
REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL  2001    

 

La Clubul FAPTE, in acest an, ne-au onorat cu prezenta: D-na Orascu Mihaela 

(Scriitoare), Ilie Gheorghe (Vicepresedinte al blocului Sindical pe Bucuresti), Maica Domnica, 

Marga Dumitrescu Frasin (scriitoare), Gabriela Radut (Asociatia Diaconu), Badaluta Olimpia, 

Angela Marian (Presedinta Asociatiei Optimistii-asociatie de nevazatori si surdo- muti), Maria 

Patan, George Mihaila, Victorita Trif (psihosociolog), Tamara Ciprian (Protectia Consumatorilor) 

Constantinescu Iulius (Ziarist Jurnalul National) si multi altii; 

In luna Ianuarie, la propunerea d-nei Badaluta Olimpia, o parte din Clubul FAPTE, au 

mers la Parastasul Principesei Ileana la Biserica Precupetii Noi, unde au fost realizate cele 

necesare comemorarii; 

In luna Februarie, d-na Crina Teodorescu a facut propunerea ca d-le de la Club, sa 

participe  la alta manifestare culturala cu tema:”Femeia de la un mileniu la altul”, organizatade 

A.N.F.D.U.R., care s-a si realizat si am fost prezente; 

In luna Martie, doamnele de la club, impreuna cu d-na Marga Dumitrescu Frasin 

(scriitoare), Nitu Lucretia, Hacerian Valentina (profesoara de limba spaniola) si altele, au fost la 

Biserica unde se gasesc moastele Sf. Grigore de Palama  sa se inchine si sa se roage;  

In luna Aprilie, la una dintre sedintele clubului, doamna inginer Crina Teodorescu, a 

impartit din partea Fundatiei Culturale “ Elisabeta Paunescu”, pantofi, posete, rochii, etc., conform 

adresei de donatie, care era atasata la procesul verbal. In acelasi timp, doamna Crina le-a vorbit 

doamnelor de la club despre Protectia Mediului inconjurator, povestindu-le ca, dansa a participat 

la un Congres care s-a tinut la Institutul de Constructii si Climatizare , unde s-a discutat politica 

europeana cu privire la mediul inconjurator ; 

In luna Mai, doamna Marcela Ghiulbenghian, in sedintele Clubului a expus din 

materialele primite pe e-mail si a facut o scurta catehizare ecumenica, avand in vedere ca la club 

sunt prezente doamne din toate confesiunile; 

A fost invitata sa vorbeasca despre religia musulmana, doamna Geamai Elmie 

Presedinta Asociatiei femeilor Musulmane care ne-a invitat si la sarbatoarea Ramadamului, 

organizat de asociatia sa in acest an; 

In luna Iunie, D-na Marcela Ghiulbenghian, a propus d-lor, sa se inscrie la cursurile de 

Cathehizare, care s-au facut la unele Biserici, unde au mers cu copii, adica cu nepotii, ca sa-i 

invete de mici, “regulile lasate de Dumnezeu”; 

A fost prezenta d-na Nitu Lucretia, care este Vicepresedinta FAPTE si Presedinta 

Asociatiei Femeilor Optimiste, cu care am incheiat un protocol de alianta si colaborare intre cele 

doua asociatii; 

Tot in data de 26.06.2001, d-na Lucretia Nitu, a citit respunsul C.N.A.-ului, la memoriul 

trimis de Asociatia FAPTE, la C.N.A.;  



In data de 3.07.2001 d-na Oncescu a invitat pe doamnele de la club la o expozitie de 

pictura, realizata de dansa, la o scoala din sect. 2, Bucuresti; 

Tot in luna Iulie, d-l Fatulescu, prof. de matematica, s-a oferit sa ajute copii handicapati la 

domiciliu, cu meditatii; 

In data de 18.07.2001, doamnele de la club, impreuna cu d-na Badaluta, au participat la 

parastasul  Regelui Ferdinand I si Regina Maria, la Biserica Precupetii noi; 

In luna August, Asociaţia FAPTE a participat la Conferinţa “ Zece ani de democraţie”, 

participarea femeilor din România, avand ca tema “Implicarea O.N.G.-urilor în sprijinirea 

participării femeii la viaţa publică; 

Cateva doamne de la Club au fost intr-o excursie la Hobita, unde s-a nascut Brincusi, 

petrecind astfel o zi de neuitat;  

Doamnele de la club au participat la emisiunea TV “Arca Marinei” si la Festivalul de 

muzica, de dragoste, la initiativa TVR;  

In luna August, doamna Marcela Ghiulbenghian a prezentat-o doamnelor de la club pe 

doamna Ecaterina Evanghelescu, cetatean belgian (romanca), doamna a condus alianta belgiana 

romana. Dansa a cultivat cu placere cultura romana in Belgia si din Belgia la noi. Deasemenea, la 

Catedrala din Bruxelles, la rugaciune s-au tinut de mana  preoti de diferite religii , tinand slujba 

impreuna ; 

Doamna Ecaterina Evanghelescu a devenit membru de onoare al Clubului nostru; Apoi 

doamna Marcela a povestit, ca a participat la o sarbatoare a armenilor, sarbatoare cu caracter 

religios, care a durat 3 zile (o zi acatist, o zi slujba, o zi pomenirea la Manastirea Suceava la Hagi 

Gadar de Sfinta Maria);  

D-l George Mihaila, geolog, cetatean canadian, a adus in luna August, ajutoare din 

Canada, sub forma de imbracaminte si medicamente, care au fost oferite persoanelor din 

asociatie; 

      Doamna Marcela a prezentat-o la club pe domnisoara Ioana Barbulescu (psiholog)  ca lider al 

femeilor, presedinta unei asociatii foarte active pentru sustinerea femeilor; 

Doamna Marcela, le-a prezentat doamnelor de la club ce a primit prin e-mail, in luna 

Septembrie: materiale in limba engleza trimise din Cuba, referitoare la istoricul tarii (Fidel Castro), 

de a nu folosi arme de nici un fel, un alt material sosit de la Conferinta Mondiala impotriva 

rasismului, xenofobiei, a mai primit publicatii de la O.N.U. de la Conferinta religioasa . In 

continuare, doamna Marcela a vorbit despre “ Anul Dialogului pentru Civilizatii”, si despre 

“Declaratia de la Beijing”, Platforma comuna pentru promovarea femeilor, in toate ramurile: 

economic, social, politic. S-a hotarat international, protejarea,  promovarea si educarea femeilor ;  

In luna Octombrie, un eveniment important, l-a reprezentat lansarea studiului “ Femei de 

afaceri din Romania in mileniul III”, elaborat de CCIRB si finantat de Agentia Statelor Unite pentru 

dezvoltare Internationala ( USAID ), la care au participat si membrele asociatiei noastre; 



Asociatia F.A.P.T.E., împreuna cu alte O.N.G.- uri de femei, a iniţiat o moţiune privind 

majorarea pensiilor şi indexarea lor, pe care am trimis-o la forurile superioare în drept, anexand 

tabelele cu semnaturi si stampilele tuturor asociatiilor, pentru sustinerea acestei motiuni;  

In luna Decembrie, la sala Palatului a avut loc un Spectacol, organizat de Ziarul “Ziua”, 

unde au fost invitati Regele Mihai I, Ambasadorul Statelor Unite cu sotia. S-au cantat colinde si 

muzica bisericeasca. A fost invitata si Presedinta Asociatiei, doamna Marcela Ghiulbenghian; 

Doamna Marcela Ghiulbenghian, a oferit in data de 18.12.2001, cu ocazia sarbatorilor,  o 

suta de pachete ( dulciuri si portocale), la persoanele prezente in sala . Au fost prezenti si copii 

de la Casa de copii nr. 3, adusi de catre domnul Simionescu , si deasemenea au primit pachete . 

Copii au cantat in sala cintece de sarbatori si Ave Maria.    

Doamna Marcela Ghiulbenghian cu sprijinul  CCIRB, (ne-a pus la dispozitie sala 

Titulescu ptr. festivitate si lista femeilor de afaceri cu cifra cea mai mare de afaceri,  a organizat 

evenimentul “ Femei in Top din Bucuresti” , desfasurat la Romexpo , si editarea lucrarii cu acelasi 

nume , de catre Asociatie FAPTE . Ocazie cu care s-au acordat diplome ale Asociatiei FAPTE, 

femeilor care s-au regasit in cartea “Femei in top in Bucuresti”, in Ocombrie 2001, in urma 

rezultatelor obtinute de acestea, in perioada anului 2000. 

     Evenimentul a fost sustinut de Sc “Edmond”Srl, care a implinit 10 ani de activitate si astfel si-a 

facut publicitate.La eveniment, au fost prezente majoritatea doamnelor VIP din Catalog. 

Informatiile din catalog au fost primite de la institutiile abilitate. Dintre acestea, enumeram cele 

mai importante personalitati care au participat: Camelia Rotaru (director Camera de Comert), 

senator Virginia Vedinas, artist Tamara Buciuceanu, artist Angela Moldovan, doctor Antoaneta 

Ciochirca, Elena Cervinski (presedintele Societatii Aboliţioniste din România  - Fundaţia 

Internaţională ALCOR), Dana Tudor (realizator TVR), si alte personalitati.  
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