REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 2002
In cursul anului 2002, urmatoarele personalitati ne-au onorat cu prezenta, purtind discutii libere cu membrele
F.A.P.T.E., prezentind diverse teme fiecare, in profesia sau activitatea sa:
Ecaterina Moldoveanu (Preşedinta femeilor de religie ortodoxă, Ana Maria Voinea (Ziaristă), D-l

Prof.

Simionescu, Claudia Băltaţoiu (ONG.Democraţia), Crina Teodorescu,Maicuţa Mihaela de la Mânastirea Ionesti, Zoe
Lapoviţa (Scriitor , Expert contabil , economist si Terapeut), Barbu Georgeta, Mariana Dumitru, Gina Ionescu, Preotul
Muguranu de la Mânastirea Cernica, Maica Domnica (Mânastirea Libertatea din Călăraşi), Balasciu Vasile (Asociaţia
Renasterea Neamului Românesc, D-l Ştefan Fătulescu, Nicu

Dumitrescu, Tranca Ion (Asociaţia Pensionarilor),

Venera Vasiliu, Părintele Niculae, Victoriţa Trif (Asistent Universitar, Elena Lucescu Moşoroiu ( Colonel), Sersa Valerie
(Solista de operă ), Daniela Tudor (Asociaţia Renaşterea neamului Românesc), Luca Ioan Olimpiu (Profesor), Bogdan
Catrangiu (Institutul Oncologic Fundeni), Costel Popa (Pro Democraţia), Anca Daniela Mirica (inginer), Angela Pop
(Medicina naturistă), Ilie Gheorghe (Vicepresedinte B.N.S.), Victor Ianculescu (ziarist la Revista Lumea Misterelor),
Viorica Rusu (Firma Sinovit-Testare Programe TV), Alexandrina Strumbec (Fundaţia Ambienta Ecologic), Cinhulescu
Georgeta (Academia Geto-Daca), Costică Vanghelie (Partidul Revoluţiei), Elena Dan (Scriitor, fost ziarist de lb.
Franceza);
A fost transformata in anul 2002, Asociatia FAPTE, in FAPTE-AFAR (Femei pentru Activitati Pozitive,
Toleranta si Educatie a Femeilor de Afaceri din Romania).
Membrele fondatoare ale FAPTE-AFAR, sunt urmatoarele; Ghiulbenghian Marcela, Presedinta, Notar
Danacica Mihaela Daniela, Secretar general, Nasra Gabriela Rodica, Vicepresedint, Maldarescu Sanda,
Vicepresedinta, si urmatoarele femei de afaceri membre: Parcalabescu Maria, Liliana Mandescu Magliola, Ateia
Simona Iolanda, Plaiasu Luciana, Munteanu Felicia, Connie Larkin, Faighenov Marioara, Dumitrescu Mioara, Tudose
Catalina, Av. Radulescu Mirela, Ioan Rodica Emilia, Adalgiza Gealep, Hristu Ionelia, Comsa Elena Daniela, Spirescu
Ioana, Biolog, Firea Carmen Elena, Dir. Gen. SC “Firela Impex”, Stefan Rosana Olga, Notar, Bustea Elena, Av. Barou
Buc., Constantinescu Corina, dir. Quasar Forest Int, Ene Daniela, av. Cab. Avocatura Individual, Tripsa Mariana,
intreprinzator SC Roent 2000, Bombos Otilia, av., Lapovita Zoia, Economista, cab. ind. Expert contabil, Mihalcescu
Ana Maria, av. Cab. Individual, Cojanu Doina Dir. Sc Vulcascot, Dulea Felicia, dir. Pers. Dev. Sist. Int, Ciumac Lia
Tatiana, ec. Emba, Rusu Ioana, avocat, Alexe Mariana, Dir. Firma de traduceri.
Mentionam ca, saptamanal au avut loc martea intre orele 15-19, intilnirile clubului Asociatiei FAPTE, unde
persoanele prezente, reprezentantele altor asociatii, cit si membrele asociatiei FAPTE, au fost informate despre
evenimentele care au avut loc in tara si in lume, au fost desfasurate diferite activitati culturale, sociale si de
intrajutorare ca de exemplu, lansari de carti, oferirea de bilete la teatru si opera, programe muzicale sustinute de catre
artisti organizarea de tombole, oferirea de produse alimentare, igienico-sanitare si de imbracat persoanelor aflate in
dificultate.
Paralel cu aceste activitati, au avut loc si intilniri ale femeilor de afaceri, care s-au informat, sfatuit si ajutat
creand o atmosfera creativa pentru afacerile lor. Tot odata au realizat materiale comune despre diferite acte normative
care reglementeaza relatiile de afaceri, fiind prezentate la Camera de Comert.

In continuare va prezentam doar o selectie a activitatilor desfasurate in acest an.
Activitatea clubului, a fost moderata de catre d-na Marcela Ghiulbenghian, sau d-na Vicepresedinte Nitu
Lucretia.
La fiecare deschidere a clubului, s-a facut cate o rugaciune ;
Pe data de 22.01.2002, doamna Lucreţia Niţu, a discutat despre Forumul Organizaţiilor neguvernamentale unde a
participat si a prezentat Asociaţia pentru Prevenirea Torturilor si a tratamentului inuman ;
Pe data de 5.02.2002, domnul Silviu Dragomirescu (fizician, a vorbit la club, dânsul având o experienţă de 16 ani de
studii in cercetare, Domnul Dragomirescu, este specialist in pregatirea cocteiului naturist, acestuia aprobandui-se
brevetul în anul 1999, având diverse emisiuni T.V, pentru obţinerea apei uşoare

( la Ramnicu Vilcea şi Turnu

Severin);produsul previne îmbătrânirea cu 38 de ani ;
În data de 12.02.2002, domnul George Vlad (Inginer, de credinţă ortodoxă), le-a vorbit doamnelor despre
creştinism, spiritualitate si despre experienta avuta, lucrand si pensionandu-se de la Radio ;
Doamna Ana Maria Voinea (ziarista) a citit mesaje primite de d-na Venera, indemnand femeile să se îndrepte către
Dumnezeu, şi să se roage;
Doamna Marcela Ghiulbenghian, a instiintat doamnele de la club, despre Conferinţa Internaţională a ONGurilor, unde a participat din partea tarii noastre, in locul unei femei, dl. Senator Mironov,cu probleme Unesco, unde au
avut ca tema ;” 2020 – Femeile conduc lumea’, in loc sa ne reprezinte o femeie la Conferinta;
D-na Niţu Lucreţia, a prezentat in data de 19.02.2002, la club, materiale din o revistă editată de Asociaţia
Neamului românesc;
In data de 14.02.2002 a avut loc intilnirea liderilor sau a reprezentantilor de Asociatii sau Fundatii, pentru a
discuta, urmatoarele aspecte: un program de strategie, pe anul 2002, modalitatea de realizare a actiunilor de 1-8
martie, 2002, prezentarea agendei cursurilor F.D.S.C., stabilirea persoanei care doreste sa lucreze ca voluntar la
Primaria Sect. 1;
În data de 26.02.2002, doamna preoteasa Marga Frasin Dumitrescu , a oferit in sala doamnelor Mioara
Namoloşu , Silvia Furtuna si Lorenei Stoenescu , carti scrise de dânsa , intitulata ‘ A cincea generatie’. In carte,
doamna Marga a scris despre continuitatea neamului romanesc, deasemenea este o carte de suflet, cu multe
elemente de autobiografie si descriere arborelui genealogic al familiei sale;
La sedintele saptamanale ale Clubului F.A.P.T.E., au fost si sunt femei dornice de a le informa si pe altele
despre: istorie, medicina, politica, spiritualitate, management, etc.
D-na preoteasa Marga Dumitrescu Frasin, in fiecare saptamana cand a fost la club, a prezentat un rezumat al
sarbatorii ce urmeaza, sau a facut o informare religioasa pe diverse subiecte;
Pe data de 8 Martie, membrele F.A.P.T.E. au sarbatorit Ziua Femeii la Sala Arcub, la invitatia Organizaţiei
Naţionale a Pensionarilor;
Parintele Neculce, a fost invitat la club, a vorbit femeilor si a spus ca este incântat de existenţa acestui club
de femei, de viaţa spirituală a clubului de continuitatea sa si de rolul sau unic;
Părintele a invitat membrele clubului la Parohia unde slujeste;

Pe data de 26.03.2002, toate membrele F.A.P.T.E, au făcut o scrisoare , către forurile competente, pentru a
arata că nu sunt de acord cu războiul din Israel, cerand incetarea razboiului;

În data de 9.04.2002, la Clubul de femei, s-a vorbit despre “Sănatate prin mişcare”(fizică si psihică ).

In data de 07.05.2002, au fost oferite ouă roşii şi cozonac de Paşte , aduse de d-na Marcela Ghiulbenghian;
Doamna Marcela Ghiulbenghian a

participat din partea Asociatiei FAPTE, la “Forumul Organizaţiilor

nonguvernamentale”, unde a luat parte la discutii, impreuna cu doamna Nitu Lucretia , si-au sustinut rolul ONG;
Pe data de 9.05.2002, a fost sarbatorita impreuna,cu membrele FAPTE , ”Ziua Mondială a Rugaciunii”;
Tot in data de 9.05.2002, membrii clubului au participat la Amfiteatrul Nicolae Iorga, împreună cu Fundaţia
Curentul Vieţii, la un seminar de spre divinitate;
În data de 4.06.2002, unele membre F.A.P.T.E., au fost la “Teatrul Mic”, la spectacolul “Bijomul”;
Doamna Niţu Lucreţia, ne –a informat despre noutatile aparute la televizor , in diverse carti sau reviste ca Lumea
Misterelor , As , etc, venind cu lucruri noi la fiecare sedinta a clubului
In luna Iunie, la propunerea Consiliului Director , membrele prezente , au hotarit sa o delege pe doamna Marcela
Ghiulbenghian , Presedinta Asociatiei , sa hotareasca in numele lor , ori de cite ori este nevoie , asupra oricarei
probleme legate de organizatie. De asemenea, dansa, va valida sau nu hotaririle luate cu alte ocazii.
Hotararea a fost validata, fiind votata de toate persoanele prezente.
D-na Stanciu Silvia profesor de istorie, ne-a prezentat la intilnirile clubului, subiecte interesante din viata
personalitatilor Romaniei, de-a lungul istoriei;

În data de 23.07.2002, doamna Flori Constantinescu, le-a vorbit membrelor de la Club, despre Religia Bahai ,
aceasta fiind o a doua religie în lume după credinţa Ortodoxă , unde sunt in jur de 6 milioane de adepţi, a spus
domnia sa;
Tot in acea zi, doamna Niţu Lucreţia a anuntat la club , că Asociaţia Culturală Renaşterea Neamului Românesc,
a organizat în ziua de 27 Iulie la Sala de Conferinţe a Muzeului de Istorie din Casa Sutu , lansarea unei reviste a
Asociaţiei, unde au fost invitate membre ale Asociatiei FAPTE;
In data de 23 - Iunie 2002, Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la o serie de cursuri / programe de
training derulate de Iceberg Training Network intitulate “ Scoala de parinti”, programe care ofera un sprijin real adultilor
care lucreaza cu copii.
Programul a fost structurat pe durata a doua zile si a cuprins:
•

3 laboratoare de comunicare si relatii interpersonale;

•

1 laborator de rezolvare a conflictelor si negociere in relatia cu copii;

•

1 laborator de creativitate, precum si;

•

un curs care are rolul unei treceri in revista a aspectelor teoretice specifice temei abordate.

Cursul s-a desfasurat la Casa Corpului Didactic.
În data de 20.08.2002, doamna Preoteasă Marga Frasin Dumitrescu , a prezentat la Club un material religios
intitulat “Gradina Maicii Domnului’; Maria este mama pamântului , tinereţea pamântului , iubirea între oameni; Maica
Domnului iubeşte ţara noastră unde face unele minuni şi ţara noastră poate fi numită “ Grădina Maicii Domnului”;
S-au organizat cursuri gratis de calculator-internet, la clubul de femei F.A.P.T.E.;
Câteva din membrele clubului , au participat la un Seminar la Facultatea de Istorie, în data de 27.08.2002 cu tema
“Planul lui Dumnezeu”;
În data de 28.08.2002, doamna Lucreţia Niţu Presedinta Asociatiei Femeilor optimiste si Vicepresedinta Asociatiei
FAPTE, a dat un interviu la Radio, despre activitatea clubului ;
În data de 17.09.2002, doamna preoteasă Marga Dumitrescu Frasin , a citit la club un material despre “ Secte
si minunile credinţei”- grupări , organizaţii ce introduc persoane in grup , organizaţie , depersonalizandu-le. Pe de alta
parte şi doamna Mariana Caraman (profesor universitar) a facut completari referitoare la Secta Davidienilor, care şi-au
dat foc acum cativa ani; secta din Guiana Franceza din care fac parte oameni foarte bogaţi , dar care crează o
anumită psihoză care duce la prozelitism si la moarte in grup ;
Clubul F.A.P.T.E., a primit invitaţie din partea Asociatiei” Femeile care luptă pentru pacea lumii ”,condusă de
d-na Ferario din Italia , unde au participat numai liderii din diverse organizaţii, si s-au dat carţi cu caracter religios;
In data de 17.09.2002, doamna Lucreţia Niţu, Vicepresedinta Asociatiei F.A.P.T.E. a fost invitată la Asociaţia
“Femeile pentru Pacea Lumii ‘ , condusa de D-na Ferario din Italia, unde au participat numai lideri de organizaţii si
unde a prezentat activitatea organizatiilor pe care le reprezinta;
S-au organizat controale medicale gratuite de catre “Medici fară frontiere”, au fost oferite sfaturi pentru
mentinerea curateniei si produse igienico-sanitare;
De ziua Pensionarului, pe data de 1.10.2002, membrele asociatiei au fost invitate la Teatrul Odeon la piesa de
teatru “Gaiţele”;

Preşedinta Asociaţiei si o parte din membrele sale, au fost

invitate la sezatoarea organizata

de d-na

Elisabeta Păunescu, Directoare la Revista Miorita Noastra din S.U.A.-,în data de 31.09.2002 , la care s-au înmânat şi
diplome, primind diplome;
Asociatia F.A.P.T.E., a participat in luna Octombrie la a-3-a întâlnire a Reţelei Naţionale a Organizaţilor de
Femei din România, structura de sprijin, comunicare şi programe comune pentru mişcarea de femei din România .
S-au imparţit bilete gratuite la Teatru, la spectacolul “Negustorul din Veneţia”;
Asociaţia crestină a femeilor şi cu Asociaţia Crestină a tinerilor, împreună cu Asociaţia tinerelor fete, au participat
la Clubul F.A.P.T.E. si au prezentat scopul si activitatile lor;
In luna Noiembrie , doamna Nitu Lucretia , a participat la Congresul Crucii Rosii din Romania , care s-a desfasurat
la Calimanesti , dinsa fiind delegat din partea Asocietiei F.A.P.T.E.si a transmis dorinta aliantei sa conlucreze cu cit
mai multe asociatii pentru activitati umanitare , sociale si spirituale.
In luna Noiembrie, Asociatia FAPTE, s-a alaturat cu Asociatia Internationala “ Lifeline Network for Peace”,
(femei musulmane) “Muslim Women, care au suferit de pe urma conditiilor economice si politice.Alaturi de aceasta
asociatia , sau afiliat si Asociatia Unesco Iulia Hasdeu .
In aceiasi perioada,citeva din membrele asociatiei , au participat impreuna cu Asociatia Prodemocratia , la
stringerea de semnaturi pentru modificarea legislatiei pentru alegeri . Au mai participat si la alte manifestari cum ar fi
cea de la Institutul Gheothe , cea de ala Institutul de studiu si analize franceze.
Am oferit ajutoare în data de 22.12.2002, din partea Crucii Roşii , sect. 4, constând în medicamente şi
alimente persoanelor foarte bolnave ale Clubului F.A.P.T.E.;
S-au mediatizat in cadrul clubului, pelerinaje la Mânastiri in Dobrogea , Moldova , Oltenia;
In data de 10.12.2002, Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat d-na Marcela Ghiulbenghian si d-na Nitu
Lucretia, la seminarul desfasurat sub titlul “ participarea femeilor la procesul decizional si rolul acestora in procesul de
integrare europeana a Romaniei”, care a avut loc la Palatul Parlamentului, sala Grupului Parlamentar PSD-“Ovidiu
Sincai”. La aceasta reuniune au participat reprezentanti ai grupurilor parlamentare din Senat si Camera Deputatilor, ai
autoritatilor publice, ai societatii civile, precum si din partea mass-media.
Membrele Asociatiei FAPTE, au partictipat la “Crăciunul bunicilor”, organizat de Primăria Oraşului Bucureşti;
Am participat în data de 17..12.2002, la Teatrul de Comedie la “Obiceiuri de Crăciun”, ca; Ignatul , Pomul de
Craciun , Colinde , Plugusorul ;
Am sesizat presa, Primaria, în data de 18.12.2002, pentru a veni în ajutorul batrânilor din azile si am oferit si
noi ajutoare;
D-na Marcela Ghiulbenghian, a vorbit despre Pelerinajul de la Meca , despre cum ajungi”Hagi”.Pelerinajul de
la Meca , mai are şi altă semnificaţie şi anume, congresul, conferinţa musulmanilor;
Asociatia F.A.P.T.E., propune sa se alieze altor ONG-uri să se găseasca o soluţie fară război, pentru un acord
pacifist (razboiul dintre America si Irak);
D-na Marcela Ghiulbenghian, a facut o adresa ,pentru a primi un spaţiu pentru Asociatie , dar erau foarte multi
inscrisi pentru a primii un spatiu pentru Asociatie;

Organizatia de femei a Partidului Social Democrat, a organizat in luna Decembrie 2002, un seminar sub titlul “
Participarea femeilor la procesul decizional si rolul acestora in procesul de integrare europeana a Romaniei “, care s-a
tinut la Palatul Parlamentului , sala Grupului Parlamentar PSD , unde a participat si Asociatia FAPTE, precum si
reprezentanti ai grupurilor parlamentare din Senat si Camera Deputatilor , ai autoritatilor publice , ai societati civile ,
precum si din mass-media.
În data de 20.12.2002, doamna Marcela Ghiulbenghian, a oferit membrelor clubului , pachete pentru Crăciun;
Împreună cu Asociaţia Accept, s-a intervenit, pentru a nu fi discriminate femeile însărcinate, pentru subvenţia
de 6 luni a femeilor din mediul rural, cu 85% din salariu;
Ne-am declarat aliate cu toate Asociaţiile, pentru Acţiunea, “Nu Razboiului”, la propunerea Asociatiei ProDemocratia, sub deviza “Nu suntem de acord cu implicarea statului in nici un razboi din Irak, suntem de acord cu
dialog permanent cu partenerul."

