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PRIMA EDIȚIE A FLOHMARKTULUI CARITABIL „SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ!”  
LA UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 

 
 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat în perioada 10-14 

decembrie 2012 prima ediție a Flohmarktului Caritabil „Să fim darnici împreună!”, sub 
egida lui Rogerilă. Universitatea Româno-Germană din Sibiu dorește să se implice activ 
în acțiuni caritabile și să stimuleze, totodată, participarea studenților la acțiuni de 
voluntariat cu scop caritabil. 

Flohmarkt-ul Caritabil reprezintă pentru comunitatea academică o inițiativă care 
urmărește implicarea tuturor membrilor săi în activităţi de co-responsabilitate socială, o 
oportunitate de a pune în valoare voluntariatul, de a face ceva, cu dăruire, pentru ceilalți 
și de a fi alături de cei care au nevoie. 

Proiectul nu a fost dedicat doar studenţilor şi cadrelor didactice din cadrul 
Universității Româno-Germane din Sibiu, ci a fost deschis publicului larg pentru 
participare și contribuire la oferirea de ajutor celor care au nevoie.  

Prima ediție a Flohmarkt-ului s-a concretizat printr-o serie de acţiuni caritabile 
întreprinse de către profesorii şi studenţii Universităţii. Programul de colinde a fost 
susţinut de către Corala Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, iar 
sceneta cu poveşti de Crăciun a fost oferită de către studenţii programului de masterat 
Arta interpretării caracterelor dramatice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Această primă ediție a reușit să aducă bucurie și lumină atât în ochii oamenilor 
pentru a căror ajutorare a fost organizată seria de evenimente din această săptămână, 
cât și în ochii participanților și organizatorilor, pentru care această activitate a 
reprezentat un prilej deosebit de a readuce bucuria și speranța pe chipul unor oameni, 
dar și de a pătrunde cu bucurie în spiritul Sărbătorilor de Iarnă. 

Fondurile strânse în cadrul Târgului Caritabil au fost folosite pentru a oferi un 
Crăciun mai fericit și luminos pentru două familii de oameni în vârstă din Sibiu şi pentru 
a acorda două burse sociale studenţilor universităţii, ce provin din medii sociale 
defavorizate. 

Ca prim proiect caritabil organizat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 
Flohmarkt-ul Caritabil „Să fim darnici împreună!” urmăreşte continuarea acestei serii de 
evenimente și în anii următori și formarea unei tradiții în preajma sărbătorilor. 


