
REZUMAT DIN ACTIVITATILE ANULUI 2005 

  

Invitati de onoare au fost: D-l Sorin Fortuna, Parintele Dinca, Gherghina Mirela (Blue Star), Stefan Dumitrescu 

(Asociatia de Pensionari), Camelia Bengescu ( Scriitoare), F. Badulescu (profesor), Munteanu Felicia, Petru Bivol 

(Terapeut), Dan Gaina ( Secretarul Federatiei Pacea Lumii).    

D-na Ioana Constantin, Valentina Hanvian, Marghite Vaumescu au participat la Crăciunul Armenilor, în data 

de 04.01.2005, la biserica (în refacere) a armenilor din România. 

Deasemenea, doamnele de la Club au participat la biserica evanghelică “Harul”, unde sau desfasurat 

rugăciuni de mulţumire şi cursuri de religie şi cateheza. Acolo au primit Biblii. 

Doamnele au mai fost prezenţe la Asociaţia Culturală Bulgară din str. Doamnei, din curtea bisericii bulgare, au 

fost prezente la slujba duminicala, pe data de 8 Ianuarie, la Biserica Silvestru (Hram) si discuţii cu preoţii Nicolae si 

Ştefan, si la slujbele evreilor mesianici.  

În data de 13.01.2005, membrele clubului, au participat la premiera  Maiei Morgainştein la Teatrul Evreiesc. S-

au impartit bilete gratuite. 

In data de 18.01.2005, doamna Crina Teodorescu a anuntat in sala, moartea scriitoarei Sofia Kavallioti. Doamna 

Crina a impartit in sala cozonac si mandarine pomana ptr. Sofia Kavollioti si s-a tinut un moment de reculegere. 

Doamna Cavallioti a scris poezii ptr. copii, ultima carte a dinsei, fiind “ Impresii din Olanda”, doamna Crina, citind un 

capitol din carte in sala. 

În ziua de vineri 21.Ianuarie 2005, ora 14-00 la Arcub, a avut spectacol domnul Nicu Stănilă. Acesta le-a 

invitat pe toate doamnele de la club, la spectacol. 

În data de 22 Februarie 2005, doamnele de la club au participat la Sala de Cultură Tudor Vladimirescu, sect. 

4, la Conferinţa Crucii Rosii.S-a prezentat “Raportul de activitate “, arătând activitaţile desfăsurate. 

      D-na Ana Vasilescu, Directoarea Organizaţiei Crucii Rosii sect. 4., a impartit anul trecut, pachete cu alimente, 

doamnelor de la clubul nostru. De Sf. Dumitru Organizaţia Crucii Rosii, sect. 4 a avut corturi acordând prim ajutor timp 

de 4 zile cit a ţinut sărbatoarea, putând astfel să ajute 400 de oameni care au avut nevoie. 

În data de 08.03.2005, la club, doamna Lucreţia Niţu, a urat cu ocazia “Zilei Femeii”, tuturor femeilor prezente 

în sala şi familiilor lor tradiţionalul “La mulţi ani!”, apoi a citit un articol din ziarul Jurnalul Naţional dedicat femeilor. 

Doamna Marcela Ghiulbenghian, a impartit cite un pachetel la fiecare doamna din sala. 

În data de 09.03.2005, doamna Lucreţia Niţu, a anuntat şedinţa cu femeile la Muzeul Ţăranului Român, la ora 

13-00. 

     -În data de 15.03.2005, doamnele de la club împreună cu d-na Valentina Hacerian, au participat la “Conferinţa 

de Evanghelizare”, de la sala ARCUB. 

 In data de 30 Martie 2005, citeva membre de la club, au participat la un spectacol realizat de prof. univ. 

Cristina Vasiliu intitulat “Confluenta artelor”, (muzica, literatura, plastica), cu Mozart prin Viena si Praga epocii sale. 

Tot la sala Arcub, au participat doamnele de la club pe data de 22.03.2005, la o intâlnire cu Organizaţia 

Renaşterea Neamului Romanesc. 



 In data de 02.04.2005, Asociatia FAPTE a fost invitata si a participat la Hotel Decebal in Sala de Conferinte la 

programul “ De la Femei ptr. Femei”. 

      Programul “De la femei pentru femei”, este derulat de Societatea Handicapatilor Fizic-Bacau si a urmarit 

cunoasterea problematicii femeilor, in special a femeilor cu handicap si dezvoltarea de servicii pentru acestea. 

Marţi 5 Aprilie 2005, doamna Aurora Ivan a donat imbrăcăminte folosita pentru persoanele mai sarace din 

cadrul clubului nostru. 

În data de 12.04.2005, doamna Lucreţia Niţu, a făcut o minitombolă din partea Asociaţiei pentru Femeile 

Optimiste. 

Au fost intâlniri la revista “Lumea Misterelor”, în data de 24.05.205, la Teatrul de Comedie. 

In luna Mai, 2005, Asociatia F.A.P.T.E. impreuna cu Fundatia Tezaurul Sacru al Religiilor, a facut un memoriu 

catre Presedintele Romaniei Traian Basescu, in care si-au exprimat indignarea, ca, in contextul actual nu se pretuieste 

viata omului, cel mai de pret dar, nu se retrag trupele de tineri din Irak, in conditiile in care vedem ca Dumnezeu ne da 

atatea semne, varsind mania sa asupre Romaniei, gradina Maicii Domnului, cu tornade, potop, inundatii continue in 

aproape jumatate din judetele tarii. 

Al IV-lea Congres Daco-Roman, a avut loc în holul Hotelului Internaţional în perioada 28-30.06.2005, unde au 

fost prezente multe persoane de la FAPTE. Evenimentul a reunit cercetători, istorici din ţară şi din diaspora. 

Cateva din membrele FAPTE, au participat in luna August la Sala de Expozitii a Cercului Militar National la 

studioul de arte plastice al Ministerului Apararii Nationale, la vernisajul retrospectivei pictorului Paul Atanasiu, laureat 

al Premiului de Stat, decorat cu Coroana Romaniei, cu spade si panglici de virtute Militara. 

F.D.S.C. a organizat in data de 13 mai 2005, Seminarul de Informare cu privire la politica de cooperare pentru 

dezvoltare, organizat  in parteneriat cu Trialog, unde a fost invitata si a participat Asociatia F.A.P.T.E.  

Evenimentul si-a propus implicarea organizatiilor neguvernamentale in procesul de definire a strategiei de 

cooperare pentru dezvoltare si pregatirea lor in vederea implicarii in programe de asistenta in beneficiul tarilor in curs 

de dezvoltare sau de transformare. 

In data de 28.06.2005, membrele clubului au fost la o expoziţie de pictură a d-nei Rodica Munteanu la Palatul 

Sutu. 

   D-na Marcela Ghiulbenghian, a participat in data de 2.07.2005, la Forumul ONG-urilor, Guvernul dă ajutor 

financiar, numai daca ONG-urile se unesc, a fost concluzia. 

ONG-urile, trebuie sa se ocupe cu: Îngrijirea batrânilor, a copiilor bolnavi de Sida, a copiilor orfani, trebuie să 

avem iniţiative legislative-202/2002, egalitate si echitate barbat-femeie. 

Integrarea în Uniunea Europeană, se bazează pe misiunea ONG-urilor. 

La Institutul Francez, a avut loc Forumul O.N .U in luna Iulie. 

In fiecare Joi, a fiecarei saptamani, s-au facut intâlniri de suflet la Club. 

Membrele clubului, au participat la o expoziţie de picură de la Palatul Sutu pe data 03.07.2005. 

S-a semnat petitia, pentru participarea la Mitingul Pensionarilor, pe data de 18 Iulie 2005. 

În data de 18 Iulie 2005, membrele Asociatia FAPTE,  fost invitaţe la Parlament si la Ministerul Muncii Sociale 

şi al Familiei, in legatura cu legea pentru creşterea copiilor pana la 2-3 ani. 



In data de 19.07.2005, am intervenit cu ajutoare la punctele de colectare pe sinistraţi. 

Intre 14-15 Septembrie, Federatia Cluburilor Unesco din Romania, Clubul UNESCO, Asociatia FAPTE, 

Asociatia “Mesagerii sanatatii”, Asociatia culturala educativa crestina romana, Asociatia “Sf. Vicentiu de Paul”, 

impreuna cu centrul comunitar, au organizat la Centrul Comunitar “Dr. Constantin Gorgos”, dezbaterea cu tema 

“Terapii comunitare”. 

Doamnei Marcela Ghiulbenghian i s-a inmanat o diploma ptr. contributia adusa in timpul dialogului constructiv 

intre factorii decidenti, societatea civila si corpul profesional. 

Cateva din membrele clubului, au participat la Sala Palatului, la o Conferinta religioasa, in data de 23.08.2005. 

D-na Marcela, a fost invitată în luna August, la I.F.O.R. (Parteneriatul International de Reconciliere), unde a 

scos 1000 de membre femei, care vor participa la premiul pentru pace. In lume sunt organizaţii care se ocupă cu 

pastrarea păcii, a liniştei, a nonviolenţelor in lume. 

În data de 20.09.2005, doamna Valentina Hacerian, împreună cu cateva dintre membele clubului, au participat 

la “Conferinţa religiilor”, care a ţinut 3 zile,Aceasta conferinţă se ţine anual, de un roman stabilit în Berlin. 

Doamna Niţu, a participat la un program al Societaţii Civile. 

În data de 18 Octombrie 2005, Doamna Marcela Ghiulbenghian, a participat la Conferinţa şi la Festivitatea lui 

Moon, la Hotelul Marriot. 

Tot în aceiaşi dată doamna Lucreţia Niţu, a participat la un program al Societaţii civile. 

Pe data de 20.12.2005, doamna Mioara Vlad, a împarţit in sală, bilete la Teatrul Mic şi la Teatrul Rapsodia. 

Am participat la şedinţa de la Crucea Roşie sect. 4, în luna Decembrie, unde a participat şi Patriarhul Teoctist 

al Bisericii Ortodoxe Române. Cind au fost cu pelerinajul la moaştele Sf. Dumitru, Crucea Roşie, a ajutat la rezolvarea 

a 460 de cazuri de leşin. 

S-au dezbătut în cadrul clubului, subiecte ca: Violenţa împotriva femeilor. Tipul de violenta, abuz sexual, in 

familie, structura prostituţiei, relaţii de putere dintre barbat si femeie; posibile strategii împotriva tuturor formelor de 

violentă, legi pentru protejarea femeilor, implicarea statului in protejarea femeilor, promovarea pentru pace, 

introducerea de cursuri pentru prezentarea relatiilor femeie-barbat, adaposturi ptr femei agresate, documente, 

202/2002, egalitate si echitate barbat-femeie.  

Trebuie sa luptam si impotriva presei, modului in care aceasta prezinta femeia.  

Am facut o adresa la Ministerul Sanatatii, un material care s-a intitulat ”Atentat la sanatate”, care se refera la 

bautura racoritoare Coca –Cola (s-a stabilit stiintific, ca este daunatoare sanatatii). 

Doamnele de la club, au fost la Atheneum, unde au fost mai multe concerte de colinde la sfarsit de an. 

        

 


