie implicate celelalte comunități românești din afara granițelor țării.

CALENDAR
Pentru a transmite informațiii despre activitatea asociațiilor, ne puteți contacta
la adresa de e-mail: comunicare@mprp.gov.ro
Pentru a vă abona la „REVISTA COMUNITĂȚILOR ROMÂNEȘTI” vă rugăm să
trimiteți o solicitare la adresa de e-mail: comunicare@mprp.gov.ro
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12 noiembrie - „La poveşti” - cursuri de limba
română pentru copii, Noua Zeelandă



17-22 noiembrie - „Festivalul Zilele Culturii
Tradiționale Românești” la Cernăuți
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