
Ambasadorii limbii române 

 

Departamentul Politici pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe (MAE) împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, universităţile din România şi misiunile diplomatice anunță inițierea proiectului „Ambasadorii 

limbii române” prin care încearcă să vină în sprijinul comunităților românești din afara granițelor prin 

crearea unor cursuri de limba română. 

 Acest proiect va reprezenta un instrument prin care eforturile României vor fi direcţionate pentru 

obţinerea de beneficii cuantificabile în domeniul consolidării identitare a comunităţilor româneşti din 

afara graniţelor, prin perpetuarea cunoaşterii limbii materne în rândul tinerilor români. 

Cursurile de limba română vor fi susţinute de către voluntari selectaţi de către universităţile 

de specialitate din rândul studenţilor din cadrul facultăţilor cu profil socio-uman (filologie, sociologie, 

antropologie, pedagogie etc). Aceştia se vor deplasa în cadrul unor comunităţi de români din partea 

cărora există o solicitare explicităprivinddesfăşurarea unor astfel de cursuri. 

Conform Legii 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, voluntariatul 

în cadrul proiectului „Ambasadorii limbii române”va fi considerat experienţă profesională şi/sau în 

specialitate. 

În ceea ce priveşte resursele financiare, Departamentul Politici pentru Relaţiile cu Românii de 

Pretutindeni va acorda o sumă forfetară lunară în valoare de 300 de euro pentru fiecare voluntar, ce va 

asigura o parte a cheltuielilor de subzistenţă ale acestora. 

Menţionăm că, nu sunt asigurate costurile privind transportul, cazarea şi masa pentru voluntarii 

implicaţi în acest proiect. 

Asociaţiile româneşti vor face înscrierile în rândul comunităţii şi vor identifica şi asigura locaţiile 

în care se vor desfăşura aceste cursuri. Totodată, asociaţiile vor prezenta disponibilităţile existente în 

rândul comunităţii româneşti de a găzdui voluntarii şi, eventual, de a-i integra în cadrul unor familii de 

români. 

Durata desfăşurării acestui curs pilot va fi de 1-3 luni,în funcţie de locaţie şi va include 

următoarele statele: Albania, Bulgaria, Italia, Republica Macedonia, Republica Moldova, Serbia şi 

Spania. 

În cursul lunii aprilie va avea loc o sesiune de pregătire a voluntarilor urmând ca perioada de 

începere efectivă a proiectului să fie începând cu luna mai a.c.. 

Studenții interesați de acest proiect sunt invitați joi, 10 martie, ora 11, sala 101, la o 

întâlnire pe această temă. Detalii suplimentare puteți primi scriind la adresa de e-mail: 

dumitru.tucan@e-uvt.ro 




