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Mai 2010, mai 2015
Din activitatea Societăţii Culturale Bucureşti- Chişinău şi a Fundaţiei
Deceneu pentru Caritate şi Cultură
Participarea d-lui Gheorghe Gavrilă Copil în calitate de preşedinte al Societăţii
Culturale Bucureşti-Chişinău şi ca membru fondator al Asociaţiei Culturale Pro
Basarabia şi Bucovina, la evenimentul „Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi
Bucovina, un sfert de veac de activitate pentru Neamul Românesc”, 25 martie
2015, sala „Avram Iancu”-Parlamentul României.
Participarea la Congresul Diasporei Unioniste, 3-5 aprilie, 2015, Parlamentul
României-Camera Deputaţilor-sala „Ovidiu Şincai”.
Materiale publicate în NOI, DACII! www.noidacii.ro
Deplasare, o delegaţie din partea Societăţii Culturale Bucureşti- Chişinău, în
unele sate, comune şi oraşe. Unele din aceste activităţi sunt înregistrate video,
sunt pe Yotube , după cum urmează:
http://www.youtube.com/channel/UCQ3pElgVOvBmPx_d5_F7O8A .
Catedrala Reîntregirii-Alba Iulia
https://www.youtube.com/watch?v=Ydj-Q8md_Vk&feature=plcp
Cluj,Catedrala Mitropoliei-Manastirea din Petridul de SusAgris-Mânăstirea Mihai Vodă Viteazul, de pe Câmpia Turzii
https://www.youtube.com/watch?v=TxxnpXheerI&feature=plcp
Pruniş-Şutu. Copiii din Sutu, din balconul cu flori,
din greseală, sunt în filmul din Filea
https://www.youtube.com/watch?v=Gnr4O-fSzIg&feature=plcp
Filea de Sus, Filea de Jos-Sălicea
https://www.youtube.com/watch?v=DSNHJFyT46s&feature=plcp
Turda-Băisoara-Iara
https://www.youtube.com/watch?v=jHd8-pTZ4WI&feature=plcp
Albac,mânăstirea şi bis. parohială-Câmpeni
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https://www.youtube.com/watch?v=o2bAu_HriCM&feature=plcp
În Mitropolia Târgoviştei
Catedrala Mitropoliei
https://www.youtube.com/watch?v=Bt66D8HDPws&feature=plcp
Costişata
https://www.youtube.com/watch?v=ECIBl-21NcY&feature=plcp

Biblioteca din Bezdead
https://www.youtube.com/watch?v=_f9K6ZctYaQ&feature=plcp
Valea Leurzii
https://www.youtube.com/watch?v=0L3HZgFS06M&feature=plcp
De ce am făcut parastasele?
http://www.noidacii.ro/Nr.%20permanent/De%20ce%20%20parastase.pdf
Înainte de film, trebuie citit, în întregime, studiul
Comemoraea Moşilor de dinainte de Hristos până azi
http://www.noidacii.ro/Nr.%20permanent/M.d.vara.pdf
FILM-DIN LITURGHIA ZALMOXIANĂ,
AZI, ÎN COMUNA BEZDEAD
MOŞII DE VARĂ
Partea I
https://www.youtube.com/watch?v=hZkyYLl2cus
Partea II
https://www.youtube.com/watch?v=YgZxDZM2_TQ
Partea III
https://www.youtube.com/watch?v=lhiAcJyI4ck
Filmul are continuitate, e împărţit în părţi din motive tehnice
Cu Mihail Eminescu şi Mihai Viteazu în Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi
Maramureşului
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http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr.%204346/Pelerini%20cu%20Eminescu.pdf
Să trăieşti în lumea de dincolo, între marii iubitori de neam
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr%204748,%202010/A.%20Paunescu.pdf

Asociaţia Mondială “Pro Basarabia şi Bucovina”, Uniunea Naţională
“Vatra Româneasca”, Liga pentru combaterea antiromânismului, Revista
Noi, Dacii!, Asociaţia “Ţara Noastră”, Fundaţia Deceneu pentru Caritate şi
Cultură, Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău ,
Tratatul“moşit” de Teodor Baconschi şi Vladimir Filat

http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr%2047-48,%202010/Protest.pdf
Societaea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Ioan Arion, din satul Agriş, martir al Unirii
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr%204748,%202010/Ioan%20Arion.pdf

Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău
Fundaţia Deceneu pentru Caritate şi Cultură,
Parastasele Unirii
400 de nume de unionişti vrednici de pomenire
http://www.noidacii.ro/Noi,Dacii%20nr.51-52,martieaprilie%202011/A.%20Parastasele%20Unirii.pdf
Mihail Eminescu sărbătoare naţională oficială
http://www.noidacii.ro/Noi,Dacii%20nr.51-52,martie-aprilie%202011/Ni%20sa%20interzis%20Eminescu.pdf
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Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău
Fundaţia Deceneu pentru Caritate şi Cultură,
Parastasele Unirii
http://www.noidacii.ro/Noi,Dacii%20nr.51-52,martieaprilie%202011/A.%20Parastasele%20Unirii.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Duhul Neamului şi Unirea
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.53,%202011/C.%20Duhul%20Ne
amului.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Proces penal “Mihail Eminescu”
Iubitori şi păstrători de neam, unionişti, preoţi, creştini
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii!%20nr.%2055,%20iulieaugust,%202011/Legile%20de%20pe%20vremea%20lui%20Eminescu.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Regiunea Alba Iulia şi celelalte regiuni ale României
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.%2059/REGIUNEA%20ALBA%
20IULIA.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Noua constituţie va cuprinde cele ce urmează:
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.%2059/Noua%20constitutie.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Doamnei Vitalia Pavlicenco, preşedintele Partidului Naţional Liberal
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.64,%202012/V.P..pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Noua Constituţie-proiect
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.%2059/Noua%20constitutie.pdf
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To Mr. President, Vladimir Putin
http://www.noidacii.ro/Nr.%20special%2080/To%20Mr.%20President,%2
0Vladimir%20Putin.pdf
Dear Ukrainians
http://www.noidacii.ro/Nr.%20special%2080/Dear%20Ukrainians.pdf
Domnului Preşedinte Vladimir Putin
http://www.noidacii.ro/Nr.%20special%2080/Dlui%20Vladimir%20Putin.pdf
Dragi ucrainieni
http://www.noidacii.ro/Nr.%20special%2080/Dragi%20ucrainieni.pdf
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Господин Президент Российской Федерации Владимир Путин!
https://www.facebook.com/PutinVladimirRussia/posts/884070794946584
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Domnului Preşedinte Vladimir Putin/Dragi ucrainieni
http://www.noidacii.ro/Nr.81,%202015/Dragi%20cititori.pdf

Felicităm Fundaţia Academia DacoRomână
http://www.noidacii.ro/Noi,%20dacii%20nr.%2082,%202015/GRUPUL%20ST
ATUAR%20BUREBISTA%20LA%20FAVORIT%20IN%20BUCURESTI3.pd
f
Felicitări Dacia Revival International Society
http://www.noidacii.ro/Noi,%20dacii%20nr.%2082,%202015/D.R.pdf

Alte activităţi, făr a fi filmate
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Ţara Moţilor, Brad, Crişana
La invitaţia d-lui Iuga Nicolae, preşedintele Asociaţiei Patriotice Avram Iancu,
filiala Brad, Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, reprezentată de Gheorghe
Gavrilă Copil, preşedinte , însoţit de către dr. Ovidiu Galagan, s-a prezentat la
activităţile de omagiere a eroilor martiri Horea, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu.
La Brad a avut loc o întâlnire cu membri şi simpatizanţii Asociaţiei Patriotice
Avram Iancu şi o vizită la Muzeul Aurului. La această întâlnire d-l Nicolae Iuga
a formulat o opinie de-ndată receptată într-un consens general: Să se acţioneze
pentru legiferarea unei zile naţionale a martirilor din timpul Răscoalei conduse
de Horea , Cloşca , Crişan şi din timpul Revoluţiei conduse de Avram Iancu. A
reliefat adevărul zguduitor că au fost asasinaţi 40.000 de români din toată
Transilvania, ca represalii, încercând u-se astfel să-i înricoşeze , pentru a renunţa
la idealurile Revoluţiuei de la 1848. A doua zi, ne-am deplasat în comuna
Crişan. În timpul Răscoalei conduse de Horea Cloşca şi Crişan, se numea Vaca.
Oficialităţi locale, intelectuali din localitate şi invitaţi au evocat eroisul şi
tragismul locuitorilor din Ţara Moţilor, jertfa lor pentru dăinuirea Neamului
Românesc pe pământul strămoşesc. La Vaca, o mie două sute de moţi, jertfă cu
plata vieţii pe Altarul Patriei. Cei care au luat cuvântul au evocat, cu o ţinută
academică, pe bază de documente, uriaşa jertfă cu preţul vieţii, a altor mii,
alături de cei 40.000 de mii asasinaţi, ca represalii. Jerfa lor s-a înscris în
fundaţia dăinuirii Neamului Românesc pe pământul său, moştenuit din moşi
strămoşi. S-a convenit să se sensibilizaze Parlamentul României pentru a declara
o Zi Naţională a Martirilor din vremea lui Horea, Cloşca, Crişan şi Avram
Iancu. Din localitatea Crişan s-a revenit în oraşul Brad. Ne-am întâlnit cu un
grup de localnici. Şi pe moţii din Crişana şi din Brad îi purtăm în sufletul nostru.
În inima lor eroii martiri sunt vii . Toţi românii care doresc o zi naţională a
martirilor îi rugăm să aibă iniţiative în acest sens, prin texte tipărite şi la
întâlnirile publice. Ii rugăn să îl informeze pe d-lui Nicolae Iuga despre
activităţile publice la care s-a pledat şi pentru această zi naţională. Să-i fie
transmise şi textele publicate. De asemenea trebuie să ne unim pentru a impune
Parlamentului României ca Horea, Cloşca, Crişan şi Avram Iancu să fie
declaraţi Eroi Martiri ai Neamului Românesc. Regretăm că din motive tehnice
s-a filmat doar parţial activitatea comemorativă din localitatea Crişan, iar la
Brad, deloc.
Gheorghe Gavrilă Copil
Bezdead
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Întâlnire cu prof. Ioan Câmpan. Prezentarea cărţii acestuia, Eminescu, Magul
călător , Editura sigma, 2007.
Eminescu ni se descoperă cu un filon de natură ştiinţifică de excepţie-fizică (şi
rudele sale) , geofizică, astrofozică, cosmologie şi altele. „De exemplu Eminescu
are prioritate terminologică pentru”cuant”, înaintea lui max Planck (1900, teoria
cuantelor, aşa cum scria în ms. 2.267: „Electricitatea.Este acelaşi cuant de
putere, care c-o repejune incalculabilă se preface într-un cuant egal în cellalt
loc, fără a avea necesitate de-un substrat material suficient şi proporţional
pentru a se comunica. Curios lucru” ,p.17.
Cartea, cercetare în domeniul ştiinţelor exacte reflectate în opera lui Mihail
Eminescu, oferă o lectură captivantă.
Invitaţie
Consiliul local Bezdead, Biblioteca Comunală „Vasiel Voiculescu”. Zilele
bibliotecii-85 de ani de lectură publică în Bezdead, 21-22 septembrie 2010.
Azuga
Întâlnire cu prof. Ioan Câmpan. Comentarii în legătură cu cartea Eminescu
Magul călător. Întrebări adresatre autorului. În urma răspunsurilor date de către
acesta a reieşit că se impune o nouă ediţie, îmbogăţită cu rodul noilor cercetări.
În continuare prof. Ioan Câmpan, prof. de fizică, ne-a condus la Liceul Mihail
Săulescu, unde am făcut cunoştinţă cu unii colegi de-ai dumnealui.Peof. Ioan
Câmpanu, prof. de fizică, a conceput şi realizat un laborator pilduitor pentru alte
liceea de profil.Sperăm ca laboratorul să fie filmat, istoric al realizărilor,
performanţele didactice pentru elevii acestui liceu. Ne-am simţi onoraţi să poată
fi vizionat în NOI, DACII!
Vulcana Pandele
Întâlnire cu scriitorul Mihai Prepeliţă. Un drum al vieţii, un drum al creaţiei,
destin zbuciumat al Neamului Românesc. Cândva se va găsi un autor să ni-l
dăruiască într-un volum de referinţă. Si, poate, un dramaturg, un cineast.
Invitaţie
Bucureşti
Sub patronajul Cercului militar al Casei Centrale a Armatei, Societatea culturală
„Glasul Basarabiei” împreună cu Asociaţia Cultural Universală M. Eminescu,
25 septembrie 2010, vă invită la Simpozionul Naţional „Dezrobirea Basarabiei
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şi Nordului Bucovinei şi 70 de ani de la Guvernarea naţional.legionară în frunte
cu Mareşalul Ion Antonescu.
Invitaţie
Bucureşti
Societatea Culturală „Glasul Basarabiei” împreună cu Asociaţia Cultural
Universală „Mihail Eminescu”, 26 martie 2011, la A.G.I.R (Asociaţia Generală
a Inginerilor din România), Bucureşti.
„ Simpozionul Naţional „Aniversarea Unirii Basarabiei, Bucovinei de Nord şi
Ţinutul Herţa cu Patria Mamă a Regatului Unit al României Mari”
„Uniţi sub tricolor la timpul prezent!”
Bucureşti. Participare la mitingurile pentru Roşia Montană.
Invitaţie
Târgovişte.Aniversarea zilei de naştere a poetului Mihai Eminescu, dizertaţie
prof. univ. Nicolae Georgescu.
Invitaţie
Târgovişte. Întâlnire cu preotul Nicolae Tănase, de la Valea Plopului. Iubirea de
Dumnezeu şi de Neam modelează creştini în care Lumina Treimică se manifestă
prin mari biruinţe pentru ajutorul şi mântuirea semenilor. Părintelui Nicolae
Tănase îi spun tată peste 450 de copii. Îi creşte, îi şcolarizeză, îi învaţă meserii,
îi sprijină pentru a termina liceul şi a unei facultăti, îi căsătoreşti. E părintele lor
în deplinul înţeles al cuvîntului.
Tărgovişte. Participarea la Mitingul pentru Roşia Montană
Costişata. La Biserica Ortodoxă din Costişata, preot paroh Constantin
Stroilescu, în fiecare an ,slujbă de pomenire, pentru Mihail Eminescu şi alţi
iubitori de Neam, la solicitarea Societăţii Culturale Bucureşti-Chişinău şi a
Fundaţiei Deceneu pentru Caritate şi Cultură, prin Gheorghe Gavrilă şi Maria
Copil. Parastasele s-au oficiat în biserică, după Sfânta Liturghie, dar şi la
biblioteca din Bazdead şi la Scoala nr.2, Vasile Voiculescu.

ACTIVITĂŢI, PRELUATE ÎN ALTE PUBLICAŢII, SAU TRANSMISE PRIN CORESPONDENŢĂ
Doar unele din cele publicate înainte de 2010, au fost preluate şi în acceastă dare de seamă, pentru a
sugera continuitatea acestor activităţi şi continua lor mediatrizare.
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Domnului Preşedinte Vladimir Putin
Dragi ucrainieni
https://www.facebook.com/PutinVladimirRussia
https://www.facebook.com/PutinVladimirRussia/posts/884070794946584
https://www.facebook.com/MDAarmy/posts/790791547662502
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558778274397583&id=272220679544918
https://www.facebook.com/Rep.Moldova/posts/1558779234397487
https://www.facebook.com/tineretsisport/posts/1558779681064109

https://www.facebook.com/facultateadedreptusm/posts/1558780081064069
https://www.facebook.com/statistica.md/posts/1558781944397216
https://www.facebook.com/universitateasuceava/posts/10152573813742750
https://www.facebook.com/keystonemoldova/posts/10155286033255171
https://www.facebook.com/statistica.md/posts/1558781944397216
https://www.facebook.com/USAIDMoldova/posts/1558785414396869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558786001063477&id=187684284642031
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=828862297185312&id=132340360170846
https://www.facebook.com/muzeulliteraturiiromane.iasi/posts/587065214728530
https://www.facebook com/RadioBucovina/posts/336685319859657
https://www.facebook.com/adrcentru/posts/588531867914171
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/976572832353890
https://www.facebook.com/nascutin.moldova/posts/614971715271241
https://www.facebook.com/unghenitv/posts/853515904686363
https://www.facebook.com/aritonvasile/posts/739090806212003
https://m.facebook.com/home.php?_rdr
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152519180581503&id=36976006502
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153132564846214&id=132885726213
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=943152282385517&id=707991205901627
https://www.facebook.com/romanidinleipzig/posts/996661687028671
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=815434068527358&id=225998407470930
https://www.facebook.com/IFCluj/posts/793460017399052
https://www.facebook.com/itvanglia/posts/1045073508840066
https://www.facebook.com/MySwitzerland/posts/10153130665585854
https://www.facebook.com/rusfed/posts/1548303915445012
https://www.facebook.com/anon.rus/posts/1024371890924716
https://www.facebook.com/The.Russian.Federation/posts/10154025503398539
https://www.facebook.com/PolskaPolonia/posts/933682556643995
https://www.facebook.com/IFCluj/posts/793460017399052
https://www.facebook.com/France.Romania/posts/976572832353890
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=938661296153451&id=287137461305841
https://www.facebook.com/pages/Comunitatea-romanilor-din-Franta/335082343191979
https://www.facebook.com/ConnorFrantaFans/posts/824704110941915
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1549653278643416&id=109980225830807
http://noidacii.ro/Nr.%20special%2080/Dear%20Ukrainians.pdf
http://noidacii.ro/Nr.%20special%2080/To%20Mr.%20President,%20Vladimir%20Putin.pdf
https://www.facebook.com/ueaofficial/posts/1550651755210235
https://www.facebook.com/groups/306552112872143/333763553484332/
https://www.facebook.com/groups/471046946369805/527207854087047/
https://www.facebook.com/groups/306552112872143/333763553484332/
https://www.facebook.com/groups/447451821947193/1074896392536063/
https://www.facebook.com/groups/284403598286279/833460053380628/
https://www.facebook.com/groups/284403598286279/permalink/833460053380628/
https://www.facebook.com/gheorghegavrila.copil/posts/1549582685317142
https://www.facebook.com/groups/demnitate.nationala/594287307340709/
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https://www.facebook.com/groups/306552112872143/permalink/333763553484332/
https://www.facebook.com/groups/dacii.liberi/345792685623289/
https://www.facebook.com/USAIDMoldova/posts/1558785414396869
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=767342916677124&id=254832311261523
http://www.noidacii.ro/Nr.81,%202015/Dragi%20cititori.pdf
https://www.facebook.com/iuliana.sava1/posts/921154977919305
https://www.facebook.com/groups/1513118242244434/1597423797147211/
https://www.facebook.com/ilie.ilascu.3/posts/1544847552457322
https://www.facebook.com/basarabiaeromania.valcea/posts/1544886245786786
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221562964681045&id=100004820288836
https://www.facebook.com/magda.ursache/posts/1549541795321231
https://www.facebook.com/sergiu.barna/posts/1549532668655477
https://www.facebook.com/maricel.rindasu/posts/636354426492473
https://www.facebook.com/teodor.ardelean.1/posts/1544946795780731
http://glasul.info/2015/02/03/scrisoare-deschisa-a-societatii-culturale-bucuresti-chisinau-catrevladimir-putin /
https://blogideologic.wordpress.com/2015/01/27/gheorghe-gavrila-copil-scrisoare-deschisa/
http://www.neodacii.com/content/dragi-ucrainieni
http://www.neodacii.com/content/scrisoare-deschisa-domnului-vputin
Cu Mihail Eminescu şi Mihai Viteazu în Mitropolia Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
http://parintelecalciu.wordpress.com/calatorie-prin-duhul-romaniei/#comment-98
http://www.saltmin.com/cu-mihail-eminescu-si-mihai-voda-viteazul-in-mitropolia-clujului-albeicrisanei-si-maramuresului/
http://www.ziaruldecalafat.ro/2010/10/19/oltenia-3-va-avea-sediu-la-casa-de-cultura/#comment1687
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr.%2043-46/Pelerini%20cu%20Eminescu.pdf
http://cetatea-lui-bucur.com/remember/cu-mihail-eminescu-si-mihai-voda-viteazul-in-mitropoliaclujului-albei-crisanei-si-maramuresului/
http://www.basarabia91.net/2010/10/cu-mihai-eminescu-si-mihai-viteazul-in.html
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http://www.stiri.romanism.net/podul-de-flori-lacrima-de-bucurie.html/comment-page-1#comment9475
http://antikgb.weblog.ro/2010/10/12/ne-scrie-brbatul-lupttor-gheorghe-gavril-copil/
http://politica.toateblogurile.ro/2010/10/12/ascultati-pe-barbatul-luptator-gheorghe-gavrila-copil/
http://ztb.ro/articol/ascultati-pe-barbatul-luptator-gheorghe-gavrila-copil/
http://anonymusgerula.wordpress.com/2010/10/12/ne-scrie-barbatul-luptator-gheorghe-gavrilacopil/
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http://politica.toateblogurile.ro/2010/10/12/ascultati-pe-barbatul-luptator-gheorghe-gavrila-copil/
http://naspa.forumgratuit.ro/basarabia-lacrima-noastra-f22/uitand-istoriane-trdm-strmoii-i-ucidemvisele-lor-t1562.htm#5808
http://ziar.jurnal.md/2010/05/07/podul-de-flori-stropit-cu-lacrimi/
http://documentare.italk.ro/eminescu-jurnalist-omorat-la-comanda/
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http://relaxare.wordpress.com/2009/06/15/mihai-eminescu/#comment-1388
http://voxpublica.realitatea.net/politica-societate/noi-romanii-%E2%80%93-intre-avram-iancu-sigore-pirgu-interviu-varianta-completa-51899.html
http://www.eternulmaramures.ro/2010/10/14/cuvantul-reprezentantului-romanilor-din-valeatimocului/
http://consemnari_2008.ablog.ro/2010-07-11/romanii-din-valea-timocului.html
http://ztb.ro/blogger/gerula/
http://www.cuvintenoi.ro/despre-unionism-cu-calm-i/
http://jorjette.co.cc/despre-dragoste/go-with-the-soul/
http://www.certitudinea.ro/articole/credinta/view/marSul-cultural-nichita-stAnescu-valeatimocului-si-valea-oltetului-se-intalnesc-la-drobeta-tr-severin-si-se-varsa-in-istorie
http://www.mediasinfo.ro/programul-ecosal-medias-de-colectare-a-deseurilor-vegetale-din-gradinisi-a-deseurilor-voluminoase/2010/10/07/#comment-2124
http://www.afaceriagricole.net/localitate/830-Ciurila.html
http://zamfirpop.wordpress.com/2009/06/30/manastirea-petridului-2/
http://www.podulminciunilor.ro/2009/04/07/hai-in-piata-mare-daca-mai-esti-roman/commentpage-1/#comment-13943
http://bozantamare.wordpress.com/fiii-si-nepotii-satului/#comment-699
http://parohiacostisata.wordpress.com/preotul-paroh/#comment-15
http://supravietuitor.wordpress.com/2009/05/27/mihai-viteazul-%E2%80%9Edomn-al-tariiromanesti-si-al-ardealului-si-a-toata-tara-moldoveiprima-unire/
http://www.turismland.ro/mormantul-lui-mihai-viteazul-turda/comment-page-1/#comment-2037
http://www.certitudinea.ro/articole/credinta/view/marSul-cultural-nichita-stAnescu-valeatimocului-si-valea-oltetului-se-intalnesc-la-drobeta-tr-severin-si-se-varsa-in-istorie
http://www.publipro.ro/viata-galicenilor/comuna-galicea-centru-de-atractie-cultural-politic-4154
Tratatul “moşit” de Teodor Baconschi şi Vladimir Filat
http://miscarea.net/geek/article.php?story=20101110033148781
http://www.napocanews.ro/2010/11/p-r-o-t-e-s-t-tratatul-%E2%80%9Cmosit%E2%80%9D-deteodor-baconschi-si-vladimir-filat.html
http://www.clipa.com/a2025-Tratatul-mosit-de-Teodor-Baconschi-si-Vladimir-Filat.aspx
http://www.clujtoday.ro/2010/11/09/p-r-o-t-e-s-ttratatul-moyeit-de-teodor-baconschi.html

http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii!%20nr.%2055,%20iulie-august,%202011/Parastas.pdf
http://forum.realitatea.net/showthread.php?t=50347
http://www.niuzer.ro/Actualitate-Interna/O-zi-pana-la-al-treilea-razboi-mondial-1739037.html
http://www.saltmin.com/tratatul-%e2%80%9cmosit%e2%80%9d-de-teodor-baconschi-si-vladimirfilat/
http://forum.realitatea.net/showthread.php?t=50347
http://basarabialiterara.com.md/?p=5909
http://www.nationalist.ro/?m=201011
http://rsshunt.ro/stire/p-r-o-t-e-s-t-tratatul-mo%C5%9Fit-de-teodor-baconschi-%C5%9Fi-vladimirfilat/252264687
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/p-r-o-t-e-s-t-tratatul-mosit-de-teodor-baconschi-si-vladimir-filat167027.html
http://www.ziaruldecalafat.ro/2010/10/19/oltenia-3-va-avea-sediu-la-casa-de-cultura/#comment1687
http://vlad-mhttp://ztb.ro/articol/protest-fata-de-tratatul-ampldquomositamprdquo-de-teodorbaconschi-si-vladimir-filat/ihai.blogspot.com/
http://vlad-mihai.blogspot.com/
http://arhivaneamulromanesc.wordpress.com/atitudini/tratatul-%E2%80%9Emosit%E2%80%9C-deteodor-baconschi-si-vladimir-filat/
http://basarabianationalista.blogspot.com/2010/11/p-r-o-t-e-s-t-tratatul-mosit-deteodor.html#more
http://ztb.ro/categorie/spiritualitate/religie/
Să trăieşti în lumea de dincolo, între marii iubitori de neam
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr%2047-48,%202010/A.%20Paunescu.pdf
http://www.clujtoday.ro/2010/11/09/gheorghe-gavrilg-copilsg-trgieyeti-on-lumea-de.html
http://www.bruxellesmission.org/index.php?option=com_content&view=article&id=623:s-trieti-inlumea-de-dincolo-intre-marii-iubitori-de-neam&catid=49:opinii&Itemid=49
http://www.ziaruldecalafat.ro/2010/10/19/oltenia-3-va-avea-sediu-la-casa-de-cultura/#comment1687
http://monitor-cultural.ro/%E2%96%BC-puncte-de-vedere/gheorghe-gavrila-copil-%E2%80%9Esatraiesti-in-lumea-de-dincolo-intre-marii-iubitori-de-neam%E2%80%9C/
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Ni s-a interzis să-l mai sărbătorim pe Eminescu
http://www.universulromanesc.net/index.php/opinii-si-comentarii/opinii/106-ni-s-a-interzis-s-l-maisrbtorim-pe-eminescuhttp://partidepoliticienipolitruci.wordpress.com/2011/01/18/242/
http://biserica.org/phpBB2/viewtopic.php?p=4477

Cu Mihail Eminescu şi Mihai Viteazu în Mitropolia Clujului...
Parastasele Unirii
http://www.turismland.ro/mormantul-lui-mihai-viteazul-turda/comment-page-1/#comment-2037
http://naspa.forumgratuit.ro/t1776-parastasele-unirii-unioniti-deputai-delegai
http://www.publipro.ro/viata-galicenilor/comuna-galicea-centru-de-atractie-cultural-politic-4154

Proiect -Noua constituţie-Regiunile României
http://ne-cenzurat.stirimm.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=28450:proiectnoua-constituie&catid=6:social&Itemid=10
http://piatza.net/proiect-noua-constitutie/
http://miscarea.net/geek/article.php?story=20120218052000243
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.%2059/REGIUNEA%20ALBA%20IULIA.pdf
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.%2059/Noua%20constitutie.pdf
http://www.union.md/uinfo/actual/proiectul-noii-constitutii-reintregirea-romaniei-este-un-ideallegitim-al-neamului-romanesc

Convorbiri la Moscova/video
http://www.youtube.com/watch?v=GCzvXkhoPOY
http://www.neo-dacii.com/2012/03/convorbiri-la-moscova.html
http://curaj.tv/reportaj/extern/convorbiri-despre-romanism-la-moscova-1990/
http://www.noidacii.ro/
http://www.noidacii.ro/Convorbiri%20Moscova/Moscova.Film..pdf

http://www.noidacii.ro/Noi,Dacii!%20nr.61,%202012/Film%20Moscova.pdf

http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii!%20nr.%2055,%20iulie-august,%202011/Parastas.pdf

Învăţământ în limba Română în Federaţia Rusă
http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/3240-%C4%AAnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C4%81nt%C4%ABn-limba-rom%C4%81n%C4%83-%C4%ABn-Federa%C5%A3ia-Rus%C4%83

Domnii Cristian Diaconescu şi Mihai Răzvan Ungureanu trebuie să plece
definitive din viaţa politică romănească (Învăţământ în limba română în
Federaţia Rusă)
http://www.vremunirea.ro/2012/02/unionisti-strangeti-randurile-fapte-si-nu-vorbe/#comment-120
http://www.ionpetrescu.ro/2012/04/01/pasol-na-turbinca-video/
http://www.youtube.com/my_videos
http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=LOSt7AnfLF4

Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, pe internet, cu titlul Reîntregirea
României
http://www.miscarea.net/1-reintregirea-romaniei.htm
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2012/04/01/marturisiridocumente-gheorghe-gavrilacopil-reintregirea-romaniei-a-fost-posibila-in-1990-1991/
http://www.noidacii.ro/Noi%20Dacii%20nr.12/S.C.B-C.pdf
http://civicnet.info/Articol.asp?ID=1938

15 IUNIE ZIUA NAŢIONALĂ MIHAIL EMINESCU
http://www.sfatulbatranilor.ro/threads/4987-Important-pentru-noi-to%C5%A3i-15-IUNIE-ZIUANA%C5%A2IONAL%C4%82-MIHAIL-EMINESCU
http://www.noidacii.ro/Nr.%20permanent/ZI%20NATIONALA.pdf

Chişinău, eveniment major în politica românească
http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=a00jitqk5nfd6
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.64,%202012/P.L..pdf
http://www.noidacii.ro/Noi,%20Dacii!%20nr.64,%202012/V.P..pdf
http://www.napocanews.ro/2012/10/chisinau-eveniment-major-in-politica-romaneasca.html
http://www.niuzer.ro/Cluj/Chisinau-eveniment-major-in-politica-romaneasca-4741248.html
https://www.google.ro/search?q=Chi%C5%9Fin%C4%83u%2Ceveniment+major+%C3%AEn+politica+
rom%C3%A2neasc%C4%83&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefoxa#q=Chi%C5%9Fin%C4%83u%2Ceveniment+major+%C3%AEn+politica+rom%C3%A2neasc%C4%83&
hl=en&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:enUS:official&prmd=imvns&source=univ&tbm=vid&tbo=u&ei=EpSOUIWxHITetAbqp4CADw&ved=0CDE
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1
http://www.rbnpress.info/wp/chisinau-eveniment-major-in-politica-romaneasca-primita-laredactia-rbnpress-info/
Parastasele Unirii
http://www.noidacii.ro/Noi,Dacii%20nr.51-52,martieaprilie%202011/A.%20Parastasele%20Unirii.pdf
APELUL Consiliului Naţional al Unirii Către Naţiunea Română

Fraţi români din Ţară şi de pretutindeni,
Anul 1992 poate fi anul reîntregirii Ţării şi reunirii neamului românesc.
Aceasta este speranţa Consiliului Naţional al Unirii din componenţa căruia fac parte 46
de parlamentari de la Chişinău şi 61 de parlamentari de la Bucureşti ca membri
fondatori, la care au aderat:
Biserica Ortodoxă Română în frunte cu Preafericitul părinte Teoctist; Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române;
Cartelul Naţional ALFA;
Liga Studenţilor din România;
Asociaţia mondială „Pro Basarabia şi Bucovina”;
Congresul Mondial Românesc
Societatea culturală „Bucureşti-Chişinău”;
Frontul Popular din Moldova;
Liga Democrat-creştină a Femeilor din Moldova;
Organizaţia Tineretului Democrat-creştin din Moldova;
Partidul Naţional-creştin din Moldova;
Uniunea Democrat-creştină din Moldova.

http://www.consiliul-unirii.ro/consiliul-unirii/
Dare de seamă,
Gheorghe Gavrilă şi Maria Copil

