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„Programul în Limba Română” al Staţiei de Radio 3zzz, Melbourne, Australia 

Radio 3ZZZ, cea mai mare staţie comunitară etnică din Australia emite în mod regulat din iunie 
1989. Situată la 92.3 FM, 3ZZZ, transmite din Fitzroy, Melbourne în întreaga regiune 
metropolitană unda acoperind Geelongul. Ea transmite 24 de ore pe zi, având mai mult de 400.000 
de ascultători săptămânal. Staţia poate fi auzită în toată Australia şi restul lumii prin intermediul 
internetului. 
 
Noi, Grupul Român Radio, suntem un grup de entuziaşti care au convingerea că diversitatea 
culturală înseamnă originalitate şi  integrare. Suntem australieni, dar rămânem români prin 
rădăcinile noastre şi dorim să ne păstrăm tradiţiile, credinţele,  aspiraţiile şi experienţele pe care le 
purtăm cu noi, păstrând si transmitand  în acelaşi timp limba şi cultura noastră noilor generaţii.  
 
Staţia 3ZZZ este finanţată prin abonamente, donaţii, sponsorizare, evenimente de strângere de 
fonduri, activităţi speciale care includ şi Radiotonul anual. Primeşte şi finanţare de la guvern prin 
intermediul Audiovizualului Fundaţiei Comunitare. Există mai mult de 5.000 de membri financiari 
de la 63 de grupuri etnice din Melbourne şi aproape 400 de voluntari difuzează într-una dintre cele 
70 de limbi comunitare. 
Ascultaţi-ne sâmbăta de la ora 3:00 pm, pentru o oră de ştiri, muzică şi comentarii social-politice! 
 
 
 
"Program in Romanian" of 3zzz Radio Station, Melbourne, Australia 
 



Radio 3ZZZ, the largest ethnic community station in Australia regularly issued in June 1989. 
Located on 92.3 FM, 3ZZZ, transmits from Fitzroy, Melbourne throughout the metropolitan 
region covering Geelong, it’s radio-wave. It broadcasts 24 hours a day, with more than 400,000 
listeners weekly. The station can be heard all over Australia and the world via the Internet. 
 
New Romanian Radio Group, we are a group of enthusiasts who believe that cultural diversity is 
originality and integration. We are Australians, but our roots remain in Romanian and we want to 
keep the traditions, beliefs, aspirations and experiences that we carry with us, while preserving 
and transmitting our language and culture to new generations. 
 
3ZZZ station is financed by subscriptions, donations, sponsorship, fundraising events, special 
activities include annual Radioton. Receives government funding through the Community 
Broadcasting Foundation. There are more than 5,000 financial members of the 63 ethnic groups 
in Melbourne and broadcast nearly 400 volunteers in one of the 70 Community languages. 
Listen to us Saturday at 3:00 pm for an hour of news, music and socio-political comments! 
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