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Prezentarea Activitãþilor religios-culturale
de la Institutul ºi Capela "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel"
pe anii 1994 - 1995
cu ocazia aniversãrii a doi ani de la înfiinþare

Ce frumoasã coincidenþã aniversarea a doi ani de la înfiinþarea
Institutului ºi Capelei noastre într-un moment aºa de glorios ºi festiv:
Intrarea triumfalã a Domnului în Ierusalim!

Ce semnificativã ºi coincidenþa cu momentele urmãtoare
Intrãrii în Ierusalim - Patimile Domnului! Acestea coincid într-adevãr
cu teama, lipsurile, grija - inerente oricãrui început; însã aºa cum
dupã Patimã urmeazã Invierea, ºi noi am fost martorii creºterii,
dezvoltãrii, întãririi comunitãþii noastre pe multiple planuri, prin
activitãþi de multe ori fãrã precedent în diaspora românã de aici,
desfãºurate în cadrul Institutului ºi Bisericii noastre, aºa cum reiese
din aceastã comunicare.

Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã,
fondat în Aprilie 1993, este o organizaþie creºtinã ortodoxã ºi
educaþionalã ecumenicã având ca scop promovarea valorilor române
ºi ortodoxe, aducând astfel o contribuþie la îmbunãtãþirea lumii
noastre contemporane, la unitatea ºi solidaritatea tuturor românilor
din diaspora românã pe de o parte, ºi la mai buna lor integrare în
societatea prezentã, pe de altã parte.

In special, Institutul are în vedere dublul fel de relaþii pe care
românii le au în aceastã þarã: între ei înºiºi, ºi între ei ºi americani.

Vorbind despre primul tip de relaþie, Institutul doreºte sã
promoveze ºi popularizeze valorile culturii ºi spiritualitãþii române,
sã creeze noi posibilitãþi ºi mijloace pentru educarea oamenilor ºi în
special a tinerei generaþii în spiritul acestor valori ale religiei noastre



ancestrale ºi tradiþiei noastre culturale.
Scopul acesta are în vedere consolidarea conºtiinþei ºi

identitãþii noastre naþionale ºi culturale împotriva pericolului
marginalizãrii cu toate implicaþiile lui negative în societatea ultra-
secularizatã în care trãim astãzi.

Vorbind despre al doilea tip de relaþii, înþelegem cã noi,
românii, suntem o minoritate în aceastã þarã; credinþa noastrã
ortodoxã, teologia ºi tradiþiile noastre nu sunt bine cunoscute aici;
totuºi, acestea sunt parte fundamentalã a identitãþii noastre personale
ºi culturale.

De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al
societãþii noastre ca o binecuvântare ºi vedem diferenþa ca un izvor
de bogãþie spiritualã, ºi nu ca un risc ºi o ameninþare, noi dorim sã
învãþãm de la alte tradiþii, dar de asemenea sã o mãrturisim pe a
noastrã. In consecinþã Institutul crede cã Ecumenismul poate fi o
temelie solidã pentru o viaþã dusã împreunã în libertate, respect ºi
armonie.

Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã
publicã o revistã teologicã anualã intitulatã Symposium, þine
simpozione teologice ºi culturale, conferinþe ºi consultaþii ºi
sponsoreazã lucrãri de cercetare în domeniile amintite.

Obiectivele principale ale Institutului ºi Bisericii noastre - cel
spiritual ºi cel cultural - au stat la temelia muncii noastre de un an de
zile (Florii 1994 - Florii 1995) ºi au fost îndeplinite dupã cum
urmeazã:

Activitatea Liturgicã

Aceasta poate fi consideratã cea mai importantã din toate cele
desfãºurate la Biserica noastrã. Ea a constat în sãvârºirea cu
regularitate, de cãtre Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului divin din
duminici ºi sãrbãtori, adicã a slujbelor Utreniei ºi Sf. Liturghii.

Slujba Vecerniei s-a oficiat cu regularitate sâmbãta seara; de
asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenþã religioasã tuturor celor
ce au solicitat-o, încluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii,
înmormântãri, parastase, sfinþiri de casã, sf. maslu etc.

In timpul Postului Mare preotul a oficiat slujbele speciale
caracteristice: Pavecerniþa Mare, Canonul Sf. Andrei, Liturghia Sf.
Grigore Dialogul, Acatistul Maicii Domnului, Deniile din Sãptãmâna
Sf. Patimi ºi altele.
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Tot în cadrul activitãþilor liturgice trebuie menþionat ºi corul
pe patru voci al Bisericii noastre condus de Dl Gheorghe Zugravu. Un
cuvânt special de mulþumire aduc aici dirijorului ºi tuturor coriºtilor
care prin efortul ºi dedicaþia lor au contribuit aºa de semnificativ la
înfrumuseþarea slujbelor noastre duminicale.

Un eveniment liturgic dar ºi cultural de o deosebitã
importanþã a reprezentat ºi construirea tradiþionalei cruci de gheaþã
pentru ziua Bobotezei, cruce ºi slujbã filmate de români ºi americani
ca mãrturie a unei tradiþii creºtine pe cât de vechi, pe atât de
autentice.

Actvitãþi Pastorale

Una din cele mai comune activitãþi pastorale, dar ºi sociale în
acelaºi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustãrilor ºi uneori
meselor dupã Sf. slujbe, prezente întru-un fel sau altul, cu totalã
regularitate în întregul an care a tecut ºi pânã acum.

Munca pastoralã a mai fost concretizatã ºi în spovedirile din
timpul anului, în umblarea cu ajunul Crãciunului ºi al Bobotezei, în
vizitele fãcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte
vizite pastorale sau prieteneºti, chiar ºi în telefoanele cu credicioºii
care nu de puþine ori ajung la 100 - 150 pe sãptãmânã.

Activitãþi catehetice

Intrunirile de Studiu Biblic, activitate didacticã unicã în
comunitatea româneascã din New York, s-au þinut cu regularitate în
afarã de vacanþe, la fiecare douã sãptãmâni, conduse fiind, începând
din toamna anului 1994 de Dr. Gh. Ciumpavu ºi Dr. Luminiþa
Ciumpavu.

Tematica discuþiilor a fost, în prima parte a anului de care
vorbim, pericopa Sf. Evanghelii din duminica precedentã întrunirii,
iar în partea a doua a anului discuþiile s-au axat pe studiul istoric,
geografic, teologic al cãrþilor lui Moisi, începând cu Facerea.

Un cuvânt de aleasã multumire aduc aici entuziaºtilor doctori
Gheorghe ºi Luminiþa Ciumpavu care în directã colaborare cu mine
au desfãºurat aceastã muncã, precum ºi participanþilor la întruniri,
care au îmbogãþit cu ideile, întrebãrile ºi comentariile lor programul
de studiu.

Tot ca activitate cateheticã-didacticã se considerã ºi Buletinul
nostru sãptãmânal, de asemenea unic prin modul în care apare în
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comnitatea noastrã din New York, buletin care conþine în permanenþã
o paginã de reflecþie biblicã, una de scrieri patristice, precum ºi
articole teologice pe diverse teme, incluzând un serial cu explicarea
Sf. Liturghii.

Activitãþi Teologice

Cea mai importantã activitate la acest capitol o reprezintã
Simpozionul Teologic din 4 Decembrie 1994 cu tema Mântuirea ºi
lumea contemporanã. La acest eveniment desfãºurat în limba englezã
au participat ºi reprezentanþi de la alte confesiuni creºtine; vorbitori
au fost: Dick Wechter, cu referatul: Crucea ca semn cultural de
mântuire, Pr. Dr. Th. Damian cu referatul: Soteriologia Ortodoxã
Contemporanã ºi Prof. Luís Avila cu un referat ce a tratat problema
mântuirii ºi a ºtiinþei moderne.

O altã activitate teologicã, ºi cateheticã în acelaºi timp au
constituit-o ºi predicile liturgice duminicale rostite de preot, predici
prin care s-a fãcut explicarea ºi actualizarea textelor evanghelice din
fiecare duminicã pentru zidirea vieþii duhovniceºti a credincioºilor.

Activitãþi Ecumenice

Simpozionul mentionat mai sus a reprezentat un eveniment
ecumenic de seamã în viaþa comunitãþii noastre. Un altul, nu mai
puþin important a fost sãvârºirea Vecerniei Inviereii în ziua întâia de
Sf. Paºti împreunã cu un preot catolic, Fr. Dr. Joseph T. Lienhard,
ºeful Departamentului de Teologie de la Fordham University, cu
Rev. Dr. Benjamin Paterson de la United Church of Christ ºi cu Fr.
Thomas Schirmer, de la Biserica episcopalã Sf. Andrei, Astoria, NY,
ºi gazda noastrã aici.

In calitate de menbru corespondent al organizaþiei bisericeºti
numite United Church of Christ, preotul Th. Damian a reprezentat
comunitatea noastrã la diferite întruniri ale Bisericilor membre în
organizaþie.  

Tot activitate ecumenicã este ºi colaborarea Pr. Theodor
Damian ºi a Dnei Claudia Damian cu ABS (American Bible Society)
pe care o reprezintã în alte comunitãþi ºi Biserici americane.

Pe data de 9 Octombrie 1994 Pr. Dr. Theodor Damian
împreunã cu corul bisericii "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel" au participat
la ceremonia instalãrii Rev. Dr. Benjamin Paterson ca pastor al
Bisericii Unite Congregaþionale din Manhattan.
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La 3 Decembrie 1994 Pr. Th. Damian ºi corul Bisericii au fost
invitaþi la o celebrare ecumenicã liturgicã la Tamil Church in Queens,
NY.

In sfârºit, pe 29 Ianuarie 1995, Biserica "Sf. Apostoli Petru ºi
Pavel" a primit vizita a douã reprezentante ale miºcãrii de reînnoire
spiritualã catolicã Focolari care au vorbit despre unitatea creºtinã.

Activitãþi de caritate

Intr-una din ºedinþele Consiliului ºi Comitetului de
administraþie a Bisericii noastre, la propunerea Pr. Th. Damian, a luat
fiinþã un comitet de caritate ºi într-ajutorare, condus de Dna Lucia
Columb, pentru a rãspunde în mãsura posibilitãþilor solicitãrilor de
ajutor ce vin adesea în diverse forme cãtre Bisericã.

Trebuie menþionatã aici ajutarea de cãtre Biserica noastrã a
spitalului creºtin din România Cristiana cu suma de 1000$ proveniþi
din donaþii de la unii din credincioºii noºtri devotaþi cauzei acestui
spital.

Biserica noastrã a ajutat în limita posibilitãþilor, în diverse
rânduri, cu bani proveniþi din colecte ºi donaþii, familii de români noi
veniþi aici din þarã; de asemenea în timpul de pânã acum mulþi români
au fost ajutaþi sã-ºi gãseascã locuinþe ºi servicii, ºi nu în ultimul rând,
trebuie amintite colectele care adesea s-au realizat în comunitatea
noastrã pentru biserici în reparaþii capitale sau în construcþie în
România.

In mai multe rânduri Pr. Th. Damian a procurat de la alte
biserici haine care s-au distribuit fie pe gratis fie pentru sume modice
în folosul Bisericii noastre la urmãtoarele date: 15 Mai, 22 Mai 1994;
12 Februarie, 26 Februarie, 2 Aprilie 1995.

Activitate Administrativã

Pe lângã toate cele amintite pânã acum, care implicã în mod
natural o muncã administrativ-organizatoricã, trebuie menþionate
câteva întruniri semnificative ale Consiliului ºi Comitetului de
administraþie, ca cele din 27 Noiembrie 1994, 5 Februarie 1995, 2
Aprilie 1995 în afarã de consultãrile permanente ale preotului cu
diferiþi membrii ai Consiliului ºi Comitetului în vederea organizãrii
activitãþilor curente ce au loc la Biserica noastrã.
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Activitãþi culturale

1. Aniversãri - Comemorãri

-  Pe data de 9 Mai 1994 s-a serbat Ziua Independenþiei României;
-  Pe 1 Decembrie 1994 s-a serbat Unirea Transilvaniei cu România;
-  Pe 18 Decembrie 1994 s-au aniversat cinci ani la la Revoluþia din 

1989 din România;
-  La 15 Ianuarie 1995 s-a þinut un Simpozion dedicat aniversãrii a 

145 ani de la naºterea lui Mihai Eminescu;
-  La 24 Ianuarie 1995 s-a aniversat Unirea Principatelor Române.

Cu toate aceste oacazii diferiti vorbitori au evocat
semnificaþia evenimentelor respective. 

2. Conferinþe - Referate

-  Pe 16 Octombrie 1994 Ing. Constantin Tennyson a prezentat 
un referat despre Bioenergie;

-  Pe 23 Octombrie 1994 ºi pe 30 Octombrie 1994 Dl Vladimir 
Vieraºu a vorbit despre Medicina Naturalã;

-  Pe 6 Noiembrie 1994 Prof. Dr. Gheorghe Preda o vorbit despre 
Resursele Naturale ºi Poluarea Mediului Inconjurãtor;

-  Pe 1 Decembrie 1994 Iancu Roventa ºi Constantin Tennys
on au
vo r b it
despre
Unirea
Transil
va n ie i
c u
Român
ia;

-  Pe 18 Decembrie 1994 Dr. Gheorghe Ciumpavu, Ing. Consta
n t i n
Tennys
on, Dr.
Consta
n t i n
Trifan,
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-  Pe 15 Ianuarie 1995, la Simpozionul dedicat lui Mihai Eminescu 
Pr. Dr. Theodor Damian, Ing. Constantin Tennyson, Dr.
Constantin Trifan, Prof. Margareta Vasile, Dl Augustin
Ostace, Dna Ileana Ghiculescu ºi Dr. Gheorghe Ciumpavu au
conferenþiat pe diverse teme legate de viaþa ºi activitatea
marelui poet român;

-  Pe 24 Ianuarie 1995 Pr. Dr. Th. Damian, Ing. Constantin 
Tennyson, Dr. Constantin Trifan ºi Dl Constantin Zisu au
vorbit despre ºi evocat Unirea Principatelor Române;

-  Pe 19 Martie 1995 Ing. Constantin Tennyson a þinut o conferinþã 
despre Radiestezie;

-  Pe 26 Martie 1995 Prof. Dr. Gheorghe Preda a prezentat un 
referat despre Consumul irational de energie;

-  In trei sãptãmâni consecutive în Martie ºi Aprilie 1995 Avocat Dr.
Traian Andreescu a vorbit despre problema Basarabiei.

Toate aceste activitãti împreunã cu cele ce urmeazã ºi altele
nemenþionate aici au fãcut din Biserica noastrã un adevãrat centru
cultural românesc de promovare ºi trãire a celor mai semnificative
valori istorice, culturale, spirituale ale neamului nostru.

3. Cenaclul Literar "M. Eminescu"

Intrunirile cenaclului literar au avut loc cu regularitate la
fiecare douã sãptãmâni, cu excepþia vacanþelor. In prima parte a
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anului de care vorbim, în cenaclu s-au citit poezii din volumele
semnate de Elena Tomescu, Zahu Panã, Radu Gyr, Miahil Crama,
Ileana Mãlãncioiu ºi alþii, iar în a doua parte a anului, câte o ºedinþã
de cenaclu a fost dedicatã unor poeþi din comunitatea româneascã din
New York, ºi anume: Constantin Zisu, Theodor Damian, Georgia
Tennyson, Ovidiu Vasilescu, precum Dlui Traian Andreescu care a
vorbit despre situaþia istoricã ºi prezentã a Basarabiei.

4. Buletinul sãptãmânal

O parte deosebit de importantã în activitatea culturalã
desfãºuratã la Biserica noastrã o reprezintã Buletinul nostru
sãptãmânal redactat de Pr. Dr. Th. Damian ºi Claudia Damian.
Buletinul este structurat sã cuprindã aforisme ºi cuvinte de
înþelepciune ale unor autori din cultura românã ºi universalã,
iconografie creºtinã, meditaþii religioase, înþelepciune patristicã,
poezie, articole pe diverse teme culturale, ºtiinþifice, teologice, criticã
literarã, note, ºtiri, comentari, recenzii, ºi altele.

Dintre numele care au marcat publicaþia noastrã în ultimul an,
mentionãm scriitori, poeþi, teologi, oameni de ºtiinþã ºi litere ca:
Mihail Crama, M.N.Rusu, Suzana E. Harnagea, Th. Damian, Luís
Avila, V. Hâlmu, P. Rezuº, Gheorghe Ciumpavu, Luminiþa
Ciumpavu, Elena Tomescu, Ileana Ghiculescu, Margareta Vasile,
Ioan Alexandru, Constantin Tennyson, Georgia Tennyson, Lia
Lungu, Constantin Zisu, Ovidiu Vasilescu, Adrian George Sahlean
ºi mulþi alþii.

Câteva din cãrþile semnalate sau recenzate au fost: Sunt numai
femeie de Elisabeth Pãunescu; Românii din Banatul Jugoslav de C.
Þicu; Spaþiul Nemuririi de Ion Bria; Dicþionar de Teologie Ortodoxã
de Ion Bria; Arta de a muri de Mircea Eliade; Sângele Temniþei;
Balade ºi Stigmate de Radu Gyr.

Autori clasici din literatura românã ºi universalã de asemenea
au împodobit paginile publicaþiei noastre; spre exemplificare amintim
aici doar câteva nume: M. Eminescu, St. O. Iosif, R. Kipling ºi alþii.

Aceastã bogatã activitate culturalã a fãcut ca despre Institutul
nostru, Biserica, cenaclul "M. Eminescu", despre Pr. Th. Damain sã
se scrie în presa din America ºi din România fie în formã de menþiuni
sau prezentãri, fie sub forma publicãrii unora din lucrãrile Pr. Th.
Damian în ziare ºi reviste ca: Formula AS din bucureºti (Oct. 1994);
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Mioriþa Noastrã din New York (Dec. 1994); Telegraful Român din
Sibiu (în mai multe numere din 1994 ºi 1995); Contact Internaþional
din Iaºi (1994), ºi altele.

5. Colindele 

Concertul de colinde de Crãciun susþinut de corul Bisericii
condus de Dl George Zugravu a constituit în sine un eveniment
cultural deosebit în comunitatea noastrã.

Activitãþi Sociale

1. Mese festive, baluri ºi seri româneºti

Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaþa
comunitãþii noastre, ele facilitând cunoaºterea ºi într-ajutorarea
reciprocã pe de o parte, iar pe de altã parte, aducându-ne aici la New
York multe din tradiþiile cele mai autentice ale satelor ºi þinuturilor
noastre din România; menþionãm aici cele mai importante
evenimente de acest fel:

-  Masa de Florii 1994 cu ocazia aniversãrii unui an de la înfiinþarea 
Institutului ºi Bisericii noastre

-  Agapa de Paºti din Aprilie 1994
-  Hramul Bisericii de la 29 Iunie 1994
-  Festivalul mustului în Octombrie 1994
-  Serbarea de Lãsatul Secului, în 13 Noiembrie 1994
-  Serbarea Crãciunului, Decembrie 1994
-  Serbarea Revelionului 1995
-  Serbarea ocazionatã de Simpozionul Eminescu în 15 Ianuarie 

1995
-  Serbarea ocazionatã de Unirea Principatelor, celebratã la noi la 22 

Ianuarie 1995
-  Hramul Institutului la 30 Ianuarie 1995 de Sf. Trei Ierarhi
-  Balul Mãrþiºorului la 5 Martie 1995

La toate aceste serbãri, cunoscuþi artiºti din comnunitatea
româneascã din New York ºi din þarã ºi-au adus aportul, ºi în semn
de mulþumire ºi gratitudine amintim aici pe cunoscuþii ºi îndrãgiþii
Lia Lungu, Constanþa Sandul, Florica Bradu, Ileana Sfetcu, Sorin
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Obeadã, Petre Chiriuc, Cheorghe Pãºcãlãu, Viorel Costin, Fraþii
Florea din Maramureº ºi alþii.

2. Socializarea la cafeaua de dupã slujbe

Cum este bine cunoscut, s-a tradiþionalizat deja obiceiul ca la
Biserica noastrã, dupã fiecare Sf. Liturghie sã se ofere celor prezenþi
o cafea ºi o gustare, uneori chiar masã, ocazie foarte nimeritã de
socializare ºi cunoaºtere reciprocã.

3. Alte activitãþi sociale

-  In Oct. 1994 Dna Georgeta Sinclair a oferit la Bisericã         
consultaþii audiologice

-  O altã acþiune social-pastoralã deosebitã a fost organizarea de 
cãtre Pr. Th. Damian a colindãrii diferitor credincioºi, pe la
casele lor, de cãtre preot ºi corul bisericii în zilele de Crãciun.

Toate aceste activitãti precum ºi altele nemenþionate aici au
contribuit la formarea acestei comunitãþi, la crearea unui spirit
prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect ºi armonie la
Biserica noastrã.

*

Acesta este bilanþul muncii noastre de un an de zile la
Institutul ºi Biserica "Sf. Apostoli Petru ºi Pavel".

Trebuie sã menþionez cã aceastã activitate atât de bogatã ºi
diversã, cu caracter religios - duhovnicesc, teologic, cultural, social
n-ar fi fost posibilã fãrã contribuþia majorã, semnificativã, dedicatã
ºi perseverentã, fãrã rãbdarea ºi dãruirea, înþelegerea, dragostea ºi
zelul Dnei Preotese Claudia Damian care a lucrat uneori zile ºi nopþi
de-a rândul, cu pasiune ºi dragoste la munca de dactilografiere,
editare ºi redactare, la cea de organizare ºi administraþie, la cea
religios pastoralã ºi culturalã.

Un cuvânt de aleasã mulþumire aduc aici Doamnei Elena ºi
Dlui Nicolae Grozavu, care audonat Bisericii noastre lumânãrile pe
care la vindem pentru plata chiriei sau alte cheltuieli curente.

Cãlduroase mulþumiri aduc acum ºi tuturor membrilor
Consiliului ºi Comitetului de Administraþie în frunte cu familiile
Viorica Bogosian ºi Ion Radu ºi Elena ºi Luís Avila care de asemenea
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au fost tot timpul alãturi de mine ajutând Biserica cu bani, muncã ºi
timp, ori de câte ori a fost nevoie.

Cuvânt de aleasã mulþumire adresez ºi cântãreþului nostru Dl

George Zugravu care ºi-a pus talentul sãu în slujba cântãrii la stranã
ºi care cu dragoste ºi dedicaþie conduce corul mixt pe patru voci al
Bisericii noastre.

Nu se poate sã nu amintesc aici ajutorul dat de Dna Livia ºi Dl 
Nelu Dumitrescu, paraclisierul nostru care prin munca depusã aici cu
dragoste ºi ataºament mi-a fost ºi îmi este de un atât de mare folos;
la amândoi le aduc cuvenitele mulþumiri.

In sfârºit, nu vreau sã uit a menþiona aici ajutorul preþios
material ºi moral primit de la toþi credincioºii, prietenii ºi susþinãtorii
Bisericii noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere
sau încurajare pentru tot ceea ce s-a realizat la Biserica noastrã pânã
acum.

Intr-adevãr, toþi cei menþionaþi nominal sau colectiv au
contribuit într-un fel sau altul, în mod semnificativ, la formarea ºi
întãrirea acestei comunitãþi, la atmosfera prieteneascã, familialã,
deschisã, încurajantã, primitoare ce o caracterizeazã, ºi care este
evidentã cu prisosinþã la toate întrunirile noastre sociale sau culturale
de orice fel, de la cafeaua ºi gustãrile oferite dupã Sf. Slujbã, pânã la
sãrbãtorirea de mari evenimente culturale, ºi care au contribuit de
asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasã înãlþare ºi zidire
duhovniceascã ce caracterizeazã slujbele noastre.

Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu sã-i rãsplãteascã
însutit pentru dragostea lor, cu sãnãtate ºi împlinirea celor ce le sunt
de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaºi entuziasm, împreunã,
ca într-o singurã mare familie, sã putem continua munca începutã
spre bucuria ºi folosul nostru ºi spre slava lui Dumnezeu.

Pr. Dr. Theodor Damian  

Consiliul de administraþie

Ioan Radu epitrop
Luís Avila epitrop

Nelu Dumitrescu
Constantin Vasilas
Mircea Digeratu
Iancu Roventa
act. cult.
Gheorghe Ciumpavu s t u d i u
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Dumitru Tudorie
act. sociale
Ioan Botez a c t .
sociale

Consiliul Onorific ºi de
Membri Fondatori

Nicolae Grozavu
preºedinte
Gheorghe Ghiculescu
M.N. Rusu
Victorina Negru
Emilia Alexandrescu

Comitetul de administraþie

Claudia Damian
preºedintã
Viorica Radu Bogosian
vice preº.
Elena de Avila
secretarã
Livia Dumitrescu
Geta Mãgârdicean
Ileana Ghiculescu
Elisabeth Pãunescu
Ana Maria Digeratu
Lorelei Roventa
Luminiþa Ciumpavu
Lucia Columb
com. carit. Algi Radulescu
Dorina Riþiu
Florica Zisu
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