Realizari

* A editat lucrarea document “ Razboi in Balcani ”, o radiografie a tot ceea ce s-a intamplat in
razboiul din Iugoslavia si implicatiile sale geopolitice;
* A participat la organizarea celei de-a doua editii a Universitatii de vara de la Izvoru Muresului,
august 1999, care a avut ca tema „Cultura si civilizatie in spatiul romanesc”;
A infiintat Biroul FNRP de la Sfintu Gheorghe si Miercurea Ciuc, care se ocupa de
monitorizarea problemelor comunitatilor romanesti din judetele Harghita si Covasna;
* A participat la organizarea Universitatii de Vara de la Covasna cu tema “Societatea civila,
istorie si tendinte”, septembrie 1999;
* In luna octombrie a organizat impreuna cu Academia Romana si Statul Major General al
Armatei, Seminarul international cu tema “ Civilizatie si geopolitica in Bazinul carpatic ”, cu
sprijinul financiar al S.N.PETROM, Banca Nationala a Romaniei, Bucuresti si Transilvania
General SRL - European Drinks, care a sponsorizat cu produse;
* La Libraria Sadoveanu, in luna octombrie 1999, a lansat oficial lucrarea “ Razboi in Balcani ”;
* A donat Colegiului National “Octavian Goga” din Miercurea Ciuc, 80 de manuale de istorie, ale
Editurii All, de clasa a XII-a plus albume “Spatiul Istoric si Etnografic Romanesc”, decembrie
1999;
* A infiintat tot in luna decembrie 1999, Biroul Fundatiei la Cernauti si a donat tot atunci copiilor
romani de acolo rechizite pentru pomul de Craciun;
* A lansat pagina web a Fundatiei care poate fi vizitata la adresa www.romanii.ro , cu ajutorul
sponsorizarii de catre Institutul de Comunicatii si Informatica (ICI), Bucuresti;
* In anul 2000 a organizat in luna ianuarie impreuna cu Academia Romana si Statul Major
General al Armatei Seminarul national cu tema “ Statul national unitar - intre traditie si
modernitate
”, care s-a bucurat de participanti
de marca din domeniile istoriei, culturii si politicii;
* A infiintat Biroul Fundatiei de la Baden Baden, Germania, in luna martie 2000, care a
organizat prin Dl. Dr. Gheorghe Olteanu, impreuna cu “Societatea germano-romana”, in orasul
Dortmund, conferinta internationala cu tema “ Ceangaii din Moldova ”, conferinta care a
subliniat originea romana a catolicilor din Moldova;
* Impreuna cu un grup de intelectuali din Covasna si Harghita a ajutat la infiintarea Centrului
European de Studii Covasna-Harghita, institutie autonoma, cu profil stiintific interdisciplinar, cu
sediul in orasul Sfintu Gheorghe;
* In parteneriat cu Centrul European de Studii Covasna-Harghita a organizat Simpozionul
international cu tema “Integrarea europeana si implicatii asupra zonei Harghita-Covasna”, in
luna mai 2000, cu invitati din Germania si Moldova; sprijinul financiar a fost acordat de catre
Banca Comerciala Romana (BCR) Bucuresti;
* A semnat in luna iunie 2000, un Protocol de colaborare cu Fundatia Culturala a Aromanilor din
Albania;
* A monitorizat presa straina si a reusit sa dea replici unor articole tendentioase aparute in
presa scrisa din strainatate - vezi Washington Post din 15.02.2000;
* A infiintat Biroul de la Milano, Italia care la randul lui a participat prin Doamna Director
Marioara Cirlan Salvadeo, cu un punct de vedere romanesc - redactat in urma colaborarii
Fundatiei cu Ministerul de Interne - la lansarea cartii profesorului italian Marco Revelli, cu titlul
“Fuori Luogo”, carte in care romanii erau descrisi ca un popor de “rasisti si persecutori de
tigani”;

1/4

Realizari

* A fost coorganizator, in luna august 2000, a celei de-a treia editii a „ Universitatii de Vara
Izvoru Muresului - a romanilor de pretutindeni
”, ce a avut ca tema „Integrare europeana si identitate nationala”;
* A contribuit la aparitia cartii “ Drama maghiarizarii romanilor din Covasna si Harghita ” scrisa
de Dna. Dr. Maria Cobianu-Bacanu, de la Institutul de Sociologie al Academiei Romane;
* A semnat, impreuna cu alte ONG-uri romanesti, un protest inaintat Senatului Romaniei, pentru
impiedicarea abrogarii Art. 200 din Codul Penal;
* A redactat un APEL catre organizatiile romanesti pentru sprijinirea fratilor romani din
Iugoslavia, in demersul lor pentru castigarea dreptului la invatatura si religie in limba materna.
Apelul Fundatiei a primit sprijin din partea comunitatilor romanesti din Italia si Germania, iar
Biroul Fundatiei din Milano a inaintat scrisori, semnate de peste o suta de romani, catre
Presedintele Iugoslaviei, Presedintele Italiei si conducatorii institutiilor europene abilitate sa ia
decizii in materie de minoritati si drepturile lor;
* A semnat in luna octombrie 2000, un Protocol de colaborare cu Forumul Cultural al Romanilor
din Bor, Iugoslavia;
* Biroul Fundatiei din Germania a redactat si trimis o scrisoare de sprijin pentru respectarea
drepturilor romanilor din Timocul sarbesc, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului de la
Strasbourg;
* A finantat in 2001, aparitia lucrarii profesorului Adrian Trifan - „Romanii din Bulgaria, evolutii si
perceptii istorice. Perioada interbelica” - carte care nu a mai aparut in librarii fiind topita de catre
primarul Brailei, pentru a nu strica relatiile de prietenie personale pe care le avea cu bulgarii (!);
* A deschis Biroul Fundatiei din America si Canada, unde Dl. Prof. Ing. Dr. Claudiu Matasa a
acceptat sa reprezinte Fundatia ca Director Coordonator. Acesta a acordat personal asistenta
logistica mai multor elevi romani - olimpici - aflati la concursuri in America;
* A informat, in februarie 2001, birourile sale din lume despre situatia arhitectului Sotiris Bletas,
aroman din Grecia, condamnat abuziv de autoritatile elene, pe motivul raspandirii de publicatii
ale Uniunii Europene, unde erau mentionate minoritatile lingvistice care traiesc in Grecia;
* A organizat in lunile aprilie-mai 2001, cu sprijinul financiar al B.C.R., un curs pentru tinerii
romani de pretutindeni aflati la studiu in Romania, cu tema „Cum sa deveniti lider”;
* A semnat un Protocol de colaborare cu „Societatea Culturala a Vlahilor (Romanilor) din
Bulgaria”, iunie 2001;
* In iulie 2001 a semnat un alt Protocol de colaborare cu „Asociatia Studentilor Basarabeni
Crestini din Timisoara”;
* A ajutat la infiintarea Oficiului pentru Drepturile Minoritatilor din Centrul si Sud-Estul Europei,
care are ca scop monitorizarea respectarii minoritatilor din zona si a celor romanesti in special.
ODMCSEE este organizatie non guvernamentala, non profit si independenta;
* A coorganizat editia din 2001 a „Universitatii de Vara Izvoru Muresului - a romanilor de
pretutindeni”, care a avut ca tema „Romanii si integrarea euro-atlantica”;
* In 2001 a lansat Colectia “ROMANII DE LANGA NOI”, colectie care va cuprinde editare de
carti, documente, harti, casete audio si video, compact discuri, care sa sprijine pastrarea si
afirmarea identitatii etnice a romanilor din teritoriile din jurul Romaniei si Balcani;
* In cadrul acestei colectii, tot in 2001, a editat lucrarea etnografica a Dnei. Dr. Monica Budis “Comunitatea Romaneasca de pe Valea Timocului bulgaresc”, volum aparut cu sprijinul exclusiv
al Casei de Economii si Consemnatiuni, Bucuresti si care a fost distribuit gratuit, comunitatilor
romanesti de pretutindeni;
* A lansat in cadrul Ambasadei Romaniei in Bulgaria, la Sofia, lucrarea Dnei. Monica Budis cu
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ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in cadrul unei receptii oficiale, decembrie 2001;
* A deschis in ianuarie 2002 Biroul Fundatiei la Chisinau;
* A demarat impreuna cu Grupul „ACUM” editarea revistei pentru tinerii romani de pretutindeni,
in cadrul unui proiect PHARE, revista care s-a distribuit gratuit in comunitatile romanesti de
pretutindeni;
* A finantat o initiativa a Grupului „ACUM” de a impartasi experienta scrierii proiectelor pentru
PHARE si altor studenti romani de peste hotare, aflati la studii in Romania;
* A participat la primul Simpozion International organizat de un ONG romanesc din valea
Timocului sarbesc, martie 2002 cand a semnat si un Protocol de colaborare cu „Asociatia
pentru Cultura Vlahilor-Romanilor din Serbia - Ariadnae Filum”. In urma protocolului au fost
donate un calculator si bani pentru activitatile viitoare ale asociatiei;
* A semnat un Protocol de colaborare cu Asociatia „Australian - Romanian Community Welfare,
Health & Services Association of Victoria Inc.” din Melbourn, Australia, in iunie 2002;
* A fost coorganizator in luna iulie 2002, a editiei a V-a a „ Universitatii de Vara Izvoru
Muresului - a romanilor de pretutindeni
” ce a avut ca tema „Tinerii romani si integrarea euro-atlantica” si scrierea de proiecte pentru
Comunitatea Europeana. Sponsorii editiei au fost: Banca Romana pentru Dezvoltare-Groupe
Societe Generale, Casa de Economii si Consemnatiuni, Romaqua - Borsec, Perla Harghitei,
Bere Aurora - Brasov, SNPetrom - Sf. Gheorghe; Finantat de Ministerul Informatiilor Publice si
Ministerul Tineretului si Sportului.
* In 2003 a acordat un sprijin financiar „Societatii de Cultura Macedo-Romane” pentru editarea
celui de-al doilea volum din „Carte de vacanta pentru aromani” a prof. Hristu Candroveanu.
* In urma proiectului DE CE NATO?, s-a reusit schimbarea paginii de internet a Fundatiei,
incluzandu-se si o pagina speciala dedicata problematicii integrarii in Alianta, utila pentru
informarea romanilor de pretutindeni. Pagina gazduieste acum, puncte de vedere ale romanilor
de pretutindeni.
* A monitorizat problematica asa numitului „Tinut Secuiesc” si a adus la cunostinta asociatiilor
romanesti din diaspora aceste discutii si implicatiile lor in randul populatiei romanesti din cele
doua judete.
* A participat la lansarea volumului „Romanii din Covasna si Harghita. Istorie. Biserica. Scoala.
Cultura.”, unde sunt ilustrate si activitatile Fundatiei in aceste doua judete.
* A fost partenerul Asociatiei Studentilor Basarabeni Crestini din Timisoara, la organizarea
editiei a III-a a „Zilelor Basarabiei”.
* A publicat materiale in mai multe numere ale revistei „Balcanii”, despre activitatile Fundatiei pe
zona, dar si despre problemele comunitatilor romanesti din acest areal.
* A fost partener in organizarea Simpozionului „Romanii din Balcani - Scoli si Biserici”, initiat de
prof. Univ. Dr. Adina Berciu de la Universitatea Bucuresti si „Societatea de Cultura
Macedo-Romana”; Mai, 2003
* Publicarea in revista „Balcanii” a unui amplu material dedicat Simpozionului mai sus amintit;
mediatizarea Simpozionului in: „Ziua”, „Formula AS” si TVRomania de maine (TVRm).
* Participarea la mai multe mese rotunde, conferinte si simpozioane ce tin de scopurile si
obiectivele Fundatiei.
* In prima jumatate a lui 2003 s-au incheiat parteneriate de colaborare cu mai multe asociatii din
Romania si din afara ei: Asociatia Culturala „Romania-Ucraina”, Grupul de Atitudine Civica
precum si Asociatia Tinerilor Etnici Romani „AVE” din Bulgaria.
* A intreprins vizite de documentare in comunitatile romanesti din Bulgaria si Iugoslavia;
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* Monitorizeaza situatia comunitatilor romanesti din tara si din afara tarii, aflate in pericol de
deznationalizare;
* A realizat numeroase intalniri cu romani din afara granitei, in scopul cunoasterii problemelor cu
care se confrunta comunitatile si ajutorarea acestora;
* A realizat intalniri cu oameni de stiinta si cultura din tara pe teme ce tin de obiectivele
Fundatiei.
* Editeaza volumul II al Colectiei „Romanii de langa noi” ce va avea ca tema: datini si obiceiuri
de nunta la megleno-romani. Lucrare sponsorizata exclusiv de Casa de Economii si
Consemnatiuni, cu sprijinul Editurii Ziua.
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