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

RAPORT DE ACTIVITATE 2020

Anul 2020 a constituit cel de-al VII-lea an de activitate al Consulatului Onorific Bristol.
Avand in vedere faptul ca acest an a fost ultimul an in care Regatul Unit a fost membru al
Uniunii Europene, strategia propusa de CGOB la inceputul anului a fost aceea de a prioritiza
asistenta oferita cetatenilor romani in contextul Pre-settlement/Settlement Scheme si a
consolida legaturile si relatiile profesionale cu mediul politic din circumscriptie.
Tragic insa, pandemia generata de Covid-19 a repozitionat prioritatile locale de la cele politice
catre cele umanitare si de asistenta de urgenta oferita cetatenilor romani aflati in situatii critice
Cu aproximativ 30,000 de rezidenti, comunitatea romana desi activa din punct de vedere
economic, este distribuita inegal pe palierele profesionale. Specific, un procent covarsitor al
persoanele active economic, il consituie muncitorii in sectoarele ospitalitate si hotelarie,
agricultura, asistenta sociala, soferi, ingrijire domestica s.a.m.d. Mai mult, un mare numar
dintre acestia sunt asa-zisii ‘angajati pe cont propriu’ (self-employed) sau in economia paralela
(undocumented workers). Ca atare, aceste categorii au fost cele mai vulnerabile si afectate
de instituirea regulilor de lockdown. Aceasta situatie a fost exacerbata de inchiderea
granitelor si infiintarea culoarelor aeriene.
Un ultim aspect cu impact negativ a fost reducerea din motive evidente a ratei de prestare de
servicii consulare la Londra, Manchester si Edinburg, aceasta reducere avand un efect
domino asupra activitatii noastre: in 2019 rata aproximativa a apelurilor telefonice din partea
comunitatii era de 5/zi, in 2020 am inregistrat aproximativ 20 de apeluri zilnice pe teme de
procuri, innoiri pasapoarte, inregistrari certificate de nastere, crize sociale, etc.
In urma consultarilor cu alti colegi Consuli Onorifici, putem spune ca romanii au fost unul
dintre grupurile etnice cele mai dezavantajate in aceasta perioada.
Desi reduse substantial ca numar si vizibilitate, multumita unei echipe de voluntari si
colaboratori de nadejde, motivati de un spirit civic si comunitar, am inregistrat totusi activitati si
evenimente in plan politic, de afaceri, comunitar si caritabil.
Atasam o lista a activitatii intreprinse in 2020 si dorim sa multumim tuturor persoanelor care
de-a lungul anului si-au daruit timpul, experienta si resursele in sprijinul comunitatii.
Multumim de asemenea departamentelor si persoanelor din cadrul Ambasadei Romaniei la
Londra care au sprijinit aceste activitati.
Multumiri speciale echipei CGOB pentru pasiune, daruire si loialitate, pentru sprijin
neprecupetit in momente de dificultate, tuturor celor care au contribuit.
Dr Rãzvan U Constantinescu
Consul General Onorific
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Activitati Publice 2020

1.

Intalnire comunitara - Biserica Romana Penticostala Bristol – 9 Februarie
Intalnire comunitara prilejuita de confirmarea in gradul de Pastor al
leaderului spiritual al comunitatii romane penticostale, dnul David
Chelba. La invitatia Bisericii Penticostale am avut bucuria de a
participa alaturi de Lordul Primar al orasului Bristol la acest
eveniment important in viata comunitatii. Am subliniat cu aceasta
ocazie aprecierea mea pentru sprijinul constant oferit de aceasta
comunitate activitatilor Consulatului General Onorific Bristol.

2.

Intalnire comunitara – Biserica Ortodoxa Romana Bristol – 9 Februarie
La invitatia Parintelui Protopop Ioan Moldovan am fost bucuros sa
particip la slujba Sftintei Liturghii. Dupa slujba, m-am adresat
comunitatii pe teme de Settlement Status, Brexit si activitati
consulare si am raspuns la diferite intrebari pe aceste teme.

3.

Inaugurarea unei noi firme romanesti – Salonul Taylored Trim 10 Februarie
Bucuros sa particip la inaugurarea unei noi firme romanesti in
circumscriptia noastra, de data aceasta un elegant salon in centrul
Bristolului. Am urat tinerilor antreprenori mult succes in activitate si
mi-am exprimat speranta ca exemplul dumnealor sa fie urmat in
cat mai multe domenii de activitate.

4.

Consulat Itinernt Bristol 20-21 Februarie
La invitatia Consulatului General Onorific, am fost bucurosi sa
gazduim de-a lungul a doua zile un Consulat Itinerant, sprijinand
echipa consulara in a oferi comunitatii peste 400 de servicii
(pasapoarte si procuri).
Desfasurarea serviciilor consulare si organizarea au fost observate
de dnul Senator Viorel Badea (PNL) care s-a deplasat special la
Bristol impreuna cu echipa PNL - Marea Britanie pentru acest
eveniment.

Am multumit pentru deplasare Dlui Robert Marin - Seful Departamentului Consular Londra si
echipei care ne-au vizitat, pentru servicii profesionale si ireprosabile;
Dlui Petru Andone, Coordonatorul echipei de voluntari si intregii echipe de oameni minunati
care si-au daruit neconditionat timpul si experienta in folosul comunitatii;
Dlui Alin Serban, proprietarul Restaurantului Transylvania Bristol pentru minunatele bucate si
ospitalitatea traditionala romaneasca.
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5.

Initiativa Umanitara ‘Impreuna Razbim’ – 2 Aprilie

Luand act de situatiile extrem de dificile in care unii
membri ai comunitatii romane din SV Angliei s-au gasit
din cauza regulilor impuse de Guvernul Britanic si alte
circumstante nefavorabile, (vezi prima pagina), am luat
initiativa de a crea o retea de asistenta comunitara –
Impreuna Razbim!
Constand in echipe de voluntari in 9 locatii in circumscriptia
noastra (Bath, Bristol, Exeter, Gloucester, Poole, Plymouth,
Swindon, Taunton si Yeovil), reteaua a fost gata sa
intervina in sprijinul persoanelor aflate in dificultate in
contextul situatiei generate de pandemia Coronavirus.
Prioritate a fost acordata urmatoarele grupuri:
persoane varstnice singure, persoane singure cu copii in intretinere sau cu nevoi speciale.
Inititiva ‘Impreuna Razbim’ a oferit asistenta cu urmatoarele servicii:
- Efectuarea si livrarea cumparaturilor saptamanale
- Preluarea si livrarea medicatiei de la farmaciile alocate
- Pregatirea si livrarea unei mese calde zilnice
- Sedinte de sprijin si consiliere prin telefon.
Am invitat comunitatea sa ne semnaleze astfel de cazuri oriunde in circumscriptia noastra,
prin a ne scrie la adresa indicata.
6. Arborarea Drapelului National al Romaniei – 1 Decembrie

Urmand traditia initiata de Consulatul General Onorific, si in pofida restrictiilor impuse de
pandemie, Drapelul de Stat al Romaniei a fost inaltat si acest an in fata primariei Bristol in
prezenta Lordului Primar al Orasului Bristol. Am multumit pentru sprijin de-a lungul anului
Lordului Primar si Primariei Bristol si ne-am exprimat speranta ca in anii urmatori sa putem
continua aceasta traditie, cu o numeroasa prezenta romaneasca.
7. Biserica Romana Ortodoxa Bristol - Intalnire Comunitara – 13 Decembrie
Am tinut sa inchei suita evenimentelor in 2020 cu doua
participari la evenimente publice ale comunitatii. Am participat
asadar la slujba Sfintei Liturghii la Biserica Ortodoxa Romana
din Bristol si m-am adresat celor prezenti. Am multumit intai
Preotului Paroh, Parintele Protopop Ioan Moldovan pentru
sprijin de-alungul anului si implicare de fiecare data cand i-am
solicitat asistenta. Am multumit de asemenea membrilor
Comitetului parohial care din nou, au sprinit activitatile noastre.
Dupa slujba, am raspuns intrebarilor primite din randul
participantilor pe teme de Brexit, Settlement Status, etc.
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8. Biserica Romana Penticostala Swindon – Intalnire Comunitara – 13 Decembrie
La invitatia Pastorului Chelba, leaderul spiritual al comunitatii romane
penticostale din SV Angliei, am participat la ceremonia de confirmare
ca Prezbiter a Domnului Viorel Havristiuc. L-am felicitat multumindu-i
pe acesta cale dumnealui si comunitatii pentru participare in
activitatile consulare si pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor.
Dupa slujba si festivitate, am raspuns intrebarilor primite din randul
participantilor pe teme de Brexit si Consulat itinerant.

9. Grupul de Lucru ‘Strategia Internationala a Orasului Bristol’ - 22 Decembrie
La invitatia Primarului Orasului Bristol dnul Marvin Rees, am fost onorat sa ma alatur - in
virtutea rolului de Presedinte al Corpului Consular Bristol - Grupului Strategic International.
Atragand participanti din randul leaderilor economici, politici, si din domeniul culural si spritual,
obiectivul grupului este acela de a trasa si monitoriza directia strategica a politicilor
economice, sociale si culturale ale Orasului Bristol.

Activitati Consulare/Umanitare 2020
In anul 2020 am fost confruntati cu o crestere exponentiala a activitatilor consulare ‘ne-vizibile’
dar care au necesitat comparativ un volum de lucru mult superior activitatilor publice.
Am avut asadar peste 60 de cazuri care au necesitat asistenta sociala si/sau repatrieri.
Atasez in Appendix I, o lista indicativa a primelor 40 de cazuril speciale. In plus, am asistat cu
repatrierea si inhumarea unui numar de sapte cetateni romani decedati, dintre care cel mai
tanar fiind in etate de 8 luni. In acest context am initiat si organizat crearea unei ‘Alei
Romanesti’ in cadrul Cimitirului Bristol. Pentru aceasta, tin sa multumesc Primariei Bristol
care ne-a pus la dispozitie acest spatiu, alocat strict comunitatii romanesti.
Un alt aspect care a inregistrat o intensificare a activitatii a fost numarul sporit de sedinte ale
Corpului Consular din Marea Bristanie pe teme de pandemie, asistenta comunitara si alegeri –
aproximativ 12. Desi a fost placut si folositor sa revad colegii de cariera si onorifici din Marea
Britanie, aceasta activitate ne-existenta anterior a adaugat desigur volumului de lucru.
Un aspect final care trebuie mentionat este activitatea intreprinsa in contextul celor sapte sectii
de votare propuse de Consulatul General Onorific in SV Angliei. Propunerea in sine s-a bazat
pe experienta anterioara si cunoasterea dimensiunii comunitatii. Regretabil, in ciuda
corespondentei intense cu patru primarii din circumscriptie, din motive de pandemie,
recomandarea autoritatilor locale, la fel ca in Tara Galilor, Liverpool si alte orase, a fost sa nu
organizam sectii de votare in persoana. In cele din urma cu sprijinul Misunii, au fost
organizate 2 sectii de votare fara implicarea formala a Consulatului General Onorific.
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Activitati Caritabile 2020

De-a lungul anului 2020, echipa CGOB a continuat activitatea caritabila initiata in 2013 si a
organizat colectarea si livrarea de ajutoare pentru Romania. De la infiintatrea trustului caritabil
am trimis ajutoare in 20 de judete ale Romaniei. Appendix II
Trimise sub egida trustului caritabil Din Bristol cu Drag si constand in imbracaminte,
incaltaminte, echipament didactic, electronic si pentru situatii de urgenta, in 2020 au fost
organizate 11 livrari constand in peste 3,000 kg de ajutoare.
Multumesc si pe aceasta cale partenerului nostru de la inceputul actiunii Domnului Nelu
Muresan si firmei MaxiBus Travel pentru livrari ireprosabile gratuite, voluntarilor nostri pentru
sprijin constant si desigur, tututor donatorilor nostri pentru generozitate.
Nr

Luna

Kg

Judet

1

Martie

400

Cluj

2

Mai

400

Salaj

3

Mai

450

Arges

4

Iunie

95

Bistrita-Nasaud

5

Iulie

200

Salaj

6

August

400

Teleorman

7

Noiembrie

185

Gorj

8

Noiembrie

250

Arges

9

Noiembrie

235

Botosani

10

Decembrie

250

Botosani

11

Decembrie

300

Salaj

Total

3,165 kg
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Appendix II

Din Bristol cu Drag 2020

Martie 2020

Iunie 2020

Noiembrie 2020

Decembrie 2020

Mai 2020

Mai 2020

Iulie 2020

August 2020

Noiembrie 2020

Noiembrie 2020

Decembrie 2020
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