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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

GALA MINORITĂȚILOR 
 

Stimată Doamnă, Stimate Domn, 
 

Vă invităm să ne fiți alături la GALA MINORITĂȚILOR, eveniment de promovare a valorilor și 
culturii minorităților naționale din România. 

Gala va avea loc în data de 27.02.2016 la Hanu’ Berarilor, Casa Oprea Soare, str. Poenaru Bordea, 
nr.2, București, în intervalul orar 11.30 – 17.30. 

 
Gala va fi organizată în cadrul proiectului MINORITĂȚI „MINORE” finanțat printr-un Grant oferit de 

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României. Proiectul este derulat de Fundația Corona din 
Iași în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași. 

 
Vă invităm să descoperiți alături de noi moștenirea cultural-istorică și contribuția minorităților 

naționale la cultura și istoria României de astăzi, să vă bucurați de momente artistice, să încurajați 
tinerii implicați în concurs și să degustați mâncăruri specifice minorităților. 

 
Minoritățile abordate în proiect sunt: germanii, evreii, rușii lipoveni, ucrainenii și turcii. 

Reprezentând aproximativ 22% din populația României în perioada interbelică, minoritățile naționale 
au înregistrat un declin constant ajungând ca astăzi doar 10% dintre cetățeni să facă parte dintr-o 
minoritate. Pentru a nu lăsa uitării contribuția și impactul pe care aceste comunități le-au avut asupra 
culturii românești, proiectul MINORITĂȚI „MINORE” recuperează, promovează și valorifică moștenirea 
cultural istorică a celor 5 minorități amintite mai sus. 

 
Programul evenimentului este următorul: 

11.30 – 12.00: Welcome coffee/Prezentarea standurilor tematice 
12.00 – 12.30: Prezentare proiect, invitați și concurs 
12.30 – 12.45: Rezultate Studiu cultural istoric 
12.45 – 14.00: Proiecție film, dezbateri și momente artistice 
14:00 – 14.30: Pauză/Bufet 
14.30 – 16.15: Proiecție film, dezbateri și momente artistice 
16.15 – 16.30: Evaluare/Premiere concurs 
16.30 – 16.45: Concluzii 
16.45 – 17.30: Networking 

 
Vă rugăm să ne confirmați prezența până la data de 19.02.2016, la adresa de email: 

bogdan.romanica@fundatiacorona.ro. 
 
Vă încurajăm de asemenea să transmiteți invitația și altor persoane interesate de acest subiect. 
Mai multe detalii puteți afla de la Bogdan Romanică, manager proiect, telefon: 0232.244.530. 
 
Cu stimă, 
Bogdan Romanică 
Manager proiect 
Fundația Corona Iași  
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