Din partea Ucrainei, la seminar au participat membri ai asociaþiilor culturale, întreprinzãtori, reprezentanþi mass-media, printe aceºtia numãrîndu-se ºi domnul Gheorghe ªodrîngã, director al întreprinderii de
stat al Ocolului silvic Herþa, care a recunoscut cã a
participat pentru prima datã la o asemenea întrunire,
foarte interesantã pentru el ºi importantã, în special
pentru cei care vor sã deruleze diverse proiecte
europene ºi sunt în cãutarea unor parteneri potenþiali.
De aceeaºi pãrere a fost ºi Ion Vieru din satul
Mihoreni, raionul Herþa, membru al Ligii Tineretului
Român Junimea din Cernãuþi: „Aceste trei zile sper cã
nu au fost petrecute în zãdar, ne întoarcem acasã cu
dorinþa de a scrie ºi de a implementa cît mai multe
proiecte transfrontaliere. Sperãm cã proeictele pe
care le vom scrie ºi implementa sã aducã un mare
folos atît comunitãþii româneºti din Ucraina, cît ºi
celorlalte pãrþi participante la ele, cum este România
ºi Republica Moldova. Ne dorim ca astfel de întîlniri
sã fie organizate cît mai dese, deoarece datoritã lor
reuºim sã obþinem cît mai multe cunoºtinþe, informaþii, experienþã pentru a scrie ºi desfãºura asemenea proiecte”.
Olga Batîr, din Republica Moldova, s-a numãrat
printre tinerii din aceastã þarã care au participat la
seminar. Domniºoara Olga ne-a spus cã ºi-a dorit
foarte mult sã iniþieze un proiect care ar putea fi deru-

lat între Republica Moldova, România ºi Ucraina.
„Din momentul în care ne-am întîlnit ºi am discutat
cu potenþialii parteneri din cele trei þãri, cred cã vom
reuºi sã-l scriem ºi sã-l punem în aplicare”, a subliniat Olga Batîr.
ªi Alexandru Cristea, consilier local al municipiului Oneºti, România, a participat la seminar: „Mã
bucur nespus de mult de faptul cã am avut ocazia sã ne
cunoaºtem ºi sã descoperim foarte multe oportunitãþi
pe care aceste þãri le au împreunã. ªi am mai
descoperit un lucru foarte interesant, cã fiecare dintre
noi venim dintr-o anumitã zonã cu o bogatã culturã
specificã, fiecare în parte reprezintã o resursã pentru
acest grup. Ne-am propus sã avem colaborãri viitoare
în zona proiectelor transfrontaliere, sã valorificãm
oportunitãþile de finanþare puse la dispoziþie atît de
UE, cît ºi de alþi finanþatori care existã în prezent, în
special în Republica Moldova ºi Ucraina, ºi sunt sigur
cã vom reuºi sã aducem un plus de valoare în comunitãþile pe care le reprezentãm fiecare dintre noi”.
Suntem mai mult decît siguri cã acest seminar
internaþional va fi de un real folos pentru cei care au
participat la el ºi care deja s-au decis sã vinã cu idei
frumoase ºi, împreunã cu parteneri din cele trei þãri:
Ucraina, România ºi Republica Moldova, sã implementeze proiecte benefice pentru întreaga comunitate.

DECLARAÞIE
Comunitatea Românilor din Serbia, reprezentantul
societãþii civile la nivel de minoritate a iniþiat procesul
de retrocedare a clãdirii „Luceafãrul” din centrul spiritual al românilor din Serbia – Vârºeþ. Imobilul
„Luceafãrul”, perla pieþii centrale din Vârºeþ, un monument istoric-cultural de primã importanþã pentru
minoritatea naþionalã românã, respectiv pentru necesitãþile de funcþionare a mediului asociativ românesc
din Serbia.
Clãdirea „Luceafãrul” este un important factor cultural, educaþional ºi economic pentru toþi românii din
Serbia, iar la întocmirea dosarului privind cererea de
restituire s-a ataºat ºi statul român, prin intermediul corpului diplomatic în Serbia. Comunitatea Românilor din
Serbia (CRS) în baza legii ºi Statului de drept aºteaptã
soluþionarea pozitivã, adicã anularea deciziei din 1947
prin care a fost naþionalizatã ºi confiscatã clãdirea
„Luceafãrul” ºi retrocedarea ei românilor.
Deasemenea, CRS acordã o atenþie deosebitã când
este vorba de refacerea reþelei ºcolare, pãstrarea ºcoliilor cu predare în limba românã în Voivodina ºi
Revista românã nr. 3 (73) / 2013

predarea orelor în limba românã în Serbia de Rãsãrit,
începând cu anul ºcolar 2013/14 în baza celor 1617 de
cereri depuse în conformitate cu prevederile legale
privind dreptul la educaþie în limba maternã. În aceastã
ordine de idei, din 1 Septembrie, în Serbia de Nord-Est
trebuie sã înceapã predarea obiectului – Limba Românã
cu elementele de culturã naþionalã.
Comunitatea Românilor din Serbia cere organelor
competente, implicit Consiliului Naþional Român
(CNMNR), instituþie abitatã sã monitorizeze activitatea
cu drept consultativ, care are competenþe sã ia mãsurile
necesare ºi concrete privind cadrul general ºi introducerea orelor de limba românã în Timoc. Comunitatea
Românilor din Serbia ºi societatea civicã sprijinã pe toþi
românii din Serbia, când este vorba de exercitarea ºi
implementarea drepturilor elementare, respectiv pãstrarea identitãþii ºi spiritualitãþii pe întreg teritoriul
Serbiei.
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