București, 24 mai 2017

Stimată doamnă decan,
Ne face plăcere să vă informăm că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni va organiza, în colaborare
cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Programul de tabere „ARC” 2017, care se adresează românilor de
pretutindeni şi care se va derula în perioada 26 iunie – 08 august a.c., în serii de câte şapte zile.
La acest program vor participa 2.000 de persoane, taberele urmând să fie organizate în Centrul de
Agrement Sulina, Judeţul Tulcea, în perioada 27 iunie – 08 august şi în Tabăra Oglinzi, Judeţul Neamţ, în
perioada 26 iunie – 31 iulie.
În cadrul acestui program se vor organiza cursuri având ca scop promovarea educaţiei în limba română,
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească.
La aceste tabere participă elevi şi tineri - etnici români din comunităţile istorice care urmează şcoala în
limba română în învăţământul de stat, precum şi din emigraţie, care participă la cursuri alternative în
limba română în ţările de reşedinţă.
Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în organizarea cursurilor de limba română, care să fie susţinute în
regim de voluntariat de către studenţii Facultăţii de Litere cu rezultate bune în activitate. În acest sens, vă
rugăm să ne propuneţi un grup de 15 studenţi care pot susţine cursuri pentru etnicii români din afara
graniţelor, nivel începători şi avansaţi. Costurile privind cazarea, masa şi transportul de la Bucureşti la
tabere şi retur vor fi asigurate de organizatori, iar la final studenţii vor primi adeverinţe de voluntariat.
Am aprecia dacă aţi transmite lista voluntarilor până la data de 6 iunie 2017.
Din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, persoanele de contact sunt Felicia Crăciun, tel.
0212339687, e-mail felicia.craciun@mprp.gov.ro şi Aliona Negoiţă, e-mail aliona.negoita@mprp.gov.ro.
Cu aleasă consideraţie,
Cristina Andronic
Subsecretar de stat

Doamnei conf. univ. dr. Luminiţa Elena Turcu
Decanul Facultăţii de Litere
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
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