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18.01.2005 
124 -  Are loc  donarea aşezământului religios Sf. Treime din Vidra, Arhiepiscopiei Bucureşti, împreună 
cu 5 ha pământ. Au fost încheiate lucrările de construcţie a schitului ortodox de la Vidra şi mobilarea 
acestuia. S-a terminat pictarea Bisericii din cadrul Schitului. La 18 ianuarie 2005 a fost donat schitul 
aşezământul religios ortodox Arhiepiscopiei Ortodoxe din Bucureşti împreună cu 5 ha pământ, cu  
Hramul Sf. Treime, dotat cu mobilier, birou, trapeză 4 chilii cu grup sanitar, aghiazmatar, încălzire şi 
iluminat cu panouri solare şi instalaţie eoliană, calorifere  cu maşină de încălzit cu motorină, puţ cu apă 
potabilă, hidrofor, pompă de apă, bibliotecă cu peste 500 cărţi, curte cu zid în suprafaţă de 1 ha, cu 350 
pomi fructiferi. Mânăstirea a fost echipată cu tot strictul necesar convieţuirii inclusiv lenjerie, tacâmuri, 
veselă, icoane, mochetă, duşuri, lămpi cu coarţ, etc. biserica este pictată, are altar, mobilier, veşminte, 
cruci, cazan de botez, tronuri, uşi împărăteşti, Diaconeşti, tetraedu, iconostas, bănci, vase pentru sfinte 
daruri, sfeşnice, evanghelie etc. 
 
a) Imagini ale schitului, Manastirii Sf. Treime Vidra la terminarea constructiei si picturii. 
 
 

    

        

     

     



      

    
 
 
b) Imagini pictate pe peretele opus altarului care au fost sterse si repictate la dorinta PreaSfintitului 
Varsanufie. Acestea reprezentau “Creatia lui Dumnezeu”: plante, animale, elementele chimice. 
 
                                                      
    
 
 

   
 



 
 
c) Prea Sfanta Fecioara Maria venerata de ortodocsi cu picioarele in “Gradina Ei Romania” prezenta tot 
timpul, pe tot globul avand in piept, in iima ortodoxia si tinand pe brate toate religiile, iubindu-ne pe toti, 
asa cum este scris in Biblie: “Iata pe tine te vor ferici toate neamurile”. 

 
 
 

d) Pictura a fost refacuta conform canoanelor reprezentand “Adormirea Maicii Domnului” inconjurata de 
cei 12 apostoli si de Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, pe care il vedeau toti. 

 
 
06.02.2005  
125 - La Restaurantul Peco din Băneasa, cu ocazia aniversării  a 60 ani a Preşedintei Fundaţiei Marcela 
Ghiulbenghian, au fost invitaţi reprezentanţi ai religiilor, presei, TV, rude, prieteni care au luat cunoştinţă 
de realizarea de către Fundaţie a aşezământului Sf Treime din Vidra (realizare a familiei Ghiulbenghian). 



      

  
 

28.03.2005 
126 - Au fost invitaţi şi au participat la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Bucureşti, Preşedinta Fundaţiei 
Marcela Ghiulbenghian şi Pr.Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan, secretar general al A.P.A.R. la sărbătoarea Purim 5765, urmată 
de un spectacol de gală la Teatrul Evreiesc. 

 
14.09.2005 
126 (b) – Doamna Preşedintă Marcea Ghiulbenghian a fost invitată la dezbaterea cu tema”Terapii 
comunitare”, în sala de psihodrama “Moreno” condusă de Doamna Dr. Preda Elena, directorul  Clinicii 
“Dr. Constantin Gorgos”, unde a arătat rolul sacroterapiei în rezolvarea problemelor de sănătate. Doamna 
Preşedintă Marcela Ghiulbenghian a primit cu această ocazie o diplomă pentru contribuţia adusă pentru 
dialogul constructiv între factorii decidenţi, societatea civilă şi corpul profesional. 

     
22,24.09.2005 
127.a. - La Bruxelles, Belgia, Doamna Ghiulbenghian Marcela şi Pr. Stan au participat din partea 
A.P.A.R. şi Fundatiei Tezaurul Sacru al Religiilor la Conferinţa "Înfrângerea agresiunilor şi prejudecăţilor 
dintre oamenii de diferite culturi, religii şi  convingeri în procesul  de extindere al UE". 

          

        

    
2.10.2005 
127.b. - Preşedinta  Fundaţiei Tezaurul Sacru al Religiilor, Doamna Marcela Ghiulbenghian, împreună cu 
secretarul general al A.P.A.R. Pr.Prof. Univ. Dr. Alexandru I. Stan au  participat la Conferinţa  Euroislam 
“Islam and Europe - Mixed or Separated”, având 75 participanţi, tineri din Europa, nordul Africii şi 
Peninsula Arabă 

    



25.10.2005 
128 - La Hotel Marriott, Bucureşti, Preşedinta Fundaţiei Doamna Marcela Ghiulbenghian şi secretar 
general al A.P.A.R. Pr. Prof.Dr. Stan I.Alexandru au fost invitaţi la Conferinţa "Convocarea Inaugurală 
pentru Federaţia Universală pentru Pace", organizată de Reverendul Moon din Coreea de Sud. 
 
30.10.2005 
129 - La Facultatea de Biologie, Bucureşti, cu sprijinul Fundaţiei Mirabilis şi Academiei Daco Române, a 
avut loc un Simpozion Naţional de Terapii Naturale Alternative şi Complementare şi Congresul 
Internaţional de Etnometrie. Doamna Marcela Ghiulbenghian, Preşedinta Fundaţiei a fost invitată şi a 
vorbit despre sănătatea în texte sacre şi efectul vindecător al tainelor Lui Iisus. 

 

 
 

2.12.2005 
130 - Doamna Preşedintă a Fundaţiei Marcela Ghiulbenghian a fost invitată la Palatul Patriarhiei 
Bucureşti, la o Masă rotundă organizată de către Grupul de iniţiativă pentru promovarea imaginii 
României şi Patriarhia Română, cu tema "Biserica şi Imaginea României", participând la discuţii. 
 
05.12.2005 
131 - La Hotel Parc, Sala Terra, a avut loc un Seminar Internaţional "Transparenţă şi Participare pentru o 
guvernare mai aproape de cetăţean", unde a participat la dezbateri şi Preşedinta Fundaţiei Marcela 
Ghiulbenghian care a mediatizat rolul şi obiectivele Fundaţiei. 
 
12.12.2005 
132 - La Sala Senatului Facultăţii de drept, a avut loc o conferinţă despre Imaginea României, o 
perspectivă a studenţilor europeni, percepţia studenţilor străini asupra României si soluţii de îmbunătăţire 
a imaginii de ţară (a României), unde a fost invitată şi Doamna Marcela Ghiulbenghian ca Preşedintă a 
Fundaţiei şi a A.P.A.R şi unde a mediatizat scopul, obiectivele Fundaţiei şi  Asociaţiei A.P.A.R. 
 


