Consulatul General Onorific al Romaniei in Bristol
Honorary Consulate General of Romania in Bristol

RAPORT DE ACTIVITATE
2018

Anul 2018 constituie al V-lea an de activitate de la inaugurarea Consulatului Onorific
Bristol. Avand in vedere faptul ca acest an este considerat ca ultimul an in care Regatul
Unit va fi membru al Uniunii Europene, strategia adoptata de CGOB a fost de a prioritiza
consolidarea legaturilor si relatiilor profesionale cu mediul politic si de afaceri din
jurisdictie, in scopul pregatirii unui teren propice pentru eventualele cazuri in care accesul
la administratia locala va fi necesara, in sprijinul comunitatii romane din jurisdictie.
Cu aproximativ 60,000 de rezidenti, comunitatea romana este bine integrata pe piata de
munca regionala si distribuita pe toate palierele socio-economice. Din nefericire, nivelul
de integrare in sistemele administrative si legale nu este pe masura, majoritatea
cetatenilor romani nefiind rezidenti oficiali in Regatul Unit (RU), inregistrati pe listele
electorale si/sau reprezentati in organizatii comunitare sau activi in plan politic sau social.
Ca atare, rolul de lobby si promovare a intereselor Romaniei si romanilor in jurisdictia
noastra revine direct CGOB si indirect, comunitatilor spirituale . Cu toate acestea,
multumita unei echipe de voluntari si colaboratori de nadejde, sprijiniti de o filozofie de
lucru activa si creativa, am inregistrat un numar de activitati si evenimente in plan politic,
de afaceri, comunitar si caritabil.
Atasam o lista a acestor activitati si evenimente si dorim sa multumim pe aceasta cale
tuturor persoanelor care de-a lungul anului 2018 s-au implicat si si-au daruit timpul,
experienta si resursele in sprijinul comunitatii noastre.
Multumim de asemenea departamentelor si persoanelor din cadrul Ambasadei Romaniei
la Londra care au sprijinit aceste activitati in special ES domnului Ambasador Dan
Mihalache pentru sprijin constant, reprezentare si deplasari regulate la Bristol.
Multumiri speciale echipei CGOB, sotiei mele Ileana Constantinescu si familiei mele
pentru sprijin neprecupetit si contributii dincolo de asteptari.
Dr Razvan U Constantinescu
Consul-General Onorific la Bristol
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Consulatul General Onorific al Romaniei in Bristol

Activitati comunitare, de lobby si de promovare 2018

1.
Receptia anuala a Inaltului Sherif al Orasului Bristol - 14 februarie
Am avut placerea de a participa la receptia anuala a Inaltului Serif al Orasului Bristol,
reprezentand comunitatea noastra alaturi de alti invitati romani. A fost subliniata si pe
aceasta cale contributia romanilor la toate aspectele vietii economice si culturale in Bristol.

2.
Inaugurarea Consulatului Onorific al Georgie in Bristol - 17 februarie
Dand urmare propunerii CGOB, ES Ambasadorul Georgiei in Regatul Unit a numit primul
Consul Onorific al Georgiei in Bristol – Domnul Derek Pickup. Alaturi de Lordul Locotenent
al Orasului Bristol au fost promovate din nou interesele comunitatii in jurisdictia noastra.
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3.
Seminar Brexit, Londra - 26 februarie
O initiativa a Ministerului de Externe Britanic in colaborare cu Ambasada Romaniei la
Londra, a avut loc la sediul ICR sesiunea de informare si pregatire: Romanii in Regatul
Unit, oportunitati, provocari si pasii urmatori. Au participat ca vorbitori principali ES
Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit si ES Ambasadorul Regatului Unit in Romania.

4.
Sedinta de lucru a Consulilor Onorifici ai Romaniei, Bristol – 6 martie
CGOB a gazduit reuniunea anuala a Consulilor Onorifici si de Cariera din Regatul Unit.
Au participat de asemena ES Ambasadorul Romaniei la Londra, Directorul Intitutului
Cultural Roman din Londra, Consulii Generali din Manchester si Londra precum si
lucratori din cadrul Ambasadei. Punctul principal pe ordinea de zi a fost sprijinirea
comunitatii romane din Regat in contextul iesirii Marii Britanii din UE. Au fost discutate
masuri de eficientizare a accesului la informatie precum si cresterea si diversificarea
serviciilor consulare. Din partea oficialitatilor locale au participat Primarul Orasului Bristol
Dnul Marvin Rees si Lordul Primar al Orasului Bristol Cllr Lesley Alexander. Am fost
onorati sa organizam si sa gazduim in Bristol acest important eveniment si multumim
tuturor participantilor pentru vizita si contributii.
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Consulat Itinerant Bristol I – 9/10 martie
CGOB a organizat cu sprijinul Sectiei consulare Londra, primul Consulat Itinerant Bristol
pe anul 2018. Multumim tuturor colaboratorilor si voluntarilor pentru asistenta oferita
comunitatii romane. Multumim dlui Valentin Muntean Seful Sectiei Consulare Londra
precum si colegilor care s-au deplasat la Bristol pentru aceasta actiune.
Multumim si voluntarilor care si-au daruit timpul si experienta pentru a asigura buna
desfasurare: Impreuna, am oferit comunitatii din jurisdictia noastra 184 de servicii
consulare si speram ca serviciile oferite s-au ridicat la inaltimea asteptarilor.
5.

Inaugurarea Consulatului Onorific Roman Winchester – 16 aprilie
Am fost deosebit de bucurosi sa participam la inaugurarea Consulatului Onorific Winchester.
Felicitari domnului Consul Onorific Calin Huma si mult succes in activitate.
6.
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Consulat Itinerant Bristol II – 8/9 mai
Am fost bucurosi sa gazduim al doilea Consulat Itinerant Bristol 2018. De-a lungul celor
doua zile de activitate, s-au eliberat peste 40 de documente cetatenilor romani din
jurisdictia noastra. Multumiri colegilori din cadrul Sectiei Consulare Londra pentru
deplasarea la Bristol si pentru serviciile prestate cu profesionalism si prietenie. Multumiri
voluntarilor pentru timpul si expertiza oferite in folosul comunitatii.
7.

8.
Aniversarea Bisericii Ortodoxe Romane Bristol – 20 mai
Duminica 20 mai, a avut loc in Bristol, Hramul Bisericii Ortodoxe Romane.
Sarbatorind al 8-lea an in serviciul comunitatii, sub conducerea Preotului Paroh Ioan Moldovan,
membrii parohiei au sarbatorit cu o slujba religioasa si o agapa, avand ca invitati pe Preasfintitul
Episcop Ignatie si musafiri din intregul SV al Angliei. Felicitari si multumiri Preotului Ioan si
echipei - adevarati stalpi ai comunitatii romane.
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9.
Inaugurarea Corpului Consular Bristol – 21 mai
O initiativa a CGOB si desfasurata sub auspiciile Primariei Bristol, evenimentul i-a avut ca
oaspeti de onoare pe ES Ambasadorul Romaniei la Londra Dr Dan Mihalache, pe Seful Sectiei
Consulare Londra Dnul Valentin Muntean, Lordul Primar al Orasului Bristol Cllr Lesley
Alexander si pe Primarul Ales al Orasului Bristol – Dnul Marvin Rees. Primarul Marvin Rees a
multumit Ambasadorului Romaniei pentru susutinere constanta si implicare activa in sprijinul
comunitatii romane. Intrunind Consuli Onorifici ai Ciprului, Finlandei, Frantei, Georgiei,
Germaniei si Romaniei, la fel ca in celelalte orase majore din Regatul Unit, in Bristol rolul
principal al Corpului Consular Bristol este acela de a interactiona cu o singura voce in sprijinul
comunitatilor reprezentate si de a promova interesele tarilor membre.

10.
Concert de pian Alexandra Dariescu, Cheltenham – 14 iulie
Aflata la a doua vizita in jurisdictia noastra, am fost onorat sa particip la invitatia renumitei
pianiste romance Alexandra Dariescu, la concertul domniei sale din Cheltenham.
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11.
Sedinta de lucru Lord Mayor al orasuli Bristol – 23 iulie
Am fost onorati sa raspundem invitatiei noului Lord Primar al Bristolului Cllr Cleo Lake si
alaturi de comitetul Corpului Consular Bristol i-am urat mult succes in activitate si un
mandat incarcat de realizari, in special de-a lungul perioadei Brexit. Au fost abordate
subiecte de interes comun comunitatilor noastre.

12.
Bristol Wedding Fayre – 2 septembrie
Bucurosi sa participam la Bristol Wedding Fayre 2018 in sprijinul firmei ‘Cake my Day’ creatori de arta si rafinament in zahar. Tot astazi am votat cu mandrie pentru dna
Georgiana Tamas - Cake my Day - firma nominalizata de Consulatul General Onorific
Bristol in cadrul competitiei anuale MTM Ethnic Minorities Awards 2018. Speram ca anul
acesta sa fie al treilea an in care o firma infiintata si condusa de romani din comunitatea
locala sa fie premiata.
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13.
Seminar: Retele diplomatice in cntext Brexit, Bournemouth – 21 septembrie
Am participat alaturi de ES Ambasadorul Poloniei si colegilor din cadrul Ambasadei la
seminarul organizat de Universitatea Bournemouth, analizand rolul retelelor diplomatice
din Regatul Unit in sprijinul comunitatilor cetatenilor UE. Am prezentat rolul consulatelor
onorifice si mai ales rolul major pe care il pot juca in context Brexit.

14.
Sedinta de informare pentru Consulii Onorifici, Cardiff – 4 octombrie
Bucurosi sa participam astazi la ziua de pregatire si informare a Consulilor Onorifici din
Tara Galilor si SV Angliei organizata de Divizia Protectie Diplomatica, alaturi de colegi din
Belarus, Brazilia, Canada, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franta, Israel, Japonia, Suedia,
Thailanda si Ukraina. Foarte important, abordand subiecte ca: traficul de persoane,
protectia minorilor, anti-terorism, protectie civila, medicina legala si protectie diplomatica.
Incantati sa salutam prezenta a doua romance speciale: Consulii Onorifici ai Romaniei
(Dna Diana Stroia-Matthews) si Braziliei (Dr Lolita Tsanaclis) - minunat sa intalnim o
brazilianca originara din Romania si vorbitoare de romana!
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15.
Sectie de votare Bristol Referendum National 2018 – 6/7 octombrie
Dorim sa multumim tuturor voluntarilor si membrilor comisiei care si-au daruit timpul si
experienta in sprijinul Sectiei de Votare 268 Bristol. Multumiri speciale Pastorului David
Chelba (Biserica Penticostala Maranata) si Parintelui Ioan Moldovan (Biserica Ortodoxa
Sfintii Constantin si Elena) pentru sprijin logistic si organizatoric.

16.
Aniversarea Brisericii Ortodoxe Romane Plymouth – 14 octombrie
Bucurosi sa participam astazi la Hramul Bisericii Ortodoxe Romane Sfanta Parascheva
din Plymouth si sa uram un calduros bun-venit in jurisdictia noastra Inalt Preasfintitului
Mitropolit Iosif. Un eveniment deosebit, incarcat de caldura si spirit romanesc in mijlocul
unei parohii bine inchegate. Multumiri Preotului Paroh Adrian Juganaru pentru o
organizare ireprosabila si pentru ospitalitate desavarsita. Mandru si onorat sa fi fost
oaspete al Parohiei Ortodoxe Romane Plymouth.
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17.
Zbor direct Bristol – Cluj, Geneva – 18 octombrie
Initiat de CGOB, proiectul Zbor Direct Bristol – Cluj/Timisoara a fost demarat in septembrie
2018 si urmareste realizarea celui de al doilea zbor direct Bristol-Romania. Impreuna cu
directorul de aviatie al aeroportului Bristol, am calatorit la Geneva pentru a face lobby cu
firme aeriene in sprijinul acestui proiect.

18.
Moment folcloric romanesc, Muzeul Bristol – 21 octombrie
Momente de neuitat promovand cu mandrie si voie buna, o parte din ce ne face romani.
Multumiri tuturor celor care si-au daruit timpul si dragul de tara neconditionat, pentru a
realiza momentul nostru al romanilor la festivalul World in Bristol. Multumim mai ales dlui
Silviu Prioteasa pentru muzica excelenta si atmosfera de vis. Mandri si recunoscatori
dincolo de puterea de expresie pentru acest fel de romani.
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19.
Fotografie romaneasca, Muzeul Bristol – 21 octombrie
Un alt moment romanesc in cadrul festivalului The World in Bristol: Fotografie traditionala
romaneasca. Membri ai publicului bristolian au avut posibilitatea de a se imbraca in
costume traditionale romanesti recreand o imagine de fotografie clasica traditionala
romaneasca. Am promovat astfel un alt aspect al culturii noastre, costumul popular.
Multumiri speciale dlui Ionut Asandei - Photo Factory, un artist desavarsit si un patriot de
nadejde, pentru toata pregatirea si realizarea acestor foto-marturii.

20.
Parlamentul Mondial al Primarilor – 22 octombrie
Bucurosi sa salutam vizita la Bristol si participarea la lucrarile Parlamentului Mondial al
Primarilor a doi primari romani: Dnul Decebal Fagadau - Primarul Municipiului Constanta
si,Dnul Nicolae Robu – Primarul Municipiului Timisoara. Cei doi edili romani au participat
la lucrarile plenare ale Parlamentului, abordand teme ca migratia, cooperarea globala pe
teme de securitate, eradicarea discrepantelor/ inegalitatii pe piata de munca dintre sexe si
alte categorii sociale si cooperarea intre orase din aceleasi regiuni in promovarea
intereselor societatilor respective. Foarte important, edilii nostri au participat de
asemenea la diverse seminarii si mese rotunde in scopul diseminarii bunelor practici,
contribuind perspective romanesti si luand act de alte initiative citadine aplicate in lume.
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21.
Receptia Associatiei Comunitatii Pakistaneze – 22 octombrie
Am fost incantati sa participam ca invitati de onoare la receptia anuala a Asociatiei
Comunitatii Pakistaneze. Cu aceasta ocazie ne-am intretinut cu ES Ambasadorul
Pakistanului la Londra, Consuli Onorifici din Bristol si membri ai comunitatii. Au fost
abordate subiecte de interes comun celor doua comunitati si a fost subliniata nevoia de
integrare in sistemele electorale si democratice locale.

22.
Sedinta de lucru a Corpului Consular Roman in Regatul Unit – 26 octombrie
Onorat sa particip la cea de a doua sedinta a Corpului Consular Roman in Regatul Unit
gazduita si prezidata de ES Ambasadorul Romaniei la Londra. Au fost abordate subiecte
de interes comunitar punandu-se accentul pe diversificarea si eficientizarea fluxului
informational in context Brexit. Un subiect aparte a constituit programul national de
activitati dedicate sarbatoririi Centenarului Romaniei.
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23. Arborarea Drapelului National, Primaria Orasului Bristol – 30 noiembrie
CGOB impreuna cu Primaria Orasului Bristol, a oranizat cu ocazia Zilei Nationale a
Romaniei si a Centenarului Marii Uniri arborarea Drapelului de Stat al Romaniei.
Drapelul romanesc a fost ridicat de Lordul Primar al Orasului Bristol Cllr Cleo Lake
impreuna cu ES Ambasadorul Romaniei la Londra. Au fost intonate imnurile de stat ale
Romanie si Regatului Unit. Au participat reprezentanti ai Ambasadei Romaniei la Londra,
demnitari locali, leaderi si membri ai comunitatilor romane din jurisdictie.

24. Receptia anuala oferita voluntarilor si personalitatilor locale, 30 noiembrie
La multi ani Romania 1918-2018! Receptia anuala oferita de Consulatul-General Onorific
Bristol colaboratorilor, voluntarilor, partenerilor nostri si demnitarilor locali. Multumim
oaspetilor nostri de onoare: ES Ambasadorul Romaniei si Lodul Locotenent – Bristol,
tuturor primarilor si demnitarilor locali care ne-au onorat cu prezenta. Multumim
voluntarilor nostri si tuturor celor care au contribuit la o seara de neuitat.
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25.
Expozitie fotografica Peisaj Romanesc – Sergiu Onisor – 30 noiembrie
Un eveniment cultural realizat cu sprijinul Institutului Cultural Roman Londra, am prezentat
publicului bristolian o suita de lucrari apartinand artistului fotograf Sorin Onisor. Lucrarile
dedicate satului si peisajului romanesc au atras prin puritatea si originalitatea imaginii,
invitand la reflectie si de ce nu: la a vizita Romania. Multumim ICR pentru sprijinul acordat
acetui eveniment.

26.
Ziua Nationala – Biserica Penticostala Bristol ‘Maranata’ – 1 decembrie
La invitatia conducerii Bisericii Penticostale Romane Bristol Maranata am fost bucuros sa
sarbatoresc astazi Ziua Nationala Centenara in mijlocul acestei comunitati. Multumiri
Pastorului Chelba pentru invitatii. Multumiri speciale dnei Chelba pentru activitate
constanta si neobosita in sprijinul comunitatii romane si a romanilor ramasi acasa
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27.
Concert de colinde Stefan Hrusca – 8 decembrie 2018
La invitatia Parintelui Paroh Ioan Moldovan, am participat la concertul de colinde
traditionale romanesti oferit de Maestrul Setann Hrusca, concert organizat la initiativa
Parintelui Ioan si organizat de echipa Bisericii Ortodoxe Romane Bristol Sf Imparati
Constantin si Elena. Am petrecut momente de neuitat cu Stefan Hrusca, amintindu-ne de
radacinile noastre romanesti. Multumim Maestrului pentru vizita, multumim Parintelui
Ioan, dnei Preotese Iulia si echipei de voluntari pentru initiativa si ospitalitatea desavarsita.

28.
Gala premiilor Minoritatilor entice SV Angliei – 16 decembrie
Bucurosi si mandri sa anuntam ca pentru al treilea an consecutiv, o firma romaneasca
nominalizata de CGOB si sprijinita de mii de membri ai comunitatii noastre a fost votata
Entreprise of the Year. Anul acesta premiul a fost decernat firmei Cake my Day.
Calde felicitari dnei Georgiana Tamas si dlui Adrian Tamas - Cake my Day. Multumim
tuturor celor care s-au implicat si mai ales romanilor care au ales sa sprijine aceasta
initiativa si sa participe la evenimentul in sine, alaturi de Georgiana si Adrian. O seara
minunata, o seara de neuitat in care am promovat Romania si pe romani cu mandrie.
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29.
Concert de Colinde – Biserica Ortodoxa Romana Bristol - 24 decembrie
Momente minunate petrecute in Ajunul Craciunului ca oaspeti ai Bisericii Ortodoxe
Romane Bristol in cadrul concertului anual de colinde. Felicitari si multumiri Parintelui
Ioan, corului de copii, corului de adulti si tuturor celor care, prin efort constant, contribuie
la mentinerea datinilor si culturii romane.

30.
Concert de Colinde – Biserica Penticostala Romana Bristol - 24 decembrie
O minunata experienta romaneasca in Ajunul Craciunului: primind colindatorii. Anul acesta
am fost vizitati din nou de corul mixt al Bisericii Penticostale Romane Bristol cu minunate
cantece traditionale si urari de Craciun in limba romana si in limba engleza. Foarte
important, concertul stradal a adunat vecini si rezidenti locali promovand si in acest fel,
frumoasele traditii romanesti. Multumim Pastorului David Chelba si tuturor participantilor
si organizatorilor acestui frumos si miscator moment romanesc.
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From Bristol with Love
Activitati caritabile 2018
De-a lungul anului 2018, echipa CGOB a continuat activitatea caritabila initiata in 2013 si
a organizat colectarea si livrarea de ajutoare pentru Romania. De la infiintatrea trustului
am trimis ajutoare in 19 de judete ale Romaniei. Trimise sub egida trustului caritabil Din

Bristol cu Drag si constand in imbracaminte, incaltaminte, echipament didactic, electronic
si pentru situatii de urgenta, aceste ajutoare au fost transportate si livrate la destinatie de
partenerului nostru MaxiBus Travel, caruia ii multumim pe aceasta cale pentru tot sprijinul
si asistentsa oferita.
Livrare Luna
1
Ianuarie
2
Ianuarie
3
Ianuarie
4
Februarie
5
Martie
6
Martie
7
Mai
8
Iunie
9
Iulie
10
Septembrie
11
Septembrie
12
Septembrie
13
Octombrie
14
Noiembrie
15
Noiembrie
16
Noiembrie
17
Noiembrie
18
Decembrie
Total 2018

Data livrarii
07 Ianuarie
07 Ianuarie
28 Ianuarie
11 Februarie
18 Martie
18 Martie
13 Mai
03 Iunie
08 Iulie
03 Septembrie
16 Septembrie
16 Septembrie
06 Octombrie
18 Noiembrie
25 Noiembrie
25 Noiembrie
25 Noiembrie
08 Decembrie

Kgs Beneficiar
200 Centrul de Zi
150 Biserica Penticostala
240 Scoala Radu Serban
100 Scoala Radu Serban
210 Casa copii Sibiu
100 Liceul Nicolau Sibiu
110 Scoala Radu Serban
100 Parohia Pr Nechita
100 Parohia Pr Nechita
300 Scoala Radu Serban
600 SMURD - Romania
200 Centrul oamenii strazii
150 Parohia Vaslui
275 Casa batrani Tg Jiu
75 Scoala Radu Serban
200 Scoala 197 Suceava
100 Biserica Golgota Tg Jiu
20 Scoala Radu Serban
3,230 Kgs

Judet
Botosani
Botosani
Arges
Arges
Timis
Timis
Arges
Salaj
Salaj
Arges
Alba Iulia
Bistrita
Vaslui
Gorj
Arges
Suceava
Gorj
Arges
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