REZUMAT DIN ACŢIUNILE PE ANUL 2004
La clubul FAPTE in acest an au fost invitati de onoare: D-na Mariana Duma, George Vlad (Inginer), Florica
Cobirzan (Asistenta medicală), Hartner Cony (Directorul firmei de ciocolată Heidi), Iulia Albu ( Consilier al firmei
“Forever”, Magda Vasile (Director Zepter), Georgeta Florea (Presedinta Fundatiei Sf. Gheorghe), Gene Bejan, Lia
Roberts, Iosefina Roberts, Emilia Gurski ( inginer-prof. de filosofie), Valy Slavan, Margarete Banc, Constantinescu
Aurel, Sofia David (Doctor), Victor Preoteasa (Preot), Elisabeta Paunescu (Presedinta Fundatiei “Elisabeta”), Manea
Dragan, Alex Maruta (Prof. Dr. Univ.), Doina Ghitescu, (Artista Ansamblu Ciocirlia), Drăgan Constantin ( Inginer), Sorin
Oprescu (Senator, Profesor, Doctor), Tatiana Isso (Presedinte Executiv), Mama Ina.
Activitatea clubului de femei a fost urmatoarea:
Asociatia FAPTE impreună cu Organizatia Femeilor Optimiste, alături de domnul Presedinte, General Paul
Abraham, au participat la un Seminar al Asociatiei “Lupta impotriva drogurilor” in luna Ianuarie.
S-a trimis catre toate institutiile statului un mesaj “Nu razboiului” , mesaj semnat de 46 de organizatii in
aceeasi luna.
Asociatia F.A.P.T.E.-A.F.A.R s-a inscris in Coalitia Asociatiilor Femeilor de Afaceri –CAFA (coalitia asociatiilor
femeilor de afaceri), realizata in luna Ianuarie 2004.
In data de 17.01.2004, la Doamna Marcela Ghiulbenghian, s-a tinut o sedinta acasa, împreună cu Consiliul
Director –A.F.A.R.
In data de 27.01.2004, la Club, doamna prof. Valentina Ilacerian, a vorbit despre timp si a citit poeziile

compuse de dansa: “Cina in doi, “Surprize” si poezii religioase.
La sfârşit de şedinţă, la club s-a organizat o tombolă cu alimente.
În data de 5.02.2004, membrele clubului au fost invitate la Facultatea de Teologie in amfiteatru, unde a vorbit
Pr. Prof. Univ. Dr. Alex I Stan, de Parlamentul Religiilor.
In data de 10.02.2004, doamna Prof. Caraman a propus sa se faca o adresa catre Ministerul Invatamantului
din partea Asociatiei FAPTE si a APAR, sa se introduca religia in scoli si sa nu fie abandonat acest obiect de studiu.
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Asociatia “Renasterea Neamului Romanesc, a invitat Asociatia FAPTE la ARCUB, la spectacolul Comemorarii
marelui poet “ Mihai Eminescu”.
A fost invitat domnul Hartner Cany, Directorul firmei “Heidi”, din Bucuresti. Domnul Hartner, a prezentat
motivul pentru care Elvetia si reprezentantii ei, s-au implicat in realitatile Romaniei, dinsul (crestin dupa Evanghelie),
se refera la credinta, la Biblie, la Evanghelia lui Matei, la necesitatea indreptarii pacatelor omenesti prin marturisire si
corectare.
In sala teatrului de comedie, in data de 24.02.2004, membrele FAPTE au participat la intilnirea cu revista
”Lumea Misterelor.

In data de 25. 02. 2001 la Sala Arcub, s-a organizat un spectacol de 8 martie, unde au participat membrele
FAPTE.
In data de 02.03.2004, Asociatia FAPTE a pregatit din nou un material, care a fost trimis la Guvernul
Romaniei, referitor la pensiile mici ale pensionarilor si ptr. compensarea totala a medicamentelor.
Tot in data de 02.03.2004, doamna Marga Frasin Dumitrescu a prezentat la club tema “Martisorul - darul
primaverii si al sperantei “.
S-a facut prezentare la club, in data de 02.03.2004, de produse naturiste si Aloe Vera de catre doamna Iulia
Albu (consilier al firmei Aloe vera ).
Cu ocazia zilei internationale a Femeii, 8 Martie 2004, doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la
evenimentul organizat de Asociatia Femeilor din Romania, la Gender Method Training Learning Partnership, in cadrul
proiectului Socrates/Grundvig 2, la un seminar international de prestigiu, organizat in Sala de Conferinte Centrocoop.
In data de 09.03.2004, invitata zilei doamna Marga Vasile (Director la Zepter), a organizat o tombola la club,
cu produse Zepter.
Tot in data de 09.03.2004, d-na prof. Valentina Hacerian a daruit carti de literatura bunicutelor ptr. nepoti.
In data de 09.03.2004, d-na prof. Univ. Maria Caraman, impreuna cu membrele clubului de femei F.A.P.T.E, a
propus si a trimis o scrisoare catre C.N.A., d-lui Ralu Filip, pentru emisiunile obscene-porno, de pe canalele T.V, şi mai
exact contra emisiunii: George Show-De 3Xfemeie şi filmul “Proloagele vaginului”, Ciao Darwin, în care mitocaniile,
grosolaniile, obscenitaţile, dau dovada de lipsă de respect si de imoralitate ce contravin legii.

2

S-a facut o scrisoare către toate O.N.G-urile, pentru a ni se alătura si pentru a susţine scrisoarea deschisă
către C.N.A, la care au raspuns foarte multe.
Pe data de 16.03.2004, la club s-a ţinut un minut de reculegere, pentru victimile din Spania din 11.03.2003,
(explozie bombă în trei trenuri).
În data de 23.03.2004, la club a vorbit domnul George Vlad despre: “Dialog pentru Mesia”, dialog in 3 credinte:
musulman, evreu, ortodox, despre falsuri în Coran, Talmud, Biblie.
În data de 31.03.2004, doamna asistentă medicală Florica Cobarzan a luat tensiunea arteriala la toate
persoanele prezente, pe baza de tabel cu semnaturi.
In data de 13.04.2004, la club dupa ce s-au facut tabelele de prezenta, D-na Marcela Ghiulbenghian a dăruit
ouă roşii, cozonac, ciocolată, şi napolitane, la toată lumea prezentă. Ca de obicei de Sfintele Satbatori ale Pastelui, s-a
cintat “Hristos a inviat “.
Asociatia FAPTE a participat la o acţiune la Arcub ( ONG. de pensionari), a lui Ştefan Dumitrescu in data de
16.04.2004.
Pe 15-16 Aprilie 2004, doamna Marcela Ghiulbenghian le-a informat pe doamnele de la club, ca a fost invitata
si a participat la Seminarul : “Strategii si Leadership in contextul Dezvoltarii Durabile a Romaniei”, organizat de
Forumul Dezvoltarii Durabile Romania Orizont – 2020 in colaborare cu Asociatia Nationala a Profesionistilor in
Resurse Umane si Codecs.
In aceeasi perioada, doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la invitatia A.N.F.D.U.R. si A.N.F.M.R, la
Balul Martisorului, bal traditional organizat de noi in fiecare an in scop umanitar si omagial pentru persoanele de virsta
a treia, care au avut realizari deosebite si benefice pentru Romania si poporul roman, acum traind sub limita de
supravietuire. Originalitatea acestui bal consta in faptul ca sarbatorind venirea primaverii ne inclinam in fata virstei a
treia si dorim un viitor fericit generatiei tinere.
Deasemenea, Clubul FAPTE a participat in data de 27.04.2004, la Palatul Parlamentului, la o dezbatere
privind legislaţia financiară (au participat 60 de organizatii nonguvernamentale).
Alaturi de d-na Deputat Mona Muscă, s-a discutat modalitatea de ajutorare a O.N.G-urilor, pe lânga cotizaţia
de membru, să se aloce ajutor de la Direcţiile Financiare.
In luna Aprilie, doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata de Organizatia Oamenilor de Afaceri cu tema
“Solutii de promovare a unui mediu de afaceri stabil si eficient” , la sediul central PD, din Aleea Modrogan.
În data de 1.06.2004, doamna Lucreţia Niţu a vorbit despre şedinţa de la revista ‘Lumea Misterelor” , unde a
prezentat d-na Alexandra Mosneaga, facand un rezumat.
D-na Marcela Ghiulbenghian informeaza ca a participat la şedinta de la Parlament, unde au fost prezenţi
Miniştrii Franţei, Rusiei şi unde s-a dezbătut tema “Descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale”.
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Membrele asociaţiei, au fost la Sala Palatului, la un Concert extraordinar,un cor religios din Oklahoma, in luna
Aprilie.
In luna Mai, doamna Marcela Ghiulbenghian a fost invitata si prezenta la prima sedinta

a deschiderii

consiliului de administratie a Asociatiei producatorilor si comerciantilor de Aur si Diamante, unde a fost chemata sa
faca parte din Consiliul de administratie.
În data de 06.07.2004, membrii Asociaţiei au fost pe str. Carol, la o dublă comemorare a Reginei Maria şi a
Regelui Ferdinand, la invitatia d-nei Badaluta.
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Fundaţia culturală Elisabeta Păunescu a avut şedinţa Joi, 8.07.2004, la Muzeul de Istorie. Au fost invitate si
prezente şi câteva din membrele clubului.
În data de 3.08.2004, 5 persoane de la club ( creştini după Evanghelie), împreună cu doamna Valy Glăvan, au
participat la Conferinţa Wasizabantu de la Volteni in Banat.
Au fost invitate toate ONG-urile la Primaria sect. 2, în data de 03.08.2004, unde s-au discutat cele doua
proiecte de protectie copii-batrâni (protecţia copilului, mai ales pentru cei care implinesc 18 ani), la care a fost prezenta
si Asociatia FAPTE.
In data de 03.08.2004, Doamna Marcela Ghiulbenghian, împreună cu Valentina Ilacerian, au participat la Sibiu
la “Conferinţa evangheliştilor”.
În data de 24.08.2004, am primit doua scrisori la club, să ne afiliem alături de Forumul Civic Românesc şi
Forumul Social Maghiar.
Membrii Asociaţiei, împreună cu Preşedinta, alături de d-l Ştefan Dumitru Presedinta la Asociaţia Natională a
Pensionarilor din România, au participat la Festivitatea cu ocazia sarbătoririi”ziua vârstei a- III-a”.
Doamna Marcela Ghiulbenghian a botezat in vara lui 2004 o evreica, membra a clubului FAPTE, la cererea
celei din urma.

În data de 06.09.2004, la club, la propunerea unor membre ale clubului FAPTE, s-a ţinut un moment de
reculegere pentru tragedia din Rusia, unde au murit peste 335 de persoane (copii şi adulti ucişi de teroristi).
Pe data de 14.09.2004, doamna Marcela Ghiulbenghian a participat la sfinţirea Bisericii de la căminul de
batrâni din str. Barbu Delavrancea, invitata de d-na Dir. Dr. Maria Diaconescu.

5

În data de 21.09.2004, la club a fost prezenta doamna Ana Maria Voinea, ziarista şi clarvazatoare, aceasta
spunând că a vorbit cu Dumnezeu, pentru a scrie poezii. D-zeu i-a spus “Faca-se voia ta”, şi a reusit să scrie poezii şi
să le publice. Din banii adunaţi a scris un poem: “Gingaşie esenţială” si câteva versuri de iubire adevarată, iubirea
catre D-zeu.
În data de 28.Septembrie 2004, a fost prezenta la club doamna Mihaela Toma (reporter la Antena 1). Aceasta
a înscris in jur de 6 persoane din sala pentru a-şi rezolva problemele, pentru a participa la emisiunea de psihologie a
dr. Cristian Andrei, 9595.
În data de 19.10.2004, la club a fost şedintă cu femeile de afaceri.
Asociaţia FAPTE, a facut un demers la propunerea unor membre ale clubului, la Federaţia Rusă, pentru
repatrierea tezaurului Românesc.
-

Pe data de 26.10.2004, 14 persoane din România au plecat, printre care 3 persoane de la clubul nostru, care
au participat la Congresul Wango (Asociaţia Internţională Wango).

Am participat la Simpozionul religios ” Vestea bună”, la Arcub, in luna Septembrie.
Doamna Marcela Ghiulbenghian a participat in luna Octombrie la Conferinta”Cuvântul”, la sala Radiodifuziune
cu tema ”Europa şi Universul”.
Membrele clubului au participat la Concertul comemorativ “Iosif Sava”, care a avut loc in holul Muzeului Sutu,
au participat la lansari de carte si de poezie bilingvă şi traducere de poezie, tradusă de Paula Romanescu, urmata de
comentarii literare referitoare la autoare. A fost prezenta, scriitoarea Marga Dumitrescu Frasin.Doamnele au vizionat
unele spectacole si concerte, cu bilete oferite de Asociatia Pensionarilor.
Deasemenea au vizitat expoziţia Sasha Rusanu Canden (pictura din Italia), expoziţie de icoane si de arta în
metal.
In luna Octombrie, doamna Marcela Ghiulbenghian a invitat intr-un weekend la hotelul dansei din Sinaia mai
multe Presedinte de asociatii, pentru a discuta si analiza programul de activitati pentru anul 2004-2005, in care s-au
facut propuneri pentru largirea organizatiei, s-au discutat eventualele afilieri si parteneriate cu organizatii romanesti si
internationale, s-au facut propuneri pentru organizarea de cursuri.
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D-na Preoteasa Marga-Dumitru Frasin, d-na Niţu şi alte membre ale Asociaţiei “Fapte” au fost prezente la
activitatea Cenaclului “Amurg sentimental”, la Casa Arghezi, invitate de doamna senator Mitzura Arghezi.
S-a vizionat Concertul religios “Lauda Domnului”, la Sala Dalles, de catre mai multe membre FAPTE.
In data de 30 Noiembrie 2004, Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la o Masa Rotunda organizata de
Asociatia Femeilor din Romania in cadrul proiectului “ Cresterea constientizarii drepturilor omului in Romania, initiat de
Amnesty International, Olanda, care a dorit sa implice 5 ong-uri intr-o retea de aparare a drepturilor omului in
Romania.
Scopul proiectului este cresterea constientizarii importantei drepturilor umane printre organizatiile nonguvernamentale, autoritatile din Romania, studenti si in general societatea civila din Romania. In proiect atentia este
acordata faptului ca drepturile umane acopera multiple aspecte ale vietii; inca mai sunt multe de facut asupra
drepturilor minoritatilor sexuale, drepturilor femeilor, drepturile minoritatilor etnice, egalitate sociala, politica si
economica si dreptul de a beneficia de o abordare corecta si un tratament civilizat in detentie.
Societatea civila din Romania trebuie sa inceapa sa cunosca faptul ca violarea drepturilor umane are loc si ca
e necesar de a sprijini reforma, de a creste constientizarea, de a face lobby si presiuni pentru ca lucrurile sa se
schimbe si pentru ca in realitate sa fie aparate drepturile omului.
In acest scop s-a initiat colaborarea a 5 organizatii cu experienta in domeniul lor de activitate. Fiecare
organizatie lucreaza pe un tip specific de drepturi umane.
Membrele clubului au facut rugăciuni la moaştele Sfintului Nicolae, aflate la Biserica Sf. Gheorghe de la km. 0
al Bucurestiului.
Doamnele au participat la sărbătoarea de Hamka a evreilor, desfăsurată la Templul Coral evreiesc şi la clubul
evreiesc din str. Popa Soare.
Au vizionat la sala mare a Teatrului Naţional spectacolul de muzică şi mimica “Craciun 2005”, solist Grigore
Lese.
Au vizionat expozitii de pictura şi daruri de Craciun “Flori şi brazi pentru sarbatori”.
Am vizitat expozitia de lucru manual a elevilor de la Palatul copiilor.
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