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     Consulatul Onorific al Romaniei in Bristol 

                www.consulatbristol.org.uk 
      Honorary Consulate of Romania in Bristol 

 

Raport de activitate - 2016 
 
Introducere 
 
In al treilea an de la inaugurare, Consulatul Onorific al Romaniei in Bristol a inregistrat o consolidare a 
activitatii pe toate planurile abordate: administrativ-electoral, politic, caritabil-umanitar, cultural si de 
promovare a intereselor Romaniei. 
 
Cu ajutorul unei echipe de voluntari determinati, cu sprijinul logistic si material al colaboratorilor britanici 
si romani si cu sprijinul Ambasadei Romaniei la Londra, sub egida Consulatului Onorific Bristol s-au 
inregistrat peste 20 de actiuni, evenimente si vizite (Apendix A).  Acest numar de actiuni, nu include 
actiunile filantropice organizate sub egida Trustului Din Bristol cu Drag (aripa caritabila a Consulatului 
Onorific Bristol) dedicate colectarii si livrarii de ajutoare materiale persoanelor si grupurilor dezavantajate 
din 14 judete ale Romaniei. In aceasta categorie de activitate, au avut loc zeci de actiuni de colectare si 
peste 15 livrari insumand peste 3800 kg de ajutoare trimise in Romania. (Apendix B)  
 
Continuand colaborarea inceputa in 2014, in anul 2016 a fost consolidat parteneriatul cu firma Marc 
White Solicitors Ltd. oferind servicii notariale si de legalizare bilingve membrilor comunitatii care doresc 
sa evite deplasarea la Londra pentru obtinerea de procuri si atestari documentare. 
 
Tot in anul 2016 si ca urmare directa a Brexitului, s-a stabilit parteneriatul cu firma de contabilitate si 
consiliere pe aspecte legate de rezidenta britanica, MHC & Co Ltd.  In cadrul acestui parteneriat, 
membrii comunitatii romane din jurisdictia noastra au acum posibilitatea de a accesa servicii bilingve, 
profesionale si autorizate de HMRC si Home Office. 
 
A fost extinsa activitatea inceputa in 2015 in Tara Galilor prin intalniri comunitare, umanitare si 
administrative culminand cu sprijinul organizarii unei noi sectii de votare in Cardiff, in cadrul alegerilor 
parlamentare din Decembrie 2016. 
 
A continuat consolidarea relatiilor cu mediul politic si administrativ din jurisdictie si au fost stranse 
legaturile diplomatice cu Ambasadorii Danemarcei, Georgiei si Republicii Moldova, precum si cu Consuli 
Onorifici din SV Angliei si Tara Galilor ai Italiei, Frantei, Georgiei, Ungariei, Lituaniei, Poloniei, 
Germaniei, Finlandei, Suediei si Norvegiei. 
 
Ca in anii precedenti, strategia Consulatului Onorific Bristol a constat in urmarirea prin diverse activitati 
independente sau sinergice, a patru deziderate majore enumerate mai jos.  
 
I. Consolidarea legaturilor intre comunitatile gazda britanice si cele romanesti nou venite. 
II. Promovarea culturii, artei si educatiei Romaniei 
III. Promovarea afacerilor, economiei si turismului Romaniei 
IV. Sprijinul comunitatii romanesti din SV Angliei si Romania 
  
De-a lungul anului 2016, Consulatul Onorific al Romaniei a continuat recrutarea si pregatirea unei echipe 
de voluntari cu ajutorul carora au fost planificate si desfasurate toate aceste proiecte. Subliniem ca unele 
dintre aceste proiecte au fost initiate de Consulul Onorific, altele au fost initiate de persoane din randul 
comunitatii, dar indiferent de cine au fost initiate, ele nu s-ar fi putut realiza fara ajutorul, sprijinul, munca 
neobosita si daruirea voluntarilor si a colaboratorilor nostri. 
 
Memberii comunitatii, voluntarii si colaboratorii Consulatului Onorific au fost cheia succesului din 2016. 

 
 
 
 
 

http://www.consulatbristol.org.uk/
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Activitati, actiuni si evenimente 2016  
 
 
1. Intalnire comunitara Bristol – Comunitatea Penticostala Bristol - 28 Februarie 
Anul a inceput pe o nota pozitiva cu o vizita si dialog in mijlocul comunitatii romane din Bristol. 
La invitatia Pastorului David Chelba, Consulul Onorific al Romaniei in Bristol (CO) a participat la 
slujba duminicala a Bisericii Penticostale Romane din Bristol.  Dupa slujba, CO a adresat o 
scurta cuvantare participantilor in cadrul unei intalniri comunitare. Foto 1. 
 
2. Intalnire comunitara – Comunitatea Ortodoxa Bristol - 3 Aprilie   
O noua invitatie in mijlocul comunitatii romane, de data aceasta din partea Parintelui Paroh Ioan 
Moldovan si a Bisericii Ortodoxe Romane Bristol. Dupa slujba, CO a adresat o scurta cuvantare 
participantilor si a raspuns intrebarilor venite din partea comunitatii. Foto 2 
 
3. Intalnire si dezbatere publica – Ambasadorul Regatului Danemarca in UK - 3 Mai 
Consulul Onorific a fost invitat sa participe la o dezbatere pe tema Brexit si impactul asupra 
comunitatilor UE din SV Angliei, gazduit de Camera de Comert Bristol cu ocazia vizitei in 
jurisdictia noastra a ES Ambasadorul Regatului Danemarca la Londra.  In cadrul discutiilor, CO 
al Romaniei i-a fost oferit un loc central, recunoscand rolul si impactul comunitatii. Foto 3 
 
4. Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Ortodoxa Plymouth -  12 Iunie 
La invitatia Parintelui Paroh Adrian Juganaru, CO a participat la slujba duminicala a Bisericii 
Ortodoxe Romane din Plymouth.  La sfarsitul slujbei, CO a adresat participantilor o scurta 
cuvantare urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri. Foto 4 
 
5. Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Ortodoxa Bristol -  26 Iunie 
La invitatia Parintelui Ioan Moldovan, CO a participat la slujba duminicala a Bisericii Ortodoxe 
Romane din Bristol.  La sfarsitul slujbei, CO a adresat participantilor o scurta cuvantare urmata 
de o sesiune de intrebari si raspunsuri pe teme de alegeri parlamentare si Brexit. Foto 5 
 
6. Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Baptista Bristol -26 Iunie 
La invitatia Pastorului Cornel Pelea, CO a participat la slujba duminicala a Bisericii Baptiste 
Romane din Bristol.  La sfarsitul slujbei, CO a adresat participantilor o scurta cuvantare pe teme 
de alegeri parlamentare si Brexit. Foto 6 
 
7.  Lansare de carte romeneasca, Bristol - 26 Iulie  
Prima lansare de carte romaneasca - sperand sa fie una din multe.  De data aceasta o carte 
pentru copiii Britanici si Romani scrisa de o romanca Dr Cristina Mihailovici.  Participand la 
ceremonia lansarii, CO a felicitat autorul aducand multumiri comunitatii locale pentru sprijinul 
acordat.  Evenimentul a fost evidentiat ca inca o un exemplu prin care romanii din SV Angliei 
contribuie activ la viata economica, sociala si culturala a jurisdictiei noastre. Foto 7 
 
8. Intalnire comunitara - Vizita Senatorului Badea Bristol - 28 Iulie 
Raspunzand cu solicitarii Departamentului Romanilor de Pretudindeni, Consulatul Onorific 
Bristol a fost bucuros sa organizeze vizita la Bristol si imprejurimi a Dlui Senator Viorel Badea, 
ales in Colegiul Diaspora.  In cadrul intalnirii cu membrii comunitatii care a avut loc la sediul 
Consulatului Onorific, au fost abordate aspecte de interes comunitar si electoral. Foto 8 
 
9. Dezbatere publica – ‘3 Milioane cetateni UE’ - 12 Octombrie 
Recunoscand contributia comunitatii romane la economia locala si luand in considerare 
impactul semnificativ al Brexitului asupra comunitatii noastre, CO a fost invitat de organizatia 3 
Milione (de cetateni Europeni in Marea Britanie) sa vorbeasca la evenimentul local Bristol.  A 
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fost evidentiata cresterea comunitatii precum si nevoia prioritara de asistenta in dobandirea 
rezidentei permanente in Regatul Unit.  Foto 9 
 
10. Slujba religioasa civica – 'Duminica Legala’ - 16 Octombrie  
La invitatia Inaltului Serif al Comitatului Bristol, CO a participat impreuna cu alti reprezentati 
diplomatici si oficialitati locale la slujba religioasa traditionala de deschidere a anului legal 
britanic, o traditie inceputa in urma cu peste 9 secole.  In cadrul serviciului religios au fost aduse 
multumiri si urari de succes tuturor reprezentantilor profesiilor legale si juridice.  Foto 10 
 
11. Intalnire comunitara – comunitatea Penticostala Bristol - 23 Octombrie  
La invitatia Pastorui David Chelba CO a participat la slujba duminicala a Bisericii Penticostale 
Romane din Bristol.  Dupa slujba, CO a adresat o scurta cuvantare participantilor in cadrul unei 
intalniri comunitare si a raspuns unor intrebari pe diverse teme. Foto 11. 
 
12. Intalnire cu Ambasadorul Romaniei in UK, Londra - 19 Octombrie 
Bucurosi sa uram un calduros bun venit la post noului Ambasador Extraordinar si Plenipotential 
al Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, ES Dr Dan Mihalache. In cadrul 
sedintei de prezentare, CO a inmanat ES Dlui Ambasador Raportul de Activitate pe anul 2015 si 
a inaintat o calduroasa invitatie in mijlocul comunitatii romane din SV Angliei.  Foto 12  
 
13. Grup de lucru municipal 'Brexit', Bristol - 26 Octombrie 
Recunoscand marimea comunitatii romane din Bristol si potentialul impact asupra romanilor, 
CO a fost invitat sa faca parte alaturi de alti consuli onorifici din grupul de lucru Brexit intiat de 
Primarul Orasului Bristol, avand astfel acces la cele mai inalte foruri locale. Foto 13. 
 
14. Intalnire Ambasadorul Georgiei in UK, Bristol - 29 Octombrie 
Prilejuita de conferirea Cetateniei Georgiene Dlui Derek Pickup, a avut loc la Bristol vizita 
Ambasadorului Georgiei in Regatul Unit.  Vizita a culminat cu o receptie traditionala Georgiana 
in cadrul careia CO, ca prieten si girant al Dlui Pickup i-a fost oferit un rol central.  In cadrul 
discursurilor, a fost evidentiata prietenia dintre popoarele Georgiene si Romane precum si 
nevoia de a lucra in stransa cooperare in arii de interest comun.  Foto 14. 
 
15. Intalnire comunitara – Alegeri, Comunitatea Ortodoxa Romana Cardiff - 29 Octombrie  
Dand urmare solicitarii Ambasadei Romaniei la Londra, CO a intreprins o noua vizita in Tara 
Galilor in scopul organizarii unei noi sectii de votare in Cardiff.  In cadrul vizitei la Biserica 
Ortodoxa Romana din Cardiff, au fost discutate aspecte de interes comunitar si a fost lansata o 
invitatie membrilor comunitatii de a se implica activ si de a sprijini sectia de votare. Foto 15. 
 
16. Zbor Inaugural Bristol – Bucuresti - 9 Noiembrie 
Culminare a unui proiect initiat de Consulatul Onorific Bristol, primul zbor direct Bristol - 
Romania a avut loc pe data de 9 Noiembrie 2016.  Inceput din anul 2014, acest proiect a avut 
ca scop stabilirea unei legaturi aeriene directe Bristol-Romania in sprijinul comunitatilor romane, 
britanice si turismului din cele doua tari.  Ryanair, firma operatoare a invitat CO la bordul 
aeronavei unde i s-a oferit oportunitatea de a multumi colaboratorilor si voluntarilor. Foto 16. 
 
17. Intalnire comunitara – Ziua Nationala, Comunitatea Romana Yeovil -  27 Noiembrie 
La invitatia Pastorui Dr Ciprian Cociuba, CO a participat la slujba duminicala a Bisericii 
Evanghelice Romane din Yeovil, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Dupa intonarea Imnului 
de Stat al Romaniei si slujba, CO a adresat o scurta cuvantare participantilor in cadrul unei 
intalniri comunitare si a raspuns unor intrebari pe diverse teme. Foto 17. 
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18. Intalnire comunitara – Comunitatea Ortodoxa Romana Bristol, 4 Decembrie  
La invitatia Preotului Paroh Ioan Moldovan, CO a participat la slujba religioasa a Bisericii Sfintii 
Imparati Constantin si Elena din Bristol.  Dupa slujba, CO s-a adresat comunitatii pe teme 
legate de Brexit abordand unele mituri legate de iesirea Marii Britanii din UE. Foto 18. 
 
19. Sectia de vot Bristol – Alegeri Parlamentare, 11 Decembrie 
Consulatul Onorific a gazduit o sectie de votare, in cadrul alegerilor parlamentare din 
Decembrie 2016.  Numit Presedinte al Sectiei de Votare 292, CO a fost insarcinat cu 
organizarea logistica, numararea si validarea voturilor.  Peste cinci zile de activitate intensa 
depusa de voluntarii si colaboratorii nostri in sprijul comunitatii si democratiei.  Foto 19. 
 
20. Gala Premiilor Comunitatilor Etnice din SV Angliei, 18 Decembrie  
Participand pentru al treilea an consecutiv la acest eveniment, CO impreuna cu voluntari si 
colaboratori au reprezentat cu bucurie comunitatea romana din SV Angliei, primind doua premii: 
Premiul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (Dna Gabriela Stoica) si Mentiune Speciala pentru 
Dezvoltare Comunitara (Dr Razvan Constantinescu).  In cadrul evenimentului a continuat 
consolidarea relatiilor de lucru cu personalitati din mediul politic si de afaceri local.  Foto 20. 
 
21. Slujba de Craciun a Lordului Primar Bristol, 20 Decembrie 
La invitatia Lordului Primar al Orasului Bristol, CO a participat alaturi de Consulul Onorific al 
Georgiei la slujba de Craciun si concertul de colinde oferite de Lordul Primar municipalitatii 
Bristol. In cadrul acestui eveniment, ultimul pe anul 2016, Lordul Primar a inaintat ES 
Ambasadorului Romaniei in Regatul Unit o calduroasa invitatie de a ne vizita orasul.  Foto 21. 
 
 
Aprecieri si multumiri 
 
De-a lungul anului 2016 Consulatul Onorific al Romaniei la Bristol a desfasurat o activitate 
bogata.  Sutem mandri si onorati ca desi departe de Romania, am putut contribui la promovarea 
tarii, valorilor si poporului nostru.   
 
Toata aceasta activitate a fost posibila datorita sprijinului, indrumarii, contributiei, daruirii si 
muncii asidue a multor persoane, grupuri si institutii carora doresc le multumesc: 
 
Echipei de voluntari ai Consulatului Onorific al Romaniei la Bristol, 
Leaderilor spirituali Britanici si Romani de diferite denominatii,  
Partenerilor nostri din transport, politie si sistemele de sanatate si legale 
Leaderilor politici, economici si mass-media din Bristol, 
Primariei Orasului Bristol 
Membrilor comunitatilor Britanice si Romane care s-au implicat in sprijinul comunitatii si 
 
Familiei mele Constantinescu/Roman pentru sprijin constant, munca, generozitate si loialitate. 
 
 
Dr Răzvan U Constantinescu 
Consul Onorific al Romaniei in SV Angliei 
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APPENDIX A 
 
Galerie foto - activitati, actiuni si evenimente 2016  

 
Foto 1 - Intalnire comunitara Bristol – Comunitatea Penticostala Bristol 

 
 

Foto 2 - Slujba religioasa Bristol - Comunitatea Ortodoxa Bristol 

 
 

Foto 3 - Intalnire si dezbatere publica – Ambasadorul Regatului Danemarca in UK, Bristol 
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Foto 4 - Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Ortodoxa, Plymouth  

    
 
Foto 5 - Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Ortodoxa,Bristol 

 
 
Foto 6 - Intalnire comunitara – Brexit, Comunitatea Baptista, Bristol 
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Foto 7 - Lansare de carte romaneasca, Bristol 
 

 
 

Foto 8 - Intalnire comunitara - Vizita Senatorului Badea, Bristol 

  
 

Foto 9 - Dezbatere publica – ‘3 Milioane cetateni UE’, Bristol 
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Foto 10 - Slujba religioasa municipala – Duminica Legala’, Bristol 

  
 

Foto 11- Intalnire comunitara – Comunitatea Penticostala, Bristol 

 
 

Foto 12 - Intalnire cu Ambasadorul Romaniei in UK, Londra 
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Foto 12- Grup de lucru municipal – Brexit, Bristol 

 
 
Foto 13 - Intalnire Ambasadorul Georgiei in UK, Bristol 

 
 
Foto 14 - Intalnire comunitara – Comunitatea Ortodoxa Romana, Cardiff 
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Foto 15 - Zbor Inaugural Bristol – Bucuresti 

     
 

Foto 16 - Intalnire comunitara – Ziua Nationala, Comunitatea Romana, Yeovil 

     
 

Foto 17 - Intalnire comunitara – Comunitatea Ortodoxa Romana, Bristol 

 
 
 
 
 



11 Consulatul Onorific al Romaniei in SV Angliei – Raport de Activitate 2016 

 

Foto 18 - Sectia de vot Bristol – Alegeri Parlamentare, Bristol 

  
 
Foto 19 - Gala Premiilor Comunitatilor Etnice din SV Angliei, Bristol 

  
 
Foto 20 - Slujba de Craciun a Lordului Primar Bristol 
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APPENDIX B 
 
Livrari caritabile 2016 - Din Bristol cu Drag - www.bristolovetrust.uk 
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