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I.MESAJ DIN PARTEA PREŞEDINTELUI ARRC 
 

 „Stimaţi membri ai ARRC, 

În anul 2015, ARRC, deşi are mijloace finaciare reduse, având un număr destul de mic de membri 
plătitori , a reuşit totuşi să realizeze, în colaborare cu Ambasada României la Praga, cele două acţiuni 
principale care deja s-au transformat în tradiţie anuală şi anume a-VI-a ediţie a Sărbătorii Românilor 
din Cehia şi Serata de Crăciun.  

Analizând retroactiv desfăşurarea acestor acţiuni, putem spune că ambele au avut un succes deosebit 
confirmat atât prin numărul mare de participanţi, care apreciem că au fost în număr de circa 800 de 
persoane la Sărbătoarea Românilor şi circa 150 de persoane la Serata de Crăciun, cât şi prin bogatul 
program prezentat, prin calitatea ansamblurilor folclorice, a celorlalţi interpreţi,  prin bogăţia ofertelor 
gastronomice şi  băuturilor tradiţionale, prin personalităţile prezente în frunte cu conducerile celor 
două ambasade a Romaniei şi a Moldovei la Praga şi a celorlalte personalităţi. 

În nici un caz nu putem să omitem şi prestaţia artistică de calitate a membrilor comunităţii 
moldoveneşti din Praga. 

Trebuie să mai subliniem aici şi aportul sponsorilor, în frunte cu Městska Část Praha 5 şi de asemenea 
sprijinul important al Muzeului Naţional Ceh, Secţia Etnografica, care ne-a permis să organizam, cu 
titlu gratuit, acţiunea din parcul Kinsky, pe terasa Musaion. 

Din fericire, am primit şi sprijnul proniei cereşti prin faptul că şi la a-VI-a ediţie am beneficiat de un 
timp foarte frumos ceea ce a avut de asemenea un aport foarte important la succesul acţiunii din 
parcul Kinsky. 

În ce priveşte Serata de Crăciun, trebuie să remarcăm calitatea extraordinară a ansamblului de copii 
Cununiţa Năzdrăvană din Satu Mare România care au avut o prestaţie incredibilă pentru nişte copii la 
vârste atât de fragede.   

Tot în cursul anilor 2014 şi 2015, ARRC a organizat un număr de 10 participări de ansambluri folclorice 
româneşti la festivaluri de profil din Cehia şi ansambluri folclorice din Cehia la festivaluri folclorice din 
 din România. 

Dintre acestea amintim ansamblurile româneşti din Simeria, Satu Mare, Zadareni, Macea şi Zimandul 
Nou din judeţul Arad şi ansamblul folcloric din Caransebes iar din Cehia amintim ansamblurile 
folclorice din Tvrdonice, Chrudim, Kunovice, Pisek etc. 

Pentru anul 2016 sunt în pregătire alte colaborări pe care le vom preciza ulterior. 

Mai trebuie să amintim de asemenea şi faptul că în anul 2015 a avut loc şi adunarea generală de 
alegeri privind conducerea ARRC, alegeri desfăşurate legal şi democratic.“ 

Ing. Nicolae Dedulea 
Președinte al Asociației Românilor din Republica Cehă 
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II.REALIZĂRI ŞI IMPLICARE COMUNITARĂ ÎN ANUL 2015 

 
1.Sărbătoarea Românilor din Republica Cehă 

             

         Duminica, 28 iunie 2015 a avut loc de-a VI a ediţie a  Sărbătorii Românilor din Cehia, ediţie care a 

avut un succes şi un răsunet şi mai mare decât cele din anii precedenţi.  

Timpul deosebit de frumos a ajutat ca pe terasa Muzeului Etnografic din Praga, în frumosul parc 

Kinsky, numărul participanţilor să fie şi mai mare decât în anii anteriori. Încă de la orele prânzului 

primii participanţi şi-au făcut apariţia în zona de sărbătoare, pe parcursul întregului eveniment au fost 

prezente mai mult de 800 de persoane. 

Trebuie să remarcăm faptul că la această ediţie am avut onoarea să fie alături de noi, în afară de 

excelentele lor, doamna Daniela Gîtman, ambasadorul României la Praga şi domnul Ştefan Gorda, 

ambasadorul Republicii Moldova la Praga şi domnul Angel Tîlvăr, ministrul pentru românii de 

pretutindeni.  

De asemenea ne-am bucurat şi la această ediţie de prezenţa unor personalităţi cu înalte funcţii atât 

din Cehia cât şi din România precum: domnul Hynek Kmoniček ambasador şi consilier al preşedintelui 

Cehiei pe probleme internaţionale, doamna Petra Červinkova directorul muzeului etnografic al Cehiei, 

doamna Dana Andreica, directorul Centrului Cultural Municipal Arad, domnul Dr.Virgil Jireghie de la 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad şi domnul Petr Lachnit din partea Primăriei Praga 5. 

Cei prezenţi s-au delectat privind şi ascultând programul de înaltă ţinută artistică prezentat de către 

ansamblurile folclorice special invitate cu această ocazie "Sanzâienele" din Arad şi "Spicul" din Olari 

judeţul Arad. Ansamblul Kodrjanka din Praga, al grupului moldovenilor care fac parte din ARRC a 

întreţinut atmosfera şi în acest an cu un repertoriu bogat.   

Programul artistic a cuprins şi alte reprezentări ale unor solişti de muzică populară sau uşoară. 

În mod deosebit trebuie să subliniem prestaţia solistei Roxana Suciu care a dovedit un real talent în 

interpretarea cântecului popular din zona judeţului Arad.  
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La fel, soliştii vocali de muzică uşoară au fost neaşteptat de buni astfel că trebuie remarcaţi Gabriela 

Petraş, Alex Jucşor şi Vlad Şerban. 

Nu putem să trecem cu vederea prestaţia foarte bună a ansamblului folcloric Kodrjanka al 

moldovenilor din Praga cât şi talentul cântăreţei Rodica Moscovciuc care a interpretat o arie foarte 

largă de cântece, începând cu cântecul popular şi terminând cu muzica uşoară, spectacol care a 

determinant participanţii să danseze în număr mare în faţa scenei.   

Sărbătoarea românilor din Republica Cehă din 2015 a oferit şi o gamă diversificată de produse 

culinare romaneşti. Astfel în parcul Kinsky s-a transformat pentru o dupămiază de duminică într-o 

adevarătă sărbătoare câmpenească cu mici la gratar, sarmale, salată de vinete, plăcinte şi multe alte 

deserturi româneşti pregătite special cu această ocazie. Nu puteau să lipsească standurile cu bere şi 

vinuri româneşti, cafea, ceaiuri, dar şi un colţ cu produse de artizanat şi jucării pentru copii.  

Un element important în cadrul Sărbătorii Românilor 2015 l-a constituit Tombola. Participarea din 

acest an a fost impresionantă având în vedere că premiile puse în joc au fost foarte atractive. Membrii 

ARRC, Ambasada României la Praga, Institutul Cultural Român la Praga dar mai ales sponsorii generoşi 

au oferit peste 70 de premii valoroase. 

În mod special mulţumim Ambasadei României la Praga care a fost şi partenerul nostru principal, 

sponsorilor noştri, Primaria Praga 5, Tarom, Unilever, Dallmayr, Western Union, Planet Drinks, 

Krampera Bohumir.  

Nu trebuie să uităm de susţinerea importantă a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de 

Pretutindeni, din cadrul MAE România, personal domnului ministru Angel Tîlvăr, pentru ajutorul 

financiar primit şi pentru faptul că ne-a onorat şi cu prezenţa dumnealui la sărbătoarea din 2015. 

În mesajul transmis în  deschiderea evenimentului, oficialul român a vorbit despre importanța unei 

astfel de sărbători, care adună comunitatea în jurul a tot ceea ce o leagă de România: limbă, cultură și 

identitate românească.  Totodată, ministrul delegat Angel Tîlvăr a apreciat faptul că în Republica Cehă 

românii alcătuiesc o comunitate puternică. Aceasta își susţine cu tărie originile românești și își 

menține identitatea etnică și culturală. „Sărbătoarea românilor din Republica Cehă este un eveniment 

care se înscrie, deja, într-o frumoasă tradiție. Această continuitate este semnul abnegației, hotărârii și, 
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mai ales, al dragostei față de tot ceea ce este românesc. Prin straiele noastre, prin muzica noastră, 

prin dansurile noastre, care coboară din vechime, prin gustul bucatelor ce vin din bogăția pământului 

nostru, noi sărbătorim sufletul românesc”, a spus demnitarul român în faţa celor câteva sute de 

români şi cehi care au fost prezenţi la sărbătoare.  

 Câteva crâmpeie din România au fost foarte aproape de noi la Sărbătoarea din anul 2015 prin 

expoziţia de fotografii cu peisaje şi elemente din Valea Crişului.  

La fel, colţul copiilor a fost plin pe tot parcursul zilei. Cei mici s-au bucurat de jocurile special 

amenajate pentru ei dar şi de jucăriile de la standul prezent în parc.  

Hora mare, care s-a încins spre final a depăşit orice aşteptare. Cei prezenţi au dorit continuarea 

jocului şi a muzicii deşi timpul alocat pentru sărbătoare era deja înaintat.   

Şi această ediţie a Sărbătorii Românilor din Cehia a fost posibilă prin implicarea benevolă a multor 

iubitori de ţară natală sau cultură românească. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat la 

organizarea şi desfăşurarea Sărbătorii Românilor din Cehia ediţia a VI a, 2015. De asemenea trebuie să 

mulţumim colegilor din asociaţie şi anume domnilor Cristian Peşel, Florin Drăghici, Mihai Nicuşor, 

Andrei Szeredi, Adi Buta, Andrei Danciu, Sorin Dedulea, Mleziva Herman, Nicolae Barzoi, Nicolae 

Dedulea şi doamnelor Irena Pastramagiu, Daniela Fronea, Rodica Moscovciuc, ghidului Laura 

Stănescu, doamnei Mariana Mihailă precum şi moderatorilor de la spectacol Roxana Pentilescu şi 

Pavel Klima. 

 

    2.Serata de Crăciun a românilor şi moldovenilor din Cehia 

          

         Un alt eveniment devenit tradiţional în preajma sărbătorilor de iarnă este Serata de Crăciun  

care în 2015 a avut loc în data de  12 decembrie, la sediul Ambasadei României la Praga.  Serata de 

Crăciun este o seară specială dedicată comunităţilor românilor şi moldovenilor din Republica Cehă. 

Manifestarea, care a avut loc pentru al patrulea an consecutiv la Ambasadă, a fost organizată tot în 

strânsă colaborare cu Asociaţia Românilor din Republica Cehă (ARRC) și reprezentanţii comunităţii 
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moldoveneşti. În acest an un sprijin important l-am primit şi din partea Consiliului Județean Satu 

Mare.  

Gazdele care au primit colindătorii în palatul Ambasadei României au fost însărcinatul cu afaceri a.i. al 

Ambasadei României, Bogdan Neagu, președintele ARRC, Nicolae Dedulea și reprezentanta 

comunității moldovenești din Republica Cehă, Rodica Moscovciuc. Insărcinatul cu afaceri a.i. al 

Ambasadei României, Bogdan Neagu a adresat mulţumiri membrilor celor două comunităţi pentru 

interesul ferm și constant de a-și păstra și prezenta valorile și tradițiile comune, chiar dacă viața i-a 

îndepărtat de locurile de origine. 

Atmosfera Sfintelor Sărbători în spirit românesc a fost împărtăşită numeroşilor participanţi prin 

evoluţia, alături de bradul de Crăciun, atât a Ansamblului Folcloric “Cununița Năzdrăvană” din Satu 

Mare, a cărui prezență a fost facilitată de Consiliul Județean Satu Mare, cât şi a grupului popular 

Kodrjanka al comunității moldoveneşti din Praga. La finalul programului, copiii colindători au împărţit 

celor prezenţi nuci, mere şi cozonac aduse chiar din România, de la Satu Mare.   

De asemenea, în cadrul recepţiei care a urmat programului artistic, au putut fi degustate vinuri și 

specialităţi culinare tradiționale de sezon, toate bucatele fiind oferite de catre Ambasada României la 

Praga. 

Ansamblul Folcloric “Cununița Năzdrăvană”, a fost înfiinţat în 2004, fiind format din elevi și preșcolari 

cu vârste cuprinse între 3 și 15 ani. Este parte a Ansamblului Folcloric “Cununița” care are o activitate 

de 30 de ani. Repertoriul Ansamblului “Cununița Năzdrăvană”, laureat al mai multor festivaluri de 

profil, cuprinde cântece și jocuri populare din zona folclorică Codru a județului Satu Mare. 

Ansamblul folcloric Kodrjanka a fost înfiinţat în anul 2012 de către un grup de tineri din comunitatea 

moldovenilor din Praga. Membrii săi promovează, în Republica Cehă, muzica şi dansurile populare 

româneşti si moldovenesti. Grupul participă frecvent la festivaluri etnofolclorice din diverse oraşe 

cehe, la evenimente de prezentare a Republicii Moldova şi la numeroase manifestări culturale 

organizate de primăriile de sector din Praga.  
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Serata de Crăciun contribuie la promovarea identității comune a românilor și moldovenilor din Cehia 

pe lângă celelalte activităţi ale ARRC.  

 

        3.Barevná Devítka 2015 
 
          A devenit deja un obicei ca un fiecare an România să fie reprezentată şi la Festivalul 

Multicultural “Barevná Devítka”, eveniment care reuneşte anual la Praga cultura din zeci de ţări şi 

comunităţi străine prezente pe teritoriul Cehiei. Festivalul este organizat de Primaria Praga 9, iar în 

anul 2015 România a fost prezentă prin Asociaţia Românilor din Republica Cehă (ARRC) şi Institutul 

Cultural Român la Praga. Pe lângă promovarea culturii şi tradiţiei muzicale asigurată de către 

ansamblul Kodrjanka şi ICR Praga, un element important l-a constituit prezenţa unor gustări 

româneşti. Compania European Drinks & Foods a fost prezentă şi aici cu tradiţionalii mici, salată de 

vinete, dulciuri alături de un alt iubitor de România care a adus vinuri Murtfatlar. Numeroase 

persoane prezente pe 29 august 2015 în parcul Podvini din Praga 9  s-au putut bucura aşadar de 

bucate specifice româneşti stropite apoi cu un vin din România.  

 
 

   4.Moment aniversar relaţii diplomatice Romania-Republica Cehă 

 

             Asociaţia Românilor din Republica Cehă a participat la seminarul organizat la Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii Cehe care a marcat aniversarea a 95 de ani de la stabilirea relaţiilor 

diplomatice între România şi Republica Ceha. Preşedintele ARRC a prezentat la evenimentul aniversar 

rolul comunităţilor de români şi cehi în colaborările bilaterale. 

Evenimentul a avut loc, luni, 25 mai 2015 şi a reunit în Sala Oglinzilor din Palatului Černín, din Praga 

numeroşi diplomaţi şi reprezentanţi oficiali ai celor două ţări. Seminarul aniversar a fost deschis de 

către amabasadorul României în Republica Ceha, Excelenţa sa Daniela Gîtman şi de către secretarul de 

stat din Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe. Pe lângă ambasadorii României şi Moldovei 

au fost prezenţi Petr Drulak secretar de stat din Cehia, JIŘI Šitler, fostul ambasador al Cehiei în 

Bucureşti şi actualul împuternicit al guvernului ceh pentru problema holocaustului, ambasadorul 

Slovaciei la Praga. 
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Ambasadorul României, Daniela Gîtman a oferit exemplul cooperarii româno-cehe în sustinerea 

Republicii Moldova în procesul de aderare europeană şi a amintit despre înfiinţarea, în noiembrie 

2014, la Praga, a Grupului interparlamentar de prietenie România – Republica Cehă – Republica 

Moldova sub conducerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Jan Hamáček. 

Alături de discursurile rostite de diplomaţii cehi şi români a luat cuvantul şi reprezentantul Asociaţiei 

Românilor din Republica Cehă la acest eveniment. Preşedintele ARRC, Nicolae Dedulea a prezentat 

dimensiunea interumana a relaţiilor bilaterale punând accent pe importanţa comunităţilor de români 

şi cehi ca punţi de legătură. 

Comunicarea susţinută din partea ARRC a făcut o analiză concisă a istoricului privind relaţionarea 

celor două popoare  România-Republica Cehă prin intermediul comunităţii de cehi de pe malurile 

Dunării şi a grupului de români care au migrat în zona Moravia din Cehia. 

De asemenea a fost prezentată comunitatea de români existentă la ora actuală în Republica Ceha, 

comunitate formată în jurul migraţiei forţei de muncă din România spre Cehia. 

„După anul 1990, urmare a liberei circulaţii în spaţiul european, s-a constatat faptul că şi o serie de 

muncitori români, mai ales  muncitori de înaltă calificare în meserii deficitare în Cehia au început să 

lucreze în R. Cehă formând astfel o primă comunitate de români în Cehia. În ultimii 5 ani s-a constatat 

de asemenea că un număr însemnat de tineri români cu studii superioare, cu înaltă  calificare în 

domeniul IT, au fost angajaţi şi lucrează în Cehia în general la companii multinaţionale în domeniul IT 

în special la Brno şi în Praga, formându-se astfel o a doua comunitate de români. Există şi o a treia 

comunitate de muncitori  români în Cehia şi anume cei folosiţi la munci cu nivel redus de calificare cum 

ar fi în agricultură”, a menţionat Nicolae Dedulea, preşedintele ARRC în timpul mesajului trasmis la 

acest eveniment. 

       Seminarul privind relaţiile bilaterale a fost organizat de Ambasada României în Republica Ceha a 

Institutul Cultural Roman la Praga, în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii 

Cehe.  

 

 



ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN REPUBLICA CEHĂ - SDRUŽENÍ RUMUNŮ V ČESKÉ REPUBLICE  
R.A.Dvorského 601/59, 109 00 Praha 10, Česká republika 

info@romaniincehia.com; www.romaniincehia.com 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

9 

           5. Noaptea Bisericilor 

 

           Parohia ortodoxă în limba română din Praga cu sprijinul unor membri ARRC a participat la 

evenimentul anual Noptea Bisericilor. Astfel biserica creştinilor ortodocşi români din Cehia a intrat în 

circuitul lăcaşelor de cult din Cehia care au putut fi vizitate şi cunoscute cu ocazia evenimentului din 

29 mai 2015. Anul trecut Parohia de limba romana „Sfântul Arhanghel Mihail şi Binecredinciosul 

Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, situată în Grădinile Kinsky din Praga a luat parte pentru a doua oară 

la acest eveniment.  

Programul de prezentare a bisericii româneşti din această zi a fost pregătit cu sprijinul important al 

Cameliei Isaic din cadrul ARRC şi al părintelui Andrei Danciu. Prezentarea culturală şi spirituală a 

început după-amiază la ora 18 şi a durat câteva ore până târziu în noapte şi a cuprins slujba de 

vecernie, prezentarea bisericii, a icoanelor şi tehnicii de pictură a icoanelor precum şi cântece 

religioase. Numeroşii vizitatori români dar şi cehi au mai putut gusta şi câteva preparate culinare 

tradiţionale româneşti pregătite de doamnele din comunitatea de români din Cehia, cum ar fi sarmale 

şi placinte.  

„Noaptea bisericilor” este un eveniment anual organizat în mai multe state din Europa Centrală și de 

Vest, printre care Republica Cehă, Austria, Italia, Olanda și anumite landuri ale Germaniei. 

 În cadrul acestei acțiuni, persoanele interesate vizitează bisericile înscrise în proiect. Scopul 

evenimentului este atât de a permite bisericilor sau cultelor religioase de a prezenta publicului 

lăcașurile și adunările de rugăciune, cât și de a realiza o apropiere a oamenilor dintr-o anumită zonă 

geografică, indiferent de religia acestora. 

 

          6.Întâlniri de lucru cu oficiali şi diaspora 

 

Intrevedere cu ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr  

               În  ianuarie 2015 conducerea ARRC  a avut o întrevedere cu ministrul delegat pentru relaţiile 

cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr şi cu președintele Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială 
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din Camera Deputaților, Florin Iordache.   Întâlnirea de lucru a avut loc î data de 26 ianuarie 2015 , la 

sediul Ambasadei României la Praga, iar ARRC a fost reprezentată de către preşedintele ARRC Nicolae 

Dedulea şi de catre Cristian Pesel şi Daniela Fronea.  

În cadrul întâlnirii organizate la sediul misiunii diplomatice române, conducerea ARRC a vorbit despre 

principalele obiective și proiecte derulate până în prezent de Asociație, menționând colaborarea 

foarte bună cu Ambasada României și ICR Praga. De asemenea, a fost menţionată cooperarea 

excelentă dintre comunitatea românească și cea moldovenească în plan local, concretizată prin 

numeroase acțiuni comune care au contribuit atât la prezentarea, în Republica Cehă, a identității 

comune a românilor și moldovenilor, cât și la păstrarea şi revigorarea tradiţiilor româneşti.  

Conducerea ARRC a exprimat interesul pentru consolidarea dialogului și a parteneriatului cu 

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, fiind prezentate proiectele majore 

pe care Asociația intenționează să le desfășoare în cursul acestui an, cu condiția asigurării resurselor 

financiare necesare implementării acestora. 

Discuțiile cu membrii grupului asociativ din Republica Cehă au oferit o mai bună cunoaștere a 

preocupărilor acestora și a proiectelor concrete propuse comunității de români, care au ca obiectiv 

păstrarea valorilor identitare românești - limbă, cultură, civilizație, protejarea drepturilor românilor, 

menținerea legăturii cu țara și promovarea imaginii României în ţara de reşedinţă. 

Ministrul delegat pentru relația cu românii de peste hotare a apreciat diversitatea și calitatea 

acțiunilor ARRC, spiritul constructiv în care conlucrează membrii Asociației şi a subliniat contribuția în 

comunitățile din diaspora. Demnitarul român a exprimat interesul pentru continuarea dialogului cu 

ARRC și sprijin pentru materializarea proiectelor Asociației. A prezentat şi prioritățile mandatului 

preluat în decembrie 2014, precum și principalele obiective ale sesiunii de finanțare pentru 2015.  

Praticipare la Forumul Românilor de Pretutindeni de la Bonn  

În luna martie 2015 ARRC a participat la Bonn la consfătuirea informală organizată cu românii din 

diaspora. Din partea românilor din Republica Ceha au participat membrii ARRC Cristian Peşel, Andrei 
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Danciu şi Nicolae Bârzoi.  Întâlnirea a făcut parte din campania "Dialog cu Diaspora pe teme 

consulare", lansată de Ministerul Afacerilor Externe ( MAE), iar temele principale au vizat: prezentarea 

proiectelor de modernizare şi informatizare a reţelei şi serviciilor consulare desfăşurate de MAE, 

modalităţi de reducere a riscurilor implicării cetăţenilor români în raporturi de muncă ilegale în 

străinătate precum şi modalităţi eficiente pentru reprezentarea diasporei la alegerile viitoare. 

 

III.MEMBRII ARRC 
 
 

             Comunitatea românilor din Cehia numără aproximativ 5000 de persoane din România şi alte 

aproximativ 8700 de persoane din Republica Moldova, conform rezultatelor ultimului referendum 

făcut în 2011. 

Ca centre cunoscute unde activează un numar mai mare de români sunt oraşele Praga, Brno şi 

Usti nad Labem. 

Conform statutului ARRC, pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele care au împlinit vârsta 

de 18 ani şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii: 

- sunt persoane de naţionalitate sau cetăţenie română, care au domiciliul în Cehia 

- sunt foşti cetăţeni români 

- sunt românofili, care locuiesc pe teritoriul  Republicii Cehe 

Pentru a deveni membru, persoanele interesate trebuie să studieze  statutul asociaţiei și să 

trimită adeziunea completată pe adresa asociaţiei. 

Cotizația de membru pentru anul 2015 a reprezentat suma de 100 coroane / trimestru, adică 

400 coroane/ an.  

La sfârşitul anului 2015 în ARRC erau 132 de membri înscrişi dintre care 55 de membri au 

achitat şi cotizanţia anuală.  

 

IV.CONDUCEREA ARRC 
 

 Conform statutului ARRC, organele de conducere ale Asociaţiei sunt: 

 

Adunarea generală a membrilor 

În anul 2015 conducerea Asociatiei Romanilor din Republica Ceha a convocat Adunarea Generala (AG) 

a membrilor în data de 24 mai 2015, ora 14.00, la sediul Ambasadei României din Praga.  
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Întâlnirea a avut urmatoarea agendă: 

1. Raport de activitate pe anul 2014 

2. Colectarea cotizaţiei de membru pentru 2015  

3. Raport situaţie membri 

4. Propuneri de activităţi/evenimente/sugestii                                                                                              

5.Alegeri comitet director                                                                                                            

6.Completare comisia de cenzori 

 

  La şedinţă au fost prezenţi: Nicuşor Mihai, Lupşa Ciprian Vasile, Velnic Cristi, Paşcu Gheorghe, 

Mugurel Florea, Laura Stănescu, Mleziva Herman, Mleziva Valeria, Robert Stan, Aurora Manea, 

Bogdan Chilim, Claudiu Isar, Robert Socolovici, Andrej Szeredi, Mădălina Scarlet, Florin Drăghici, 

Daniela Fronea, Adrian Buta, Cristian Peşel, Nicolae Dedulea, Rodica Moscovciuc, Nicolae Bârzoi, 

Valentin Scarlat, Irina Scarlat, Daniela Iordache, Bârzoi Constantin, Zizineanu Adrian, Răducea 

Anastasiu, Vezeteu Alin, Dragne Florin-Zamfir, Paraschiv Nicuşor Gelu, Paduraru Cosmin, Pardos 

Traian, Columbeanu Cristian, Paraschiv Alexandru Costin, Găină Gheorghe, Răducea Lacramioara, 

Hasan Cristina Felicia, Radu Petre, Cătălin Mutu, Aida Boldeanu.  

Prin procura au fost reprezentaţi de către Cristian Peşel: Adriana Peşel şi Camelia Isaic. 

Prin procura au fost reprezentaţi de către Nicolae Dedulea: Sorin Dedulea şi Irena Pastramagiu. 

Prin procură au fost reprezentaţi de către Adrian Buta: Mariana Mihailă, Alin Anastasiu, Diana 

Alexandrescu.  

Prin procura a fost reprezentata de catre Rodica Moscovciuc Aliona Macovei. 

 
Comitetul director 

În anul 2015 ARRC şi-a ales şi un nou Comitet director. Echipa de conducere aleasă în urmă cu doi ani 

era alcatuită din: Nicolae Dedulea, Nicolae Bârzoi, Cristian Peşel, Adrian Buta, Andrei Danciu, Rodica 

Moscovciuc şi Camelia Isaic a ajuns la finalul mandatului.  Din motive personale Camelia Isaic şi-a 

înaintat demisia din cadrul comitetului director la începutul anului 2015.  

Algoritmul de desemnare a Comitetului Director a fost următorul: fiecare membru prezent la şedinţă 

a putut să se autopropună sau să propună unul sau mai mulţi candidaţi. După propuneri s-a verificat 

disponibilitatea celor propuşi de a candida. Candidatii au fost suspuşi pe rând la votul celor din sală, 

pri vot la vedere. Primii şapte dintre candidaţi care au acumulat cele mai multe voturi alcătuiesc 

Comitetul Director. În urma votului , dacp un membru desemnat în comitetul director s-a retras,  locul 

in comitet a fost ocupat de următorul în ordinea clasamentului voturilor. 

Pentru cele şapte locuri în Comitetul Director, din partea membrilor prezenţi s-au făcut următoarele 

propuneri: Cristian Peşel, Nicolae Dedulea, Irena Pastramagiu, Mariana Mihailă, Adrian Buta, Alin 
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Anastasiu, Daniela Fronea, Andrej Szeredi, Irina Scarlat, Nicuşor Mihai, Rodica Moscovciuc, Andrei 

Danciu, Cătălin Mutu, Florin Drăghici, Nicolae Bârzoi.  

Ulterior, Nicolae Bârzoi şi Florin Drăghici au refuzat propunerea de a candida pentru comitetul 

director. 

Fiecare dintre cei propuşi să candideze s-au prezentat pe scurt şi au evidenţiat căteva idei pe care le-

ar pune în practică în postura de membru în comitetul director ARRC.  

După momentul prezentărilor candidaţilor s-a început procesul de vot. Candidaţii au fost niminalizaţi 

pe rând şi votaţi. În urma cumulării numărului de voturi pentru ficare candidat în parte, clasamentul a 

fost următorul: 

1.Cristian Peşel - 43 de voturi                                                                                                    
2.Rodica Moscovciuc – 40 de voturi                                                                                         
3.Daniela Fronea - 37 de voturi                                                                                                      
4.Irina Scarlat – 32 de voturi                                                                                                     
5.Nicuşor Mihai – 31 de voturi                                                                                                    
6.Andrei Danciu-30 de voturi                                                                                                         
7.Irena Pastramagiu - 28 de voturi                                                                                             
8.Nicolae Dedulea-25 de voturi                                                                                                       
9.Adrian Buta-23 de voturi                                                                                                              
10.Alin Anastasiu - 19 voturi                                                                                                         
11.Andrej Szeredi- 18 voturi                                                                                                            
12.Mariana Mihăilă-17 voturi                                                                                                             
13.Cătălin Mutu- 16 voturi 

După votare, Andrei Danciu şi Irina Scarlat s-au retras din clasamentul celor şapte care ar fi trebuit să 

constituie Comitetul Director. Astfel cei care au rămas în comitet au fost: 

Cristian Peşel, Rodica Moscovciuc, Daniela Fronea, Nicuşor Mihai, Irena Pastramagiu, Nicolae Dedulea 

şi Adrian Buta.  

Comitetul director l-a votat ca preşedinte ARRC pe Nicolae Dedulea.  

În timpul reuniunii celor şapte noi membri prin care s-a desemnat preşedintele ARRC, Adrian Buta s-a 

retras din Comitetul Director, locul lui fiind luat de următorul în ordinea voturilor, acesta fiind Alin 

Anastasiu. Nici Alin Anastasiu nu a dorit să facă parte din comitetul director, iar locul a fost ocupat de 

urmatorul în clasament, Andrej Szeredi.  

În final,  comitetul director stabilit pentru doi ani a fost alcătuit din:                         
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Cristian Peşel                                                                                                                                                                             
Rodica Moscovciuc                                                                                                                                      
Daniela Fronea                                                                                                                                            
Nicuşor Mihai                                                                                                                                       
Irena Pastramagiu                                                                                                                        
Nicolae Dedulea                                                                                                                             
Andrej Szeredi   

Ulterior comitetul drector l-a ales în unanimitate pe Cristial Peşel în funcţia de vicepreşedinte al ARRC. 

Comisia de supraveghere 

Alegeri comisia de cenzori Comisia de cenzori a ARRC este formată din trei membri, însă un loc era 

vacant după plecarea unui membru.   

Pentru completarea locului vacant s-au propus următorii candidati: Nicolae Bârzoi şi Diana 

Alexandrescu.  

Nicolae Bârzoi a primit 32 de voturi iar Diana Alexandrescu a primit 16 voturi, prin urmare noul 

membru în comisia de cenzori ARRC a fost desemnat Nicolae Bârzoi.  

 
 

V.SITUAŢIA FINANCIARĂ ARRC PE ANUL 2015 
 

Pe parcursul anului 2015, Asociaţia a înregistrat un venit total în valoare de 167871 Kč venituri, 
provenind din: 

  -    grant    DRP         98288 Kč 

  -    chirie             16000 Kč 

  -    tombolă         20160 Kč 

  -    donații         10000 Kč 

  -    cotizații         22400 Kč 

                             -    diverse venituri        1023 Kč 

 

Cuantumul cheltuielilor din timpul anului 2015 reprezintă suma de  202109 Kč 
cheltuieli, împărțite în: 

-    cazare          96792 Kč 

-    promovare          10975 Kč 

-    chirie/sonorizare      70994 Kč 

-    cheltuieli Masa          13065 Kč 

                           -    onorarii ghid         1500 Kč 

                           -    onorarii servicii de protecție și pază     2600 Kč 
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-    consumabile          506 Kč 

-    taxe bancare        3177 Kč 

-    chirie cafenea         2500 Kč 

 

Rezultatul financiar pentru anul 2015 a fost de -34238  Kč pierdere, sumă care a fost acoperită 
din rezervele financiare din anii precedenți. 
 
 

VI.DESPRE ARRC 
 
Asociaţia Românilor din Republica Cehă – Sdružení Rumunů v České republice  a fost înfiinţată 

în primăvara anului 2009 ca organizaţie non-profit şi urmăreşte să promoveze si sa reprezinte 

interesele comunităţii româneşti din aceasta țară. ARRC reprezintă singura organizaţie înregistrată 

oficial pe teritoriul Cehiei ca promovând cultura şi tradiţiile româneşti print port, cântec, cărţi, 

produse culinare, obiecte de artizanat.  

               De la înfiinţarea sa, Asociaţia a realizat numeroase proiecte, printre care facilitarea 

participării a zeci de ansambluri folclorice româneşti la diverse festivaluri de profil din Republica Cehă, 

excursii și drumeții, sprijinirea proiectului de construire a bisericii ortodoxe din oraşul Most închinată 

memoriei  militarilor români care s-au jertfit în al Doilea Război Mondial în luptele din fosta 

Cehoslovacie, organizarea edițiilor anuale a Sărbătorii Românilor din Republica Cehă.  

         Asociația Românilor din R. Cehă funcționează prin suportul voluntar al unor români care locuiesc 

în R. Cehă. Dorința pentru dedicare și implicare în orice proiect de promovare a tradițiilor și culturii 

românești poate fi utilă în buna desfășurare a activităților ARRC.  
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VII.GALERIE FOTO 
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