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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU 2018

Bucuresti, 17 ianuarie 2019

Anul 2018 a inceput cu suferintele, internarea la si decesul Presedintelui de

onoare al FCE, profesorul Neagu-Bunea Djuvara, la venerabila varsta de 101 ani.

Funeraliile s-au desfasurat spre sfarsitul lunii ianuarie, la catedrala Greco-catolica Sf.

Vasile (str. Polona 50). Inhumarea a avut loc la Cimitirul Bellu, in cavoul familiei

Djuvara, situat vis-à-vis de cel al familiei Erbiceanu. Slujba a fost condusa de Parintele

Episcop Mihai Fratila, unul dintre oamenii de care Neagu Djuvara se apropiase in ultimii

ani.

O frumoasa ceremonie de evocare, organizata de Fundatia Calea Victoriei la

Cercul Militar, a avut loc pe 30 August, in ajunul celei de-a 102-a aniversari. Au fost

prezenti membrii familiei si membrii FCE.

Fundatia a continuat sa puna in valoare operele si activitatile membrilor marcanti

ai familiei:

-conform contractului incheiat in 2017 cu cercetatorul Dr Mihai Tipau ,  Editura

Enciclopedica Gold  a publicat  discursul de receptie la Academie al lui Constantin

Erbiceanu : Viata si activitatea literara a Protosinghelului Naum Ramniceanu. Un

important numar de exemplare a fost distribuit gratuit unor persoane interesate de subiect.

-s-a incheiat un nou contract cu Dr. Tipau in vederea modernizarii textului si a

republicarii lucrarii : Bibliografia greaca sau cartile grecesti iprimate in Principatele

Romane in epoca fanariota si dedicate domnitorilor si boierilor romani. Editia e

prevazuta sa apara in cursul anului 2019.

-Cu binecuvantarea PF Parinte Daniel, Patriarhia Romana a organizat in luna

septembrie Simpozionul international “Studii de Teologie Canonica si Drept bisericesc“.

O sectiune a fost dedicata studiilor publicate in Revista Teologica si Revista Biserica

Ortodoxa Romana de catre Prof. Academician Constantin Erbiceanu la finele sec XIX si-

nceputul sec. XX. Coordonatorul actiunii a fost Parintele Arhid. George Grigorita. Din

partea FCE a primit un sprijin constand in documente si  fotografii si o contributie la

costurile antologiei cu studii semnate de Constantin Erbiceanu, la Editura Basilica.

Volumul a fost lansat in cadrul simpozionului la care a participat si Constantin Laurentiu

Erbiceanu care a tinut o cuvantare si a acordat un interviu postului TRINITAS care a

retransmis ceremonia. Pentru prima parte a anului 2019, organizatorii pregatesc

publicarea lucrarilor prezentate in cadrul simpozionului la care au contribuit, intre altii,

Acad. Ioan-Aurel Pop si presedintele-fondator al FCE.
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-In luna mai a avut loc la Iasi Congresul Institutului de Genealogie S. Zotta. In

cadrul acestui eveniment, FCE, sprijinita de cercetatorul iesan Conf. Leonidas Rados, a

prezentat personalitatea, domeniile de interes stiintific si opera Academicianului

Constantin Erbiceanu.

-ca in fiecare an, pe 21 mai, cu ocazia sarbatoririi zilei de nastere si a zilei

onomastice, presedintele-fondator a organizat o receptie la care au participat aproximativ

100 de invitati. Prietenia si sustinerea acestora ne-au incurajat.

-In cadrul Concursului de pian George Enescu din septembrie 2018, FCE a

acordat traditionalul Premiu Constanta Erbiceanu, in valoare de 2.500 Eur, celui mai bine

clasat candidat roman care, la aceasta editie, a fost tanarul Florian Mitrea.

-In luna decembrie 2018 a avut loc la Londra intalnirea Presedintelui FCE cu doi

dintre premiatii editiilor anterioare : Mihai Ritivoiu (2012) si Florian Mitrea (2018).

Acesta din urma a interpretat Concertul nr. 5 Imperial de Beethoven, cu Orchestra

Winchester. Evenimentul s-a desfasurat in sala St Paul’s Waterloo.

-FCE a fost implicata intr-o frumoasa actiune a unor cetateni coordonati de Ing.

Pavel Negru din Sicula/Cherelus din Jud Arad pentru comemorarea celui mai ilustru fiu

al localitatii: Ion Flueras, bunicul matern al Presedintelui FCE, (1882-1953). Acesta a

fost membru in Consiliul Dirigent care a proclamat la 1 Decembrie 1918 Marea Unire a

Transilvaniei cu Regatul Romaniei, fruntas al social-democratiei romanesti si

anticomunist convins care si-a gasit sfarsitul violent in temnita de la Gherla. S-a vernisat

un bust de bronz realizat de sculptorul Aurel Gh. Ardeleanu, ceremonia incheindu-se cu

un Parastas oficiat de PS Emilian Criseanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului

impreuna cu un sobor de preoti. Ceremonia a avut loc la data de 16.12.2018. Amintim si

de comemorarea lui Ion Flueras la Gherla unde se va realiza un Memorial dedicata

victimelor comunismului exterminate in sinistra inchisoare. FCE va sustine actiunea

locala.

Pe langa toate aceste actiuni statutare in vederea readucerii in atentia opiniei

publice a realizarilor inaintasilor familiei, FCE a a fost reprezentata la numeroase actiuni,

dintre care amintim:

-Centenarul Marii Uniri organizat  la Dusseldorf /Germania de catre Fundatia

Atheneum cu participarea E. S. ambasadorul Emil Hurezeanu, a ASR PRincipesa Maria,

a unor artisti sasi originari din Romania (precum scriitorul Hans Bergel) si a unei formatii

de cantece si dansuri sasesti. Ceremonia a avut loc in Palatul-muzeu  Jeagerhof al familiei

Hohenzollern, in care Ion Bratianu a solicitat  in anul 1866 tatalui viitorului Carol I sa

accepte ca fiul sau sa preia  domnia Principatelor Romane. Asistenta  a primit un mesaj
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din partea Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis prin intermediul consilierului

presidential Sergiu Nistor.

-Actiunea FCE- Editura ISTROS, demarata in februarie 2015 privind Centenarul

de la Revolutiile Ruse din 1917, s-a incheiat in 2018 prin aparitia cartii Teroarea Rosie

de Serghei Melgunov, ultima din colectia pregatita in cadrul acestui parteneriat. In

aceasta colectie au mai aparut memoriile ambasadorului francez in Rusia imperiala

Maurice Paleologue, ale generalului alb Piotr Vranghel ale fostului premier Aleksandr

Kerenski si romanul biografic al lui Lenin, semnat de Ferdinand Ossendowski. Aceasta

activitate desfasurata de FCE in parteneriat cu Editura Istros din Braila a fost primita

calduros de reprezentantii IICCMER si Institutului National pentru Studiul

Totalitarismului al Academiei Romane, numarandu-se intre cele mai semnificative

initative stiintifice din Romania.

-In cursul anului 2018 s-au cultivat legaturile FCE cu Fundatia Paleologu si

Fundatia Calea Victoriei. Aceasta din urma s-a ingrjit si de crearea Asociatiei Prietenilor

lui Neagu Djuvara).

In concluzie, apreciem ca 2018 a fost inca un an in care s-au intreprins actiuni

menite sa intensifice cunoasterea de catre opinia publica a activitatilor FCE.

In 2019 FCE sarbatoreste 10 ani de activitati, dupa fondarea juridica a FCE in

octombrie 2008. Ne exprimam speranta ca prilejul acestei aniversari va fi oferit de

aparitia monografiei semnata de istoricul Leonidas Rados despre viata si opera

carturarului Constantin Erbiceanu. Dupa aniversarea centenarului de la moartea acestuia

printr-un eveniment organizat in aula academiei, lansarea monografiei la care cercetatorul

a trudit foarte multi ani, va reprezenta cea mai importanta reusita a FCE in cei 10 ani de

activitate.

Constantin Laurentiu Erbiceanu Florin Ionescu Nicolae Dragusin

Presedinte-fondator vicepresedinte secretar


