
 

ADUNAREA ANUALA A MEMBRILOR                                 23 iulie 2015- Sediul NCP       

ROMANIAN COMMUNITY OF IRELAND                                                                                                     1 

raport                                          

 

 

ROMANIAN COMMUNITY OF IRELAND  

 

Raport de activitate pentru anul 2014  

 

 

 

 

 

Structura Prezentării: 

 

- Prezentarea Comitetului 

- Scurt Istoric 

- Raport de Activitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comitetul RCI 2013-2014  

Anca Lupu – Presedinte Onorific 

Daniela Jurj – Președinte 

Mirela Manea – Casier, membru al Comitetului Director 

Cristina Strat – voluntar, Asistent Secretar, membru al Comitetului Director 

Florin Andreiu – Secretar, membru al Comitetului Director 

George Bratulescu – Membru al Comitetului Director pentru Relații Publice 

Rares-Mihai Nicula – membru al Comitetului Director pentru Tradiții și 

Cultură 

Maria Nicula – voluntar, membru al Comitetului Director 

Scurt Istoric 

RCI a fost înființată în anul 1998 pe lângă Biserica Ortodoxă din Arbour Hill. 

RCI a fost supusă multor schimbări de comitet, președinți, statut. 



 

ADUNAREA ANUALA A MEMBRILOR                                 23 iulie 2015- Sediul NCP       

ROMANIAN COMMUNITY OF IRELAND                                                                                                     2 

RCI este afiliată NCP-ului – New Communities Partnership și membru fondator și director al 

parteneriatului. 

RCI a devenit o platformă deschisă românilor din Irlanda indiferent de apartenența politică, 

religioasă, etnică și socială. 

 

Misiunea RCI 

RCI își propune să devină o platformă ce facilitează comunicarea și interacțiunea dintre 

românii din Irlanda.  

În același timp, RCI își propune să sprijine integrarea românilor în societatea irlandeză prin 

facilitarea accesului la informații precum și prin promovarea unei imaginii pozitive a 

românilor în Irlanda 

Nu în ultimul rând, RCI  urmărește promovarea culturii și a tradițiilor românești atât în rândul 

românilor din Irlanda cât și în rândul altor naționalități prin organizarea unei serii de 

evenimente culturale cu public. 

 

 

Obiective RCI 2014-2015 

Integrare  

Cursuri de limba engleză 

Buletin de știri zilnic și informații utile 

Întâlniri tematice cu comunitatea  

Colaborări cu instituții publice și private 

 

Prezentarea unei imagini pozitive  

O promovare pozitivă a României și a românilor din Irlanda 

Reacție promptă la articole negative din presa irlandeză 

 

Păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a culturii românești  

Evenimente socio-culturale  

Participare românească la diferite festivaluri și evenimente importante 

1. Integrare 

Informații de interes general 

• Publicarea de știri de interes general pe pagina de Facebook a RCI. Știrile ating 

frecvent 10.000 e utilizatori. 

• Facilitarea transmisiei informației și a anunțurilor profesionale prin intermediul 

platformelor sociale.  

 

Cursuri de Limba Engleză pentru începători 

∙ S-au desfășurat la sediul VEC și având o durată de 8 săptămâni, cursurile au ca scop 

oferirea ce instrumente lingvistice de bază pentru necunoscătorii de limba engleză; 
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cursurile sunt gratuite și organizate în colaborare cu VEC; locurile sunt limitate la 

doar 20 din cauza spațiului limitat. 

 

2. Reprezentare 

Reprezentarea Organizației 

• Întâlnire la Parlamentul Irlandei – 7 Martie 2014; 15 membri ai comunității. 

• Intervenții și apariții în mass-media locală și națională 

• Maratonul Flora –  2 Junie 2013 – cel mai mare eveniment de gen din Irlanda. 

 

 

3. Interacțiunea/Legătura cu comunitatea 

Evenimente Socio-Culturale 

• Ziua Națională – O suită de evenimente organizată cu ocazia Zilei Naționale a 

României 

∙  Recepție organizată la Red Cow Hotel. Au participat aproximativ 200 de 

persoane, cu prezența Primarului South Dublin County Concil, a excelenței 

sale Ambasadorul Românei la Dublin Manuela Breazu, consilieri locali ai 

comitatului Meath, jurnaliști, membri ai diverselor grupuri etnice; accesul a 

fost liber. 

∙ Concert de chitară clasă susținut de  John Feeley (chitară) si Dana Tănasă 

(soprano). 

• Ziua Femeii – 8 Martie  – Crowne Plaza Blanchardstown 272 de participanți; prezenți 

reprezentanți ai DPRP – Ionela Prodan. 

• Parada Sf Patrick din Swords – 17 Martie, reprezentanți ai RCI au făcut parte din 

parada organizată de către Fingal County Council. 

• Spectacol de Teatru cu Horațiu Mălăiele – 27 Aprilie la Pavilion Theatre din Dun 

Laoghaire. Un spectacol de comedie, creat și susținut de bine-cunoscutul actor român. 

• Spectacol de Folclor ”Junii Sibiului” – Prima ediție a Zilelor Românilor din irlanda - 

17 Mai la ”Helix” în complexul Universitar Dublin City University, un spectacol unic 

în Irlanda până acum în Comunitatea românească prin numărul de interpreți, dansatori 

și participanți. Înregistrat și difuzat de TVR International; aproape 1200 de 

participanți. 

• Ziua Copilului – 8 iunie Westmanstown Sports & Conference Centre, Teatrul de 

Păpuși ”Guguță”, în colaborare cu Moldova Vision. 

• Ziua Iei – a fost punctată prin intermediul rețelelor sociale, ocazie cu care am 

încurajat voluntarii RCI de a posta imagini putând cămăși tradiționale românești. 

• Spectacol Extraordinar Florin Piersic – 11 Septembrie, un recital  de poezie, muzică și istorie 

a teatrului românesc. 

• Festivalul etnic SDCC – 29 Septembrie Săptămâna incluziunii Sociale Stand RCI și 

muzică tradițională românească. 

 

Strângere de Fonduri 

• Intervenția în vederea strângerii de fonduri în situația în care ni se cere sprijinul; 

apelul la comunitatea românească prin intermediul platformelor sociale pentru a 
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sprijini cazuri umanitare. În cadrul spectacolului de 8 Martie i s-a înmânat lui Daniel 

Buzdugan 500 de Euro pentru un caz umanitar din România. 

 


