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REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 2003    

  

              

  

 

 În cel de-al 7-lea an al activităţii sale Asociaţia FAPTE, a militat în continuare pentru creşterea 
gradului de conştientizare a femeilor din România, care să le determine sa-si modifice atitudinea cu privire la 
viaţa sa şi a societăţii în care trăim astfel să-şi asume responsabilitatea unor schimbări pozitive în viaţa sa şi a 
comunităţii în care trăieşte. 
 Aplicând cu consecvenţă sloganul „Împreună suntem mai puternice”, Consiliul Director Naţional, 
însuşi preşedinta asociaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian, ajutată de un grup de femei inimoase au depus 
multă voinţă pentru a strânge cât mai multe femei în jurul acestei asociaţii şi acestui scop. 
 Activitatea Asociaţiei FAPTE s-a dezvoltat continuu prin mărirea numărului înscrişilor proprii a 
numărului asociaţiilor şi fundaţiilor cu care au protocol de colaborare şi afiliere ajungând astfel la 70 prin 
înscrierea în acest an a „Fundaţiei Ecologice Ambienta” şi a Asociaţiei „Zile mai fericite, iubire, ajutor, 
credinţă şi speranţă”, a Academiei Daco-Română, etc. 
  Activităţile care au avut loc în anul 2003, au fost canalizate în principal pe activitatea desfăşurată 
săptămânal în cadrul clubului cu reprezentantele tuturor asociaţiilor şi fundaţiilor, a  clubului Femeilor de 
afaceri şi a participării noastre la alte dezbateri, colocvii, seminarii, programe etc. In cadrul clubului  ce se 
desfăşoară săptămânal marţea, audienţa a fost între 60 şi 100 de persoane săptămânal, care au participat la 
activităţile de informare, pregătire, acţiuni civice, concursuri, tombolă, acţiuni culturale etc. Persoanele 
prezente la club reprezinta diverse asociatii si fundatii din Bucuresti.  
 Clubul F.A.P.T.E.-A.F.A.R la una din dezbateri: 

 Clubul a beneficiat de invitaţi de marcă cum ar fi: Profesor Alexandru Măruţă, Philippe Meal din 
Franţa, scriitorul Aurel Constantin, Victor Ianculescu – ziarist, pr. Paroh Emil Ciomartan din Dorohoi, pastor 
Ghiţă Mocanu, psiholog Ioan Rodica, maior Lucescu Maria, Florica Cohinsan (asistent medical), George 
Bolintis (vizionar), Stefan Dumitrescu (Presedinte Asociatiei de Pensionari), Fatu Florinel (Presedinte 
revolutionari), Ion Turlui(economist). 
 Ziua de nastere a doamnei Marcela Ghiulbenghian a fost sarbatorita cu doamnele Clubului FAPTE, la 
sfirsitul lunii Ianuarie. 
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 Săptămânal, participantele au fost informate de către dna Marcela Ghiulbenghian şi dna Niţu Lucreţia 
cu noutăţile apărute în intervalul scurs, cu activităţile desfăşurate şi cu corespondenţa primită pe adresa 
asociaţiei şi tot odată au fost găsite şi soluţia de participare a asociaţiei la diversele activităţi.  
 În cadrul clubului au fost susţinute expuneri, prelegeri, conferinţe, lecturi, cu teme socio- politice, 
umanitare, culturale, religioase, istorice etc. de către dna Marcela Ghiulbenghian, Niţu Lucreţia, Marga 
Dumitrescu-Frasin, Valentina Hacerian, dl. George Vlad, Florica C., Ioana Constantin, Maria Caraman, 
Florea Georgeta, Olimpia  Bădăluţă, Pod Elena, Ciocârlie Elena, Ana Miu, Aurelia Oncescu, Ilie Gheorghe, 
Lucia Zugravu, Crina Teodorescu, Zavaidoc, Ştefania Gălătescu, Daniela Mirică, Nicu Stănilă şi încă mulţi 
alţi. 
 In data de 03.04.2003 ,  am participat la invitatia venita din partea Asociatiei Femeilor din Romania , 
presedinta Liliana Pagu, la Conferinta  cu tema “ Educatie pentru Nonviolenta activa”. Campania a fost 
organizata in cadrul companiei de combatere a fenomenului de violenta. 

In data de 08.04.2003, doamna prof. Caraman a participat la facultatea de Drept alaturi de doamna 
Lucretia Nitu si de doamna Vlad, la Conferinta, avind ca tema “Manifestari ale violentei in societate”. 
 In data de 09.04.2003, au acceptat cu placere invitatia la Clubul FAPTE, prezentatorii francezi Mari 
Laurence Chamut si Philippe Mooal. Dinsii au luat parte la Conferinta. 

Dansa a vorbit despre terapia QICONG care da drumul la energii pe baza de miscare lenta, la 
comanda mentala. 

 Doamna a impartit intr-una dintre sedinte, in sala, cite un ou de ciocolata la fiecare persoana,iar dl. 
Prof. Alex. Maruta, a daruit tuturor persoanelor prezente in sala cite o carte intitulata “Expresii, maxime, 
Cugetari”, tiparita de dinsul si sponsorizata de doamna Ghiubenghian. Cartea Cuprinde expresii in 5 limbi: 
engleza, franceza, germana, latina, romana, explicand anumite expresii. 

In data de 06.05,2003, doamna Valentina Hacerian a vorbit la club, despre manastirea Barbatesti de la 
Patrunsa – Valcea, la care dinsa a fost in pelerinaj impreuna cu 60 de persoane. Doamna Valentina a spus ca, 
a urcat cu greu muntele, pe o ploaie torentiala, in care nimeni nu a racit. Acolo, s-a dat “Lumina adusa de la 
Ierusalim”. 

In data de 27.05.2003, domnul Stefan Dumitrescu, Presedinte al Asociatiei nationale a pensionarilor, 
a facut o scrisoare catre Presedintele tarii, domnul Ion Iliescu, prezentand problemele pensionarilor: pensii 
mici, lipsa medicamentelor, nivelul scazut de trai, etc. , la care a aderat si Asociatia FAPTE. 

In data de 27-28.05.2003, s-a desfasurat Conferinta pe tema “Combaterea violentei femeilor”, la care 
a participat si doamna Marcela Ghiulbenghian. La Conferinta au fost prezente personalitati din Grecia, 
Germania, Turcia, Albania,etc.  
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Tot in acest an, am solicitat catre Directia de specialitate a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, 
crearea unui Minister sau un departament pentru analiza problemelor femeilor, familiilor, copiilor, intrucit 
femeile sunt agresate verbal, fizic, in familie, la serviciu, pe strada, in piata, la care am primit si un raspuns, 
in care ne explica faptul ca potrivit art. 37, Primul Ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii 
Guvernului prin infiintarea, desfintarea sau dupa caz, divizarea ori comasarea unor ministere. 

In data de 10.06.2003, dupa ce s-au intocmit tabelele de prezenta si s-au impartit covrigi la toata 
lumea prezenta, doamna Lucretia Nitu, a facut rugaciunea colectiva” Tatal nostru”, ca de obicei al adubarile 
clubului. Imediat dupa aceea, doamna Nitu a prezentat raspunsurile la cele doua scrisori trimise la clubul 
FAPTE, referitoare la dezacordul stationarii armatei americanilor pe teritoriul tarii noastre. 

Cei de la Ministerul Sanatatii au spus ca nu este de competenta lor, cei de la Ministerul Justitiei au 
spus ca nu este legislativ, cei de la Camera Deputatilor au dat un raspuns protocolar si anume ca, nu este de 
competenta lor, iar cei de la Administratia prezidentiala, au spus ca Romania isi tine cuvintul misiunilor 
promise. 

Tot in data de 10.06.2003, doamna Elena Ciocarlie, a facut cunoscut doamnelor prezente in sala, ca, 
dansa a participat la un eveniment important si anume lansarea cartii Reginei Elisabeta. 

In aceeasi data, domnul Aurel Constantinescu a povestit doamnelor ca a participat in data de 15 Iunie, 
la comemorarea mortii lui Mihai Eminescu, la Seminarul “Rolul femeii in societate si biserica”; 

In data de 26 August 2003, doamna Georgeta Teodorescu Zavaidoc a fost la o Conferinta religioasa 
la Hotel Mariot, tema fiind despre iubirea de tara, de sot, etc. 

In data de 30 Septembrie 2003, prof. Aurel Simionescu, a vorbit despre necesitatea respectarii unor 
norme corecte de existenta si viata, hrana naturala, rugaciune permanenta pentru a pastra legatura cu 
Dumnezeu, dar si rugaciunea de multumire pentru toate implinirile, spovedania si impartasania regulata 
pentru echilibrul trupului si sufletului. 
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Seminarul  “ Rolul femeii in societate si biserica “ de la Focsani , 31 Mai 2003 , la care a participat ca 

invitata si doamna Marcela Ghiulbenghian.   
           O importantă activitate a asociaţiei FAPTE împreună cu asociaţiile şi fundaţiile cu care colaborează în 
bună armonie, a iniţiat şi trimis către toate femeile un memoriu-mesaj „Nu războiului”, dorinţa noastră şi a 
populaţiei pe care o reprezentăm , ca toate problemele  să fie rezolvate pe cale paşnică. Această acţiune şi 
alăturarea noastră la demersurile făcute de către Asociaţia Pro-democraţia cu privire  la modificarea Legii 
electorale, contribuie la mărirea responsabilităţii şi a asociaţiilor noastre componente ale societăţii civile 
pentru realizarea unui climat mai bun şi mai sigur. 
 In lunile aprilie-mai a unor expuneri, pregătiri a populaţiei de către dna maior Lucescu Maria de la 
Apărarea Civilă cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia populaţia în caz de calamităţi naturale. 
În anul 2003 a fost ţinut şi clubul femeilor de afaceri în fiecare joi până în luna septembrie când din lipsa 
unui spaţiu corespunzător, el a fost suspendat temporar. Subliniem faptul că în cadrul acestui club au fost 
făcute schimburi de idei, de informaţii, pentru femeile de afaceri ca dna Ada Măldărescu, Dănăcică Mihaela, 
Mioara Dimitrescu, Rodica Ioan, Felicia Munteanu, Conie Larkin, Felicia Dulea,Viorica Radulescu,Av. 
Dragan, Dr. Ateia Simona, Mariana Dragomir, Faighenov Maria, Lucia Plăiaşu, Tudose Cătălina, care au 
contribuit activ la realizarea unui nou statut, a unor noi obiective la dezbateri şi la creşterea nivelului 
oportunităţilor femeilor de afaceri.  

Astfel au fost tinute prelegeri de catre d-na Marcela Ghiulbenghian, informand mereu asupra scopului 
si obiectivele asociatiei, de către dna Ciochircă pe teme medicale, de dna Rodica Iona pe teme deosebit de 
interesante privind comportamentul uman, de dl prof. Alexandru Măruţă cu accent pe optimizarea 
ambientului, de d-na Felicia Munteanu prezentand cartile sale si continutul lor in sinteza, doamnele  Viorica 
Bălan şi Tatiana Ciumac descriind viaţa şi modul de afaceri din Japonia şi Africa de Sud,d-na  Vasilescu 
pictoriţa de icoane, care a pregătit o mini expoziţie personală,d-l Gheorghe Stroe prezentand scopurile 
asociatiei Daco-Romane. 

Pentru reluarea acestei interesante activităţi, dna Marcela Ghiulbenghian a făcut şi face eforturi 
pentru a gasi alt spaţiu, au fost făcute demersuri la Camera de Comerţ, la Primăria capitalei etc.Sigur 
aştepăm şi propunerile şi ajutorul femeilor de afaceri asupra acestui aspect. 



 5 

În decursul anului 2003, Asociaţia FAPTE a dezvoltat şi întărit legătura cu organizaţii şi fundaţii care 
activează în beneficiul femeilor pentru dezvoltarea capacităţilor de intervenţie activă a ONG în viaţa 
societăţii noastre pentru o mai bună recunoaştere a rolului ONG   în reglarea democratică a societăţii civile la 
nivel local sau naţional. Astfel exemplificăm activitatea asociaţiei FAPTE care este membră a reţelei 
Naţionale a ONG pentru femei din România prin participarea alături de celelalte 50 de asociaţii şi fundaţii la 
activităţile organizate şi dezvoltate de aceasta în luna iulie pe tema:”Armonie multiculturală” în 20  august la 
1 an de la înfiinţare şi în luna noiembrie la simpozionul  pentru creşterea rolului ONG în viaţa politică şi 
legislativă a ţării. Reteaua fiind organizata de d-na Presedinte Liliana Pagu. 

Participarea constantă lunară alături de alte asociaţii şi fundaţii la Club UNESCO – la preocupările şi 
activităţile desfăşurate şi împreună cu Asociaţia Mesagerii Sănătăţii la sărbătorirea zilei mondiale a sănătăţii 
pe 7 aprilie şi cu alte ocazii. 

O bună conlucrare am avut  cu Societatea de Cruce Roşie sect.IV care a iniţiat activităţi şi cu ajutorul 
membrelor noastre de prevenirea sănătăţii, de donare de sânge, de întrajutorare, activităţi la care s-a 
participat prin donaţii de sânge, bani sau produse. De la această asociaţie, membrele noastre au beneficiat de 
ajutor de circa 100 de pachete de orez şi paste făinoase. 

Asociaţia FAPTE  a acţionat şi în proiectul umanitar dezvoltat de o mişcare umanitară din Franţa, 
participând activ prin membrele noastre în luna aprilie la expunerile făcute la Facultatea de drept, ASE şi la 
Şcoala Naţională  de studii politice. În luna aprilie şi în luna noiembrie, reprezentantul lor, dl Philippe M. a 
avut două întâlniri  cu femeile care s-au oferit voluntare pentru a activa în cadrul companiei „Stop 
Violenţei!” menţionăm şi cooperarea bună care are loc şi cu Asociaţiile pensionarilor, conduse de dl Ştefan 
Dumitrescu şi dl Damian, cu care au fost organizate spectacole, activităţi culturale, de participare la Teatrul 
de Revistă, la Teatrul Evreiesc şi activităţi de întrajutorare a membrelor noastre cu produse cu îmbrăcăminte 
şi alimente, unele fiind donate de Asociaţia FAPTE. 

In luna Septembrie 2003 , doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la un eveniment la initiativa 
Partidului Umanist din Romania. 

La acest eveniment , s-a discutat despre evolutia femeii in societatea romaneasca , aceasta inplicandu-
se in problematica economico-sociala cu care se confrunta Romania. 

Membrele noastre, dna Marcela Ghiulbenghian, dna Niţu Lucreţia, au fost mereu prezente la 
activităţile desfăşurate de FDSC cu privire la modificarea constituţiei, la cadrul legislativ privind serviciile 
oferite de către ONG şi la lansarea unor programe finanţate de către Uniunea Europeană sau Sapard.  

Asociaţia FAPTE în fiecare an a colaborat şi cu Federaţia Inter religioasă pentru Pacea Lumii şi cu 
Federaţia Femeilor pentru pacea lumii cu care au dezvoltat activităţi comune pentru pace, s-a participat la 
conferinţa anuală cu tema”Pacea Lumii printr-o conducere responsabilă” şi informăm cu bucurie că membre 
ale Asociaţiei FAPTE au fost evidenţiate oferindu-le titlul de „Porumbel al păcii”. 

Menţionăm şi conlucrarea stabilă cu Asociaţia Femeilor Optimiste cu care au fost dezvoltate diverse 
acţiuni de informare, pregătire, umanitare, culturale, tombole, etc., activităţi realizate prin membrele sale 
foarte active, serioase şi săritoare. Nu putem să încheiem capitolul colaborării fără să nu spunem de Fundaţia 
Ambienta cu care am colaborat pentru pregătirea  membrelor noastre în vederea ecologizării ambientului 
nostru şi la editarea unor cărţi. 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile ( FDSC ) , a invitat Asociatia noastra si noi am 
onoratinvitatia  siam participat pe27 Noiembrie 2003 , la seminarul cu tema “ Imaginea Copilului in mass 
media “.Evenimentul a avut loc in sala Top a U Business Center. 
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Tot in luna Noiembrie  Grupul pentru Dialog Social , Asociatia Pro Democratia si Agentia de 
Monitorizare a Presei – Academia Catavencu au sustinut o conferinta de presa unde a participat si doamna 
Marcela Ghiulbenghian , referitoare la organizarea referendumului pentru modificarea Constitutiei. 
Reprezentantii celor doua organizatii au aratat ca din cauza lipsei unui numar de observatori independenti 
suficienti , nu se poate afirma ca frauda a fost generalizata , si totodata si-au exprimat neancrederea cu 
privire la rezultatele referendumului pe baza informatiilor culese din teritoriu. Acestia , au facut un apel catre 
cetateni , organizatii nonguvernamentale , reprezentanti ai partidelor politice , mass media sa le furnizeze 
toate informatiile cu privire la neregularitatile observate in procesul de desfasurare a referendumului , pe care 
acestia le  vor  transmite ca sesizari catre Biroul Electoral Central. 

Asociatia FAPTE ,aliata cu inca 68 de ONG-uri , totalizand peste 400.000 de membre , am facut o 
scrisoare deschisa  catre toate televiziunile , redactiile de ziare , in care am stipulat , ca nu suntem de acord 
cu implicarea statului nostru in nici un conflict armat , sub nici o forma .  

Pacea trebuie obtinuta prin dialog permanent.Mesajul nostru , s-a alaturat si altor tari la nivel 
international pentru gasirea de solutii pasnice , cind apar conflicte. 

Amintim de participarea membrelor noastre la unele activităţi ale Asociaţiilor Renaşterea Neamului 
Românesc, Fundaţia Culturală Elisabeta, Curentul vieţii, Viitorul Româncelor, Fundaţia Arca lui Noe, 
Asociaţia pentru protecţia Consumatorilor, Asociaţia femeilor cu diplomă universitară, Asociaţia Femeilor 
Musulmane, Redacţia revistei „Lumea Misterelor”, Alianţei Civice, Institutul Francez, etc. 

In luna Decembrie , Asociatia FAPTE , au ajutat copii de la casa de copii nr . 3 din Balta alba , de 
Pomul de Craciun , impreuna cu Nicoleta Guzu, ptr. a primi pachete cu dulciuri. 

De Sf. Niculae, doamna Marcela Ghiulbenghian a impartit in sala, la fiecare cite un pachetel , ca de 
obicei de Craciun, Paste , Mos Nicolae, sau Ziua Femei. 

 
 
 
 

În anul 2003, Asociaţia FAPTE şi-a prezintat realizările şi prin apariţii la TV, sau radio prin toate 
doamnele prezente la diverse actiuni, care a expus preocupările asociaţiei în diferite emisiuni la TV ca 
„Pentru dvs. doamnă” sau „Babilonia” şi dna Niţu Lucreţia a avut două expuneri la radio şi o apariţie la 
Observatorul Antenei 1 TV prin care s-au făcut cunoscute asociaţiile FAPTE şi a Femeilor Optimiste cu 
scopurile şi obiectivele lor. Tot în acest an au mai făcut un pas important pentru noi prin înscrierea noastră la 
o organizaţie internaţională WANGO, care reuneşte ONG de pretutindeni cu care dorim să conlucrăm.   

D-na Tatiana Isoo Ciumag, ne-a reprezentat la adunarea Internationala unde a luat cuvintul si a fost 
foarte apreciata. 

Asociatia FAPTE a intrat in Coalitia Femeilor de Afaceri (CAFA), simpatizant si a fost prezenta prin 
d-na Tatiana Isoo Ciumag. 

 
  


